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 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS 

 

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

 

A Secretaria de Estado de Saúde, inscrita no CNPJ nº 18.715.516/0001-88 com sede na Cidade 
Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício 
Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada por seu Secretário Sr. Antônio Jorge de Souza 
Marques, Carteira de Identidade nº MG 17121674 e CPF nº 334.405.656-53 ACORDANTE e os 
dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, 
tendo por interveniente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, inscrita no CNPJ nº 
05461.142/0001-70, com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo 
Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada por sua 
Secretária, Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Carteira de Identidade Nº MG-1.524.110 e CPF nº 
636.462.696-34, ajustam entre si o presente 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 Saúde– 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 Saúde, 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; 
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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 concedidas quando do término da vigência ou rescisão 
do Acordo de Resultados, observado o  disposto no §1º do art. 32 do Decreto 44.873/2008; 

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; 

VII. 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 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. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE 

 

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

Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: 

I. garantir a utilização das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira pactuadas, quando houver;  

II. aprovar a conformidade e adequação técnicas das eventuais alterações no Acordo de 
Resultados; 

III. garantir a presença e participação de seu representante na Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação. 

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

 

CLÁUSULA SEXTA – 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. 

 

Parágrafo Único: Os Itens Comuns 2014 serão avaliados pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação conforme descrições e metas existentes no Caderno dos Itens Comuns 2014, 
disponibilizado no site do NCGERAES – www.geraes.mg.gov.br. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONCESSÃO DE PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE 
AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO 

 

Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido a Secretaria de Estado de 
Saúde, o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
constantes do Anexo V. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 

 

O Prêmio por Produtividade será pago nos termos da legislação vigente, sempre que cumpridos os 
requisitos legais definidos para tal, aplicando-se à Secretaria de Estado de Saúde a modalidade de 
Premiação com Base na Receita Corrente Líquida. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são 
os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O desempenho 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 

d) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, designado por esta. 

 

§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. 
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§5º - Além das reuniões e relatórios previstos Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, qualquer 
representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se fizerem 
necessárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

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

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A 2ª Etapa do Acordo de Resultados poderá ser rescindida por consenso entre as partes ou por ato 
unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou 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 Ao término da vigência deste Acordo, ou sendo o mesmo rescindido, ficarão automaticamente 
encerradas as prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e 
flexibilidades que tiverem sido concedidas ao Acordado por meio deste instrumento, observado o 
disposto no §1º do art. 32 do Decreto 44.873/2008, e a hipótese prevista no §2º do art. 20 da Lei n º 
17.600/2008; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

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

§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.geraes.mg.gov.br, sem prejuízo da disponibilização dos mesmos no sítio 
eletrônico do acordante e, se houver, dos acordados. 

§2º O(s) Acordante(s) e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de 
Resultados e de seus Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação. 

 

Belo Horizonte,           de             de 2014. 

 

 

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA PRADO 
Secretário de Estado de Saúde  

ACORDANTE 
 
 

WAGNER EDUARDO FERREIRA 
Secretário-Adjunto de Estado de Saúde  

ACORDANTE 
 
 
 

RENATA MARIA PAES DE VILHENA 
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

INTERVENIENTE 
 

http://www.geraes.mg.gov.br/
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GISELE MARIA BICALHO RESENDE 

Assessora de Comunicação Social 
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VÂNIA FAERMAN RABELLO 

Assessora Técnica 

ACORDADO DA EQUIPE: AT 

 
 
 
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 

Assessor de Gestão em Tecnologia da Informação 

ACORDADO DA EQUIPE: AGTI 

 
 
 
LUCIANA CÁSSIA NOGUEIRA 

Auditora Setorial 

ACORDADO DA EQUIPE: AS 

 

 

 

POLIANA CARDOSO LOPES 

Assessor de Gestão Estratégica e Inovação 
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8 
 

 

WAGNER FULGÊNCIO ELIAS 

Superintendente de Atenção Primária à Saúde  
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Superintendente de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de Saúde 
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DEISE APARECIDA DOS SANTOS 

Superintendente de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador 
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MARIA GORETTI MARTINS DE MELO 

Superintendente de Vigilância Sanitária 

ACORDADO DA EQUIPE: VISA 
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EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL 

Superintendente de Planejamento e Finanças 

ACORDADO DA EQUIPE: SPF 

 

 

 

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 

Superintendente de Gestão 
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RENATO LEAL PAIXÃO 

Superintendente de Gestão de Pessoas  
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MARTA DE SOUSA LIMA 

Subsecretária de Gestão Regional 
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ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS  

 

Nª NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

1 Gabinete Gabinete 

2 Assessoria Jurídica Assessoria Jurídica 

3 Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social 

4 Assessoria Técnica Assessoria Técnica 

5 
Assessoria de Gestão em Tecnologia da 
Informação 

Assessoria de Gestão em Tecnologia da Informação 

6 Auditoria Setorial Auditoria Setorial 

7 Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação 

8 
Assessoria de Normalização de Serviços de 
Saúde 

Assessoria de Normalização de Serviços de Saúde 

9 Superintendência de Atenção Primária à Saúde 
1.    Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde 
2.    Diretoria de Promoção à Saúde 

10 
Superintendência de Redes de Atenção à 
Saúde 

1.     Diretoria de Redes Assistenciais 
2.     Diretoria de Políticas e Gestão Hospitalar 
3.     Diretoria de Sistemas Logísticos e de Apoio às 
Redes 
4.     Diretoria de Saúde Bucal 

11 Superintendência de Assistência Farmacêutica 
1.    Diretoria de Medicamentos Básicos 
2.    Diretoria de Medicamentos Estratégicos 
3.    Diretoria de Medicamentos de Alto Custo 

12 Superintendência de Programação Assistencial 
1.     Diretoria de Programação Pactuada Integrada 
2.     Diretoria de Informações em Saúde 
3.     Diretoria de Regulação Assistencial 

13 
Superintendência de Contratação de Serviços 
de Saúde 

1.    Diretoria de Formalização de Contratos de Serviços 
e Programas de Saúde 
2.    Diretoria de Gestão de Contratos em Serviços de 
Saúde 

14 
Superintendência de Monitoramento Avaliação 
e Controle de Serviços de Saúde  

1.    Diretoria de Estudos e Análises Assistenciais 
2.    Diretoria de Auditoria Assistencial 
3. Diretoria de Monitoramento e Avaliação dos 
Resultados Assistenciais 

15 
Superintendência de Vigilância Epidemiológica, 
Ambiental e Saúde do Trabalhador 

1.     Diretoria de Vigilância Epidemiológica 
2.     Diretoria de Vigilância Ambiental 
3.     Diretoria de Análise de Situação de Saúde 
4.     Diretoria de Saúde do Trabalhador 

16 Superintendência de Vigilância Sanitária 

1.     Diretoria de Vigilância em Serviços de Saúde 
2.     Diretoria de Vigilância em Alimentos 
3.     Diretoria de Vigilância em Medicamentos e 
Congêneres 
4.     Diretoria de Infraestrutura Física 

17 Superintendência de Planejamento e Finanças 

Diretoria de Orçamento e Qualidade do Gasto 
Diretoria de Contabilidade e Finanças 
Diretoria de Gestão de Recursos Federais 
Diretoria de Prestação de Contas 
Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais 

18 Superintendência de Gestão 

Diretoria de Gestão e Formalização de Contratações 
Diretoria de Compras 
Diretoria de Gestão da Rede Física 
Diretoria de Logística e Patrimônio 

19 Superintendência de Gestão de Pessoas  

1.   Diretoria de Administração de Pessoal 
2.   Diretoria de Inovação e Pesquisa em Gestão de 
Pessoas 
3.   Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
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Nª NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

20 Subsecretaria de Gestão Regional Subsecretaria de Gestão Regional 

21 
Superintendência Regional de Saúde de 

Alfenas 
Superintendência Regional de Saúde de Alfenas 

22 
Superintendência Regional de Saúde de 

Barbacena 
Superintendência Regional de Saúde de Barbacena 

23 
Superintendência Regional de Saúde de Belo 

Horizonte 
Superintendência Regional De Saúde de Belo Horizonte 

24 
Superintendência Regional de Saúde de Cel. 

Fabriciano 
Superintendência Regional de Saúde de Cel. Fabriciano 

25 
Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina 
Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

26 
Superintendência Regional de Saúde de 

Divinópolis 
Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis 

27 
Superintendência Regional de Saúde de Gov. 

Valadares 
Superintendência Regional de Saúde de Gov. 

Valadares 

28 Gerência Regional de Saúde de Itabira Gerência Regional de Saúde de Itabira 

29 Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba 

30 Gerência Regional de Saúde de Januária Gerência Regional de Saúde de Januária 

31 
Superintendência Regional de Saúde de Juiz 

de Fora 
Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora 

32 Gerência Regional de Saúde de Leopoldina Gerência Regional de Saúde de Leopoldina 

33 Gerência Regional de Saúde de Manhumirim Gerência Regional de Saúde de Manhumirim 

34 
Superintendência Regional de Saúde de 

Montes Claros 
Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros 

35 
Superintendência Regional de Saúde de 

Passos 
Superintendência Regional de Saúde de Passos 

36 
Superintendência Regional de Saúde de Patos 

de Minas 
Superintendência Regional de Saúde de Patos De 

Minas 

37 Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul 

38 Gerência Regional de Saúde de Pirapora Gerência Regional de Saúde de Pirapora 

39 
Superintendência Regional de Saúde de Ponte 

Nova 
Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova 

40 
Superintendência Regional de Saúde de Pouso 

Alegre 
Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre 

41 
Gerência Regional de Saúde de São João Del 

Rei 
Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei 

42 
Superintendência Regional de Saúde de Sete 

Lagoas 
Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas 

43 
Superintendência Regional de Saúde de Teófilo 

Otoni 
Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni 

44 Gerência Regional de Saúde de Ubá Gerência Regional de Saúde de Ubá 

45 
Superintendência Regional de Saúde de 

Uberaba 
Superintendência Regional de Saúde de Uberaba 

46 
Superintendência Regional de Saúde de 

Uberlândia 
Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia 

47 Gerência Regional de Saúde de Unaí Gerência Regional de Saúde de Unaí 

48 
Superintendência Regional de Saúde de 

Varginha 
Superintendência Regional de Saúde de Varginha 



 

15 
 

ANEXO II – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE 
 

1- GABINETE 

 
Quadro de Indicadores 
 

Objetivo Estratégico 

C
Ó

D
 NOME DO INDICADOR 

Unidad
e de 
Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Ampliar a longevidade da 
população, reduzindo as 
principais causas de mortalidade 

1 Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) ‰ 13,1 13,00 12,2 15 12,1 

Ampliar a longevidade da 
população, reduzindo as 
principais causas de mortalidade. 

2 
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas pré-natal 

% - 72,04 71,5 10 72,9 

Alinhar os recursos aplicados ao 
modelo de atenção e às redes 
prioritárias 

3 Taxa de execução do Programa Saúde em Casa % - - 78,65 20 100 

Fortalecer os pontos de atenção 
secundária e terciária 

4 Taxa de execução do Programa Saúde Integrada % 88,7 70,17 72,08 20 100 

Melhorar a qualidade de vida da 
população, reduzindo as 
principais causas de 
incapacidade. 

5 
Taxa de execução do Programa Redes Integradas de 
Serviços de Saúde 

% - 69,99 67,94 20 100 

Fortalecer os pontos de atenção 
secundária e terciária 

6 Taxa de execução do Projeto Saúde na Copa % - - 97,64 15 100 

Promover o acesso da população 
a serviços e ações de saúde 
efetivos e com qualidade 

7 
Tempo médio de resposta às demandas das ouvidorias 
especializadas/ OGE 

dias 
corridos 

- - - 10 60 
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1.1 DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 
 

1) Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 

 

Descrição: O indicador é empregado para avaliar níveis de saúde e de desenvolvimento social de 
uma região, bem como avaliar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade 
infantil. O indicador pode ser apurado para Estados, regiões, macro e microrregiões de saúde e 
municípios e é dado pela razão entre o número de óbitos de crianças de até um ano de idade e o 
número de nascidos vivos num determinado ano e espaço geográfico. Trabalha-se usualmente com os 
dados por local de residência.  
 
Limite: O indicador está sujeito a distorções devido ao sub-registro de nascidos vivos e, 
principalmente, de óbitos infantis em algumas localidades do estado. Quanto menor a abrangência 
geográfica, pior a qualidade do indicador. Isso ocorre porque os efeitos decorrentes do sub-registro 
são potencializados nas áreas em que há menor ocorrência de óbitos e nascimentos, uma vez que 
mudanças marginais causam grande variação no resultado do indicador. Defasagem: 3 meses para o 
resultado preliminar. Desta forma, a meta 2014 será avaliada com base no resultado preliminar 
apurado para o ano de 2014 em março/2015; 
 
Fórmula: Número de óbitos em menores de 1 ano em MG, por local de residência / Número de 
nascidos vivos em MG, por local de residência da mãe) x 1.000; 
 
Polaridade: Menor Melhor; 
 
Periodicidade: Anual; 
 
Fonte de dados: SIM e SINASC/DATASUS/Ministério da Saúde e Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica,  Ambiental e Saúde do Trabalhador /SES-MG.  O resultado a ser considerado será o 
dado preliminar acessado em março de 2015; 
 

Cálculo de Desempenho: 

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

Legenda: 

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

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VM: Valor da Meta 
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2) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal 

 

Descrição: O indicador expressa o percentual de nascidos vivos cujas mães realizaram 7 ou mais 

consultas de pré-natal por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

O indicador é uma medida do grau de atendimento das unidades básicas de saúde à linha guia de 

atenção ao pré-natal, parto e puerpério, da SES-MG, que preconiza a realização de, no mínimo, 6 

consultas para as gestantes de risco habitual. 

 

Limite: Embora a SES-MG recomende a realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, o 

indicador avalia o número de nascidos vivos cujas mães realizaram sete ou mais consultas em função 

dos filtros disponíveis para consulta na base dedados (nenhuma, 1 a 3, 4 a 6, 1 a 6, 7 ou mais). O 

indicador está sujeito a distorções devido ao subregistro de nascidos vivos e a deficiências no 

preenchimento das declarações de nascidos vivos (DN). Além disso, o indicador exclui gestantes que 

tiveram aborto ou filho nascido morto. Defasagem: 02 anos. O valor é atualizado mensalmente e será 

considerado para fins de avaliação sempre o resultado preliminar apurado em 15 de março. Desta 

forma, a meta 2014 será avaliada com base no resultado apurado para o ano de 2012. 

Fórmula: Σ Nascidos vivos de mães que realizaram ao menos 7 consultas / Σ Nascidos vivos) x 100 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade: Anual 

Fonte de dados: SINASC SINASC/DATASUS/Ministério da Saúde e Superintendência de 

Epidemiologia de Vigilância Epidemiológica,  Ambiental e Saúde do Trabalhador/SES-MG. 

 

Cálculo de Desempenho: 

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

Legenda: 

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

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VM: Valor da Meta 
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Indicadores 3, 4, 5 e 6: Taxa de Execução dos Programas - Saúde em Casa, Programa Saúde 

Integrada, Programa Redes Integradas de Serviços de Saúde. 

Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio estratégico, faz-se uma análise: 

 - do índice de execução de cada projeto e processo  estratégico diretamente sob a 

responsabilidade de órgão ou entidade do Sistema; 

 - do índice de execução do conjunto de subprojetos e subprocessos pelas quais o órgão e/ou a 

entidade do Sistema em questão seja responsável em projetos e processos estratégicos sob a 

responsabilidade de órgãos ou entidades de outros Sistemas. 

O conjunto de subprojetos e subprocessos deste Sistema pertencentes a projetos e 

processos estratégicos de outros Sistemas é considerado como um dos projetos/processos 

elencados no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico e será tratado como tal para fins de 

cálculo da taxa de execução, à semelhança dos demais projetos e processos estratégicos do 

Sistema. 

Fórmulas:  

1- A fórmula de cálculo do índice de Execução do portfólio estratégico é a 

seguinte: 

NF = [Σ (NPE )/n] 

Onde: 

- NF = Nota Final da execução do portfólio estratégico da Secretaria; 

- NPE = Taxa de execução de cada Projeto e Processo Elencado no Quadro I.2 de 

Execução do Portfólio Estratégico; 

- n = número de projetos e processos elencados no Quadro de Execução de projetos 

estruturadores. 

 

2- Fórmula para o índice de execução de cada Projeto conforme Quadro I.2 

Cada projeto elencado no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução 

de Projeto (NPJ) calculada conforme fórmula a seguir: 

 

NPJ = PMrc * TXMrc + PMet * TXMet + PFin * TXFin 

Onde: 

- NPJ = Taxa de execução de cada Projeto elencado no Quadro I.2; 

- PMrc = peso do marco 

- TXMrc = taxa de execução do marco 

- PMet = peso da meta 

- TXMet = taxa de execução da meta 

- PFin = peso do financeiro 

- TXFin = taxa de execução do financeiro 

Os pesos variam de acordo com o definido na declaração de escopo do projeto no campo peso da 

taxa de execução. As opções possíveis são: 

 

  

    Peso da Taxa de Execução Peso     
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 Marco Meta Financeiro 

Apenas Marcos 1 0 0 

Apenas Metas 0 1 0 

Marcos e Metas 0,5 0,5 0 

Metas e Financeiro 0 0,7 0,3 

Marcos e Financeiro 0,7 0 0,3 

Marcos, Metas e Financeiro – Padrão 0,4 0,4 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Metas Mais 
Relevantes* 

0,2 0,6 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Marcos Mais 
Relevantes* 

0,6 0,2 0,2 

 

            

* A priorização do quesito Metas ou Marcos deverá ser formalizada e justificada junto ao Comitê Integrado 
de Mudanças do GERAES - COIMGE 

 

            

3-  Fórmula para a taxa de execução de cada Projeto Estratégico 

Cada Projeto será avaliado, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal 
(marcos) e financeira. A execução financeira considera a execução do crédito inicial,desconsiderados os 
valores das Fontes 24 e60. Os quesitos Metas, Marcos e Financeiro serão avaliados conforme regras a 
seguir: 
 
3.1- Taxa de Execução das Metas (TXMet): 
 
A taxa de execução de metas do projeto é dada pelas fórmulas abaixo: 

 

            
   Faixas 70% - 110% 111% - 120% Acima de 121% Abaixo de 70% 

Fórmula = Real / Meta 1,1 = 110–((Real/Meta)-
120) 

= 70–(70-
(Real/Meta))*2) 

Nota Máxima da 
Faixa 

110 110 109 68 

Nota Mínima da 
Faixa 

70 110 0 0 

 

            

Real = realizado (execução física) do mês 
Meta = meta (meta física) do mês 
 
3.2- Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc) 
 
A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde: 
 
N -> número de dias de atraso médio 

 

            
     Faixas – Dias de Atraso 1 - 60 61 – 120 121 - 150 151 - 180 

Fórmula = 1 – 
(N/360) 

= 1 – (N*1,6/360) = 1 – (N*1,8/360) = 1 – (N*2/360) 

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 0,3950 0,1611 

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 0,2500 0,0000 
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O cálculo é feito da seguinte forma: 
·         Para cada subprojeto do projeto, deve-se extrair a média de dias de atraso dos seus       

marcos finais – somente os marcos finais do ano corrente impactam na taxa de execução; 
·         Extrai-se a média das diversas médias obtidas para cada subprojeto (N); 
·         De acordo, com o valor do N, usa-se uma das quatro fórmulas do quadro acima. 

 
3.3- Taxa de Execução do Financeiro (TXFin) 
 
O cálculo é dado pelas fórmulas abaixo: 
 
A partir do cálculo da faixa, verifica-se em qual dos casos abaixo ela se encontra, para se chegar ao valor 
final da taxa de execução. 
 
 
 

 

            
      Faixas 70% - 110% Acima de 100% Abaixo de 70% 

Fórmula = 100% = 100-
(((Empenho/Inicial)*2)-
100) 

=  70-(70-
(Empenho/Inicial)) 

Nota Máxima da Faixa 100 98 69 

Nota Mínima da Faixa 100 0 0 
 

     

            

Empenho = valor Despesa Empenhada do SIAFI* 
Inicial = valor Crédito Inicial do SIAFI* 
*Devem ser desconsiderados para o cálculo da taxa de execução financeira os valores procedentes das 
fontes 24 e 60 
 
Considerações adicionais 
1. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao 
Crédito Inicial previsto na Lei Orçamentária (LOA); 
 
2.   Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e 
Orçamentária (JPOF) no âmbito dos projetos estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada 
para fins de apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as metas sejam 
aumentadas proporcionalmente à suplementação; 
 
3.    As ações de projetos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou 
nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero; 
 
4.    As solicitações de cancelamento de subprojeto deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o 
GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento  terá sobre o cálculo da taxa de 
execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na 
ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do 
Projeto Estratégico a que pertença; 

 
Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo 

monitoramento e acompanhamento do projeto estratégico. 
Periodicidade de apuração: conforme periodicidade de avaliação/acompanhamento definida, 

ocorrendo no mínimo, ao final de cada exercício financeiro, com disponibilização dos dados até 29 de 
janeiro do exercício seguinte. O cálculo da taxa de execução é cumulativo ao longo do exercício financeiro e 
não-cumulativo de um exercício financeiro para outro. 
 

4-  Fórmula para a taxa de execução de cada ação de Processo Estratégico 

A taxa de execução dos processos é composta por: 
• Nível de Serviço (Indicadores selecionados do processo) 
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• Produtos Selecionados 
• Planos de Melhoria selecionados 
• Financeiro 

Os pesos entre os itens serão selecionados pela SUGES/SCPPO. 
 Nprocesso = média ponderada dos itens 
  
Nprocesso = Ns*Ps + Np*Pp + Npm*Ppm + Nf*Pf 
 
- 90% a 110% - até 10% de desvio > nota = 100 
- 70% a 89,99% ou de 110,01% a 130% - entre 10,01% de desvio e 30,0% de desvio > nota = (percentual 
executado/percentual programado) 
- acima de 30,01% de desvio > nota = 
 
4.1- Nota do Nível de Serviço 
 
Ns = média simples das taxas de  execução dos indicadores selecionados de processo 
 

- Não cumulativa - média das notas dos meses apurados (meta realizada/meta prevista). Se o 
resultado for acima de 100%, a nota é o valor alcançado até o limite de 110%. 
 

Referencial - Nota da ação referente ao quesito meta = (meta realizada no mês – valor de 
referência) / (meta prevista no mês –valor de referência). 
  
4.2- Nota do Produto 
 
Np = média simples do desempenho* dos produtos selecionados   
 
*Desempenho = valor apurado/meta 
 
Nota = média das notas dos meses apurados (meta realizada/meta prevista). 
 
Se o resultado for inferior a 70%, a nota da meta é igual a 0. Se for maior ou igual a 95%, a nota da meta é 
igual a 1. Se o resultado for acima de 100%, a nota é o valor alcançado até o limite de 110%. 
 
4.3- Nota do Plano de Melhoria 
 
Npm = mesmo cálculo da taxa de execução de projeto (marcos) 
  
4.4- Nota do Financeiro 
 
A taxa de execução financeira do processo é dada pelas fórmulas abaixo: 
 
(d) = desvio 
(x) = nota mensal de desempenho financeiro 
Nf =média(x), em que: 
 
(d) = módulo de {{1 - (Execução orçamentária do mês/ Execução programada para o mês no cronograma de 
desembolso)}* 100} 
 
- Se   (d)<= 10; x= 100; 
- Se 10 < (d) < 30 ; x = 100 – (d) 
- Se (d)>= 30; x=0 
 
Considerações adicionais                                                                                                                        
1. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao 
cronograma de desembolso apresentado no Plano de Processos; 
2. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e Orçamentária 
(JPOF) no âmbito dos processos estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada para fins de 
apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as metas sejam aumentadas 
proporcionalmente à suplementação; 
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3. Os subprocessos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou 
nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero; 
4. As solicitações de cancelamento de subprocesso deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o 
GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento  terá sobre o cálculo da taxa de 
execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na 
ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do 
Processo Estratégico a que pertença; 

 
Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e 
acompanhamento do processo estratégico. 
Periodicidade de apuração: conforme periodicidade de avaliação/acompanhamento definida, ocorrendo no 
mínimo, ao final de cada exercício financeiro, com disponibilização dos dados até 29 de janeiro do exercício 
seguinte. O cálculo da taxa de execução é cumulativo ao longo do exercício financeiro e não-cumulativo de 
um exercício financeiro para outro. 
 

7) INDICADOR TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS DAS OUVIDORIAS ESPECIALIZADAS/OGE 
 

Descrição: A pactuação deste item visa garantir que todas as manifestações do cidadão 
recebidas na OGE sejam respondidas pelos órgãos e entidades com qualidade e celeridade, 
contribuindo para melhoria da prestação de serviços públicos de responsabilidade do Executivo 
Estadual.  
 

As manifestações recebidas do cidadão são analisadas pelo Ouvidor Especializado e 
encaminhadas aos órgãos ou entidades competentes para solução e retorno de resposta à OGE. 
As respostas que não possibilitarem a geração de informação pertinente ao cidadão serão 
devolvidas para complementação, sendo consideradas para cálculo deste indicador somente as 
respostas finais e definitivas a respeito de cada manifestação. 
 

O indicador deverá ser pactuado observando o disposto no parágrafo único do artigo 38, do 
Decreto nº 45.969/2013, que dispõe que “em cada órgão ou entidade da administração pública 
direta e indireta, será designado responsável ocupante de cargo de nível estratégico, subordinado 
diretamente ao titular, para receber solicitações feitas pela OGE, e por tramitar e encaminhar 
resposta no prazo legal, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, e no 
inciso V do art. 4º do Decreto nº 45.722, de 6 de setembro de 2011”. 
 

Forma de apuração: Serão apurados dois índices, a saber: (a) a média simples de dias 
para resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas e (b) a fração de manifestações que 
foram devolvidas para complementação (variando de 0 a 1). O resultado final será a multiplicação 
de a por 1+b. 
 
Limite: A contagem do tempo será feita em dias corridos, iniciando-se com o recebimento da 
demanda no órgão ou entidade e encerrando-se com o envio da resposta final à OGE. Serão 
computadas todas as manifestações encerradas dentro do período avaliatório (janeiro a dezembro 
de 2014). 
 
Fórmula:  

[
 (                                                                                                         )

                                                         
]

 [  (
                                                                          

                                                         
)] 

Unidade de Medida: Dias 
Polaridade: Menor melhor 
Periodicidade de Monitoramento: Mensal 
Periodicidade de Avaliação: Anual 
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Fonte de dados: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação/OGE  
Fonte de comprovação: Planilha consolidada pela Diretoria de Análise, Estatística e 
Informação/OGE a partir das informações disponibilizadas no(s) sistema(s) informatizado(s) 
utilizado(s) na Ouvidoria-Geral do Estado. 
Base geográfica: Interno 
Tipo de Indicador: Eficiência 
Tipo de meta: Cumulativa 
Cálculo de Desempenho: Regra geral 

Meta: 

GRUPO ÓRGÃOS/ ENTIDADES META 

GRUPO 1 

AGE, ARSAE, DEOP, DER, DETEL, FAOP, FAPEMIG, FCS, FEAM, 
FHA, FHEMIG, FJP, FUCAM, FUNED, HEMOMINAS, HIDROEX, 
IDENE, IEF, IEPHA, IGA, IGAM, IMA, IOFMG, IPEM, IPSM, 
JUCEMG, LEMG, RURALMINAS, SEAPA, SEC, SECCRI, SECOPA, 
SECTES, SEDE, SEDESE, SEDRU, SETES, SEGOV, SEPLAG, 
UNIMONTES, UTRAMIG  

10 dias corridos, contados do 
recebimento, prorrogável por, no 
máximo, 30 dias, através de 
solicitação por escrito pela 
autoridade responsável pelo órgão. 

GRUPO 2 IPSEMG, SETOP 20 dias corridos 

GRUPO 3 CGE, SEDVAN, SEF, SEMAD, UEMG 40 dias corridos 

GRUPO 4 SEE, SES  60 dias corridos 

GRUPO 5 SEDS, CBMMG, PCMG, PMMG 

60 dias corridos contados do 
recebimento, prorrogável por, no 
máximo, 30 dias, através de 
solicitação por escrito pela 
autoridade responsável pelo órgão. 
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2- ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 

2.1-  Quadro de Indicadores 
 

Objetivo Estratégico 
C

Ó
D

 
NOME DO INDICADOR 

Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Desenvolver a 
cultura de gestão 
por resultados e 
por competência 

1 
Índice de atendimento das 
demandas dos projetos e processos 
estruturadores 

% - 100 100 70 100 
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2.2- Descrição dos Indicadores 
 

1) Índice de atendimento das demandas dos projetos e processos 

estruturadores 

Descrição: Para que os projetos estruturadores exerçam sua máxima efetividade é necessário 

que os gerentes responsáveis pela sua execução tenham o suporte da AJ nos casos em que 

for pertinente. Este indicador visa apurar o desempenho no atendimento às atividades no 

portfólio da equipe. Este portfólio será construído conjuntamente entre a Assessoria de Gestão 

Estratégia e os gerentes de processos e projetos estratégicos e posteriormente validado pela 

equipe. A avaliação do indicador caberá à AGEI. 

Fórmula de cálculo: (número de atividades entregues no prazo/ número de atividades 

pactuadas) x 100 

Limite: A execução do indicador depende de observações ao Procedimento Operacional 

Padrão definido pela AGEI 

Unidade de medida: % 

Cumulatividade: não acumulativo 

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: Anual 

Fonte de comprovação: Relatório emitido pela AGEI. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/ Meta) x 10 
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2.3- QUADRO DE PRODUTOS 
 

Objetivo Estratégico 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Desenvolver a cultura 
de gestão por 
resultados e por 
competência 

1 Revisão dos atos normativos referentes ao Sistema Geicom. 30 15/12/2013 
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2.4 - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

1) Revisão dos atos normativos referentes ao Sistema Geicom  

Descrição: Levantamento dos pontos do Decreto Estadual nº 45.468/2010, que cria o Sistema Geicom, e 

das Resoluções/SES referentes a este sistema inobservados pelas áreas da Secretaria de Estado de 

Saúde envolvidas e apresentação ao Grupo de Governança para futura revisão das ações. 

Fonte de Comprovação: Ata de reunião do Grupo de Governança da SES/MG ou material produzido 

com pela AJ com os pontos a serem revistos. 

Critério de Aceitação: Documento com o levantamento dos pontos de inconformidade produzido. 

 

 



 

28 
 

3- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

3.1- Quadro de Indicadores 
 

Assessoria de Comunicação Social 

 
QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Promover a gestão da 
informação e do 
conhecimento 

1 
Índice de atendimento das 
demandas dos projetos e 
processos estratégicos 

% 100 - 94,12 100 100% 
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3.2- Descrição dos Indicadores 
 

 

1) Índice de atendimento das demandas dos projetos e processos estratégicos 

 

Descrição: Para que os projetos estruturadores exerçam sua máxima efetividade é necessário que os 

gerentes responsáveis pela sua execução tenham o suporte da ACS nos casos em que for pertinente. Este 

indicador visa apurar o desempenho no atendimento às atividades no portfólio da equipe. Este portfólio será 

construído conjuntamente entre a Assessoria de Gestão Estratégia e os gerentes de processos e projetos 

estratégicos e posteriormente validado pela equipe. A avaliação do indicador caberá à AGEI. 

Fórmula de cálculo: (número de atividades entregues no prazo/ número de atividades pactuadas) x 100 

Limite: A execução do indicador depende de demandas estipuladas pelos gerentes de projetos e processos 

estratégicos. Essas demandas compõem o Portfolio Estratégico Setorial. 

Unidade de medida: % 

Cumulatividade: não acumulativo 

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: Anual 

Fonte de dados: AGEI 

Fonte de comprovação: Relatório emitido pela AGEI. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/ Meta) x 10 
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4- ASSESSORIA TÉCNICA – NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO 

 
4.1 – Quadro de Indicadores 
 

Assessoria Técnica 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Alinhar os recursos 
aplicados ao modelo de 
atenção e às redes 
prioritárias 

1 

Percentual de notas técnicas 

exigidas por mandado de 

segurança emitidas dentro do 

prazo 

% 100 100 98 25 100 

Estruturar os sistemas 
logísticos e de apoio às 
redes de atenção 

2 

Percentual de emissão de pedidos 

de compra de medicamentos 

importados para processos novos, 

em período inferior a 7 dias. 

% - - 95 25 90 

Alinhar os recursos 
aplicados ao modelo de 
atenção e às redes 
prioritárias 

3 

Percentual de emissão de 

informações técnicas de 

medicamentos e dietas em 

resposta ao MP e Defensoria 

Pública dentro do prazo 

% - - 85,5 25 90 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO C
Ó D
 

PRODUTO 

P
E

S

O
(

%
) 

PRAZO 

Estruturar os sistemas logísticos e de apoio às 
redes de atenção 

1 Inicio do funcionamento do Núcleo de Judicialização da Saúde 25 09/06/2014 
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4.2- Descrição dos Indicadores 
 

 
1) Percentual de notas técnicas exigidas por mandado de segurança emitidas dentro do prazo 

Descrição: O indicador tem como objetivo mensurar as respostas das ações judiciais, especificamente os 

mandados de segurança, cujo prazo de elaboração de Nota Técnica é de 24 horas. Para fins de avaliação 

será considerada a planilha de controle interno onde se registram os principais dados relativos às ações 

judiciais, como as entradas e saídas das mesmas. Assim, o prazo para conclusão da Nota Técnica começa a 

contar quando os técnicos (farmacêuticos, médicos e/ou nutricionistas) recebem as solicitações de 

elaboração de NT do Assessor responsável pelo Mandado de Segurança. 

Fórmula de cálculo: (notas técnicas exigidas por mandado de segurança emitidas dentro do prazo / total de 

notas técnicas exigidas por mandado de segurança) x 100 

Limite: 

Cumulatividade: Não cumulativo 

Polaridade: Maior melhor  

Periodicidade: Anual 

Fonte de dados: Assessoria Técnica 

Fonte de comprovação: Planilha de controle interno da Assessoria Técnica  

Cálculo de desempenho: (Resultado/ Meta) X 10 

 
 
2) Percentual de emissão de pedidos de compra de medicamentos importados, para processos  

novos, em período inferior a 7 dias 

Descrição: O indicador tem como objetivo mensurar a emissão de pedidos de compras de  medicamentos 

importados em atendimento a ordens judiciais. Para fins de avaliação será considerada a planilha de controle 

de entrada de processos onde se registram as chegadas dos processos novos e a planilha de controle de 

compras de medicamentos importados onde se registra a data da emissão dos pedidos. Assim, o prazo 

começa a contar da data da entrada da distribuição do processo dentro da AT. 

Fórmula de cálculo: (número de pedidos de compra de medicamentos importados emitidos em até 7 dias / 

Total número de pedidos de compra de medicamentos importados emitidos) X 100  

Limite: 

Comulatividade: Não cumulativo  

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: anual  

Fonte de dados: Assessoria Técnica 

Fonte de comprovação: Planilha de controle Relatório da Assessoria Técnica 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10  

 

 

3) Percentual de emissão de informações técnicas de medicamentos e dietas em resposta ao MP e 

Defensoria Pública dentro do prazo 

Descrição: O indicador tem como objetivo mensurar as respostas às solicitações extrajudiciais feitas pelo 

Ministério Público e Defensoria Pública, cujo prazo de elaboração de Informação Técnica de medicamentos é 
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de 10 dias. Para fins de avaliação será considerada a planilha de controle interno onde se registram os 

principais dados relativos às ações judiciais, como as entradas e saídas das mesmas. Assim, o prazo para 

conclusão da Informação Técnica começa a contar quando os técnicos (farmacêuticos e nutricionistas) 

recebem as solicitações de elaboração de Informação do Assessor responsável pelo pedido extrajudicial.. 

 

Fórmula de cálculo: (Somatório do nº emissão de informações técnicas em resposta ao MP e Defensoria 

Pública dentro do prazo / Total de pedidos de informações técnicas do MP e da Defensoria Pública) x 100 

 

Limite: 

 

Cumulatividade: Não cumulativo 

Polaridade: Maior melhor  

Periodicidade: Anual 

Fonte de dados: Planilha de Controle da Assessoria Técnica 

Cálculo de desempenho: Resultado/Meta x 10 

 
 
 
Descrição dos Produtos 

 
 
1) Inicio do funcionamento do Núcleo de Judicialização da Saúde 
 

Descrição: O processo de atendimento e resposta às sentenças judiciais se tornou extremamente 
crítico com a crescente judicialização da saúde. A demanda gerada por sentenças judiciais 
apresentou uma taxa de crescimento alta nos últimos anos, para exemplificar podemos analisar os 
dados de 2012 e 2013, em 2012 foram atendidas mais de 42.000 ações e em 2013 mais de 
50.000, com um aumento de mais de 18%. 
 
Assim, com o objetivo de otimizar esse processo foi criado o Núcleo de Judicialização da Saúde, 
que será uma unidade responsável por receber as sentenças judiciais, elaborar a defesa no 
judiciário e atender as demandas geradas por cada sentença.  
 
O Núcleo será formado pela atual Assessoria Técnica, por representantes de cada área meio da 
SES envolvida no processo (Diretoria de Compras, Assessoria Jurídica, Diretoria de Contratos, 
etc.) e procuradores da Advocacia Geral do Estado reunindo todos os envolvidos no processo em 
uma só unidade, além disso o processo está sendo redesenhado e o SIGAF (Sistema Integrado de 
Gerenciamento da Assistência Farmacêutica) está sendo adaptado para que seja utilizado no 
Núcleo de Judicialização. A expectativa é de que essa mudança permita a otimização dos 
processos de trabalho, de forma que as demandas judiciais possam ser atendidas dentro dos 
prazos exigidos pelo judiciário. 
 
Fonte de comprovação: Memorando ou e-mail enviada para a AGEI comunicando o 
funcionamento do núcleo. 
 
Critério de Aceitação: Núcleo de Judicialização da Saúde em efetivo funcionamento 
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5- ASSESSORIA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

5.1-  Quadro de Indicadores 
 

 

Assessoria de Gestão em Tecnologia da Informação 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Promover a satisfação 
dos usuários do 
Sistema Único de 
Saúde  

01 
Prestação de serviços em 
atendimento às demandas da 
SES-MG 

% - - 100% 40 100% 

Estruturar os sistemas 
logísticos e de apoio às 
redes de atenção 

02 

Índice de atendimento das 

demandas dos projetos e 

processos estratégicos 
% 100% - 80% 60 100% 
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5.2- Descrição dos Indicadores 

 

 
1) Atendimento e prestação de serviços às demandas da SES-MG. 

 

Descrição: Para que os processos vinculados a Tecnologia da Informação exerçam sua máxima efetividade na 

SES-MG, a AGTI tem como objetivo prover elaboração e execução de projetos de iniciativas de inovação e 

modernização ao modelo de gestão e arranjo institucional, articulando de maneira sistêmica, os recursos e as 

capacidades técnicas disponíveis à consecução dos objetivos institucionais. Este indicador visa apurar o 

desempenho da equipe na execução das atividades estipuladas no plano de trabalho. 

Fórmula: (número de atividades entregues no prazo/ número de atividades pactuadas X100) 

Limite:  

Fonte de Comprovação: Relatório da AGTI 

Fonte dos dados: AGTI 

Periodicidade: Trimestral 

Polaridade: Maior melhor 

Cálculo do Desempenho: (Resultado/ Meta) x 10 

 

 

2) Índice de atendimento das demandas dos projetos e processos estratégicos 

 

Descrição: Para que os projetos estruturadores exerçam sua máxima efetividade é necessário que os gerentes 

responsáveis pela sua execução tenham o suporte da AGTI nos casos em que for pertinente. Este indicador visa 

apurar o desempenho no atendimento às atividades no portfólio da equipe. Este portfólio será construído 

conjuntamente entre a Assessoria de Gestão Estratégia e os gerentes de processos e projetos estratégicos e 

posteriormente validado pela equipe. A avaliação do indicador caberá à AGEI. 

Fórmula de cálculo: (número de atividades entregues no prazo/ número de atividades pactuadas) x 100 

Limite: A execução do indicador depende de demandas estipuladas pelos gerentes de projetos e processos 

estratégicos. Essas demandas compõem o Portfolio Estratégico Setorial 

Cumulatividade: não acumulativo 

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: Anual 

Fonte de dados: AGEI 

Fonte de comprovação: Relatório emitido pela AGEI. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/ Meta) x 10 
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6 - AUDITORIA SETORIAL 

 

6.1 Quadro de Indicadores 
 

 

AUDITORIA SETORIAL 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 
2012 2013 2014 

Desenvolver a cultura 
de gestão por 
resultados e por 
competência 

01 
Índice médio de execução do 
Plano Anual de Auditoria 
(PAA) 

% 94,37 94,25 97,72 100 100 
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6.2 Descrição dos Indicadores 
 

1) 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 
Setorial/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 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.  
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. 
Data para disponibilização dos dados: Até 15 de janeiro do exercício seguinte àquele que se refere o Plano 
Anual de Auditoria. 
Observação: O monitoramento efetuado visa o acompanhamento da execução das ações nos termos 
propostos no PAA. Contudo não é possível aferir resultados parciais, tendo em vista que existem trabalhos 

de natureza contínua, cuja execução estende-se por todo ano-calendário. 

 
Limites do Indicador: 

 

Fonte: DCCA/SCAO/CGE 

 
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. 
Caso o PAA atinja um percentual de execução inferior a 70,00%, será atribuída nota ZERO para fins de 
Acordo de Resultado. 
Cálculo de desempenho: Nota Acordo de Resultados = (Percentual de execução do PAA/Meta)*10 

 
Periodicidade: Anual 
 
Base geográfica: Interno 
 
Polaridade: Maior melhor 
 
Tipo de Indicador: Eficiência 

 
TAXA DE EXECUÇÃO 

 

Tipo de Taxa de Execução:  EXECUÇÃO 
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7- ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO 

 
7.1- Quadro de Indicadores 
 

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Desenvolver a cultura de 
gestão por resultados e 
por competência 

1 
Índice de Execução do 
Planejamento Anual de Compras 

% 70 50 75 20 70 

Desenvolver a cultura de 
gestão por resultados e 
por competência 

2 
Índice de regionalização da 
execução 

% 93,5 87 99 20 90 
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7.2- Descrição dos Indicadores 
 
 
1) Índice de Execução do Planejamento Anual de Compras 
 
Descrição: O indicador expressa a aderência das aquisições realizadas ao longo do ano ao Planejamento 
Anual de Compras de 2014.  
Atribuir-se-á valor ao percentual de execução quantitativa e qualitativa do planejamento de compras. 
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 
Compras

1
. 

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”.  

  
                                 

                     
 

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 

                                                           
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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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
 

  
                                                                               

                                                          
 

 
 
 

Execução Qualitativa do Planejamento de Compras Valor 

 70% ≤ execução ≤ 100%  1 

50% ≤ execução < 70%   0,7 

30% ≤ execução < 50%   0,5 

0%  ≤ execução < 30%   0 

 

Limite: 

Polaridade: Maior melhor 

Cumulatividade: Cumulativo 

Periodicidade de monitoramento: Bimestral 

Periodicidade de avaliação: Anual 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Diretoria Central de Licitações e Contratos – DCLC da 
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP 

Cálculo do Desempenho: 

 

Aproveitamento Nota 

De 70% a 100% (Inclusive) 100 

De 60% a 70% (Exclusive) 80 

De 50% a 60% (Exclusive) 60 

Abaixo de 50% (Exclusive) 0 

  

                                                           
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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2) 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. 
O índice é obtido através de uma média ponderada dos seguintes indicadores:  
 

Indicador Sigla Peso 

Percentual de ações com pelo menos 70% de 
execução física por município 

%ATrefis 0,3 

Percentual de ações com pelo menos 70% de 
execução financeira por município 

%ATrefin 0,3 

Percentual de recursos regionalizados por município %Refin 0,4 

 
O percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município é calculado a partir da 
seguinte fórmula: 
 

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

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








 , 

 
sendo o percentual de regionalização da execução física por município igual a: 
 

100*
ação da física execução da lValor tota

municípiopor  registrada física Execução
Trefis 








 . 

 
Observação: a) integra o cômputo do %ATrefis as ações não orçamentárias do sistema consignadas no 
PPAG; b) as ações que possuírem mais de 30% de execução física não regionalizável não integrarão o 
cálculo do índice. 
O principal critério para regionalização das metas físicas é o local de entrega final do produto disponibilizado 
pela ação. Desse modo, a regionalização deve se orientar pelos municípios diretamente beneficiados. 
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: 
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100*
fínanceira execução da lValor tota

municípiopor  registrado fínanceira execução deValor 
%Refin 








 . 

 
A regionalização financeira deve ser realizada pelos municípios efetivamente beneficiados pelos bens ou 
serviços adquiridos ou contratados, independentemente da sede do órgão/entidade contratante ou das 
empresas/pessoas contratadas. Nesse sentido, busca-se aferir com quem são despendidos os recursos 
públicos, mediante o direcionamento atribuído aos bens ou serviços. 
Não será admitida a concentração da programação física e/ou financeira em Belo Horizonte ou no município 
sede de algum órgão ou entidade, sob o pretexto exclusivo de que o orçamento é gerenciado de forma 
centralizada, ou ainda quando, por dificuldades técnicas ou operacionais, as informações de regionalização 
não estejam disponíveis. Nesse último caso, as informações deverão ser regionalizadas conforme 
normatização presente Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG. 
Não entrarão cômputo do índice as ações cuja regionalização é de responsabilidade da SCPPO bem como 
aquelas que, a critério do Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, não são passíveis de regionalização, 
a saber, a) aquelas referentes ao pagamento da dívida pública interna e externa; b) as ações voltadas 
predominantemente para outros estados ou países; c) ações cujos produtos são indivisíveis e atendem direta 
e simultaneamente várias macrorregiões.  
Os parâmetros técnicos para regionalização da execução física e financeira são aqueles estabelecidos no 
Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (link: http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp). 
 
Fórmula: [(%ATrefis)*0,3] + [(%ATrefin)*0,3] + [(%Refin)*0,4]. 
Limite: 
Polaridade: Maior melhor. 
Cumulatividade: Cumulativo. 
Unidade de Medida: Número índice com desempenho variável entre 0% e 100%. 
Periodicidade de Monitoramento: Bimestral. 
Periodicidade de Avaliação: Anual, até o dia 20 de fevereiro de 2015. 
Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 
(SCPPO). 
Cálculo do Desempenho de cada ação: O desempenho acordado nesse indicador será medido e pontuado 
pela regra abaixo, após aplicada a fórmula acima: 
 

Índice de regionalização da execução Nota 

De 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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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

1 Capacitação para as Ouvidorias Regionais. 10 13/06/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

2 
Realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial e 

Liderança Estratégica 
10 01/09/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

3 
Realizar o encontro de estudos e compreensão 
observatório de custo em saúde – EnECOC 
 

10 20/12/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

4 Proposta de revisão de estrutura 10 15/12/2014 

Melhorar a qualidade de vida da população, 
reduzindo as principais causas de 
incapacidade. 

5 
Conclusão da obra do Centro Estadual de Transplante nas 
dependências do Hospital Julia Kubitschek. 

10 31/12/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

6 
Definição do fluxo do relatório de execução física e 
financeira do GEICOM 

10 15/12/2014 
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1) Capacitação para as Ouvidorias Regionais. 

Descrição: Buscando cumprir uma das diretrizes do SUS, a descentralização, o Estado decidiu apoiar a 
implantação de Ouvidorias nas 77 Regiões de Saúde existentes em Minas Gerais.  
Foram denominadas de Ouvidorias de Saúde com função regional ou Ouvidorias Regionais devido ao papel 
que lhes caberá, a saber: acolher as demandas, analisá-las, tratá-las e enviar para a rede, trabalhando 
conjuntamente com as referências indicadas pelos demais municípios da região e por prestadores para 
construir a resposta para o cidadão.   
Além do incentivo financeiro para a implantação das Ouvidorias a AGEI em conjunto com a Ouvidoria Geral 
do Estado/Ouvidoria de Saúde pretende realizar a capacitação dos Ouvidores Regionais nas semanas de 02 
a 13 de Junho. 
Essa ação além de importante é necessária para que o processo de trabalho das Ouvidorias Regionais seja 
efetivado por meio da utilização do Sistema Ouvidor SUS em nível I. 
 
Fonte de comprovação: lista de presença       
 
Critério de Aceitação: curso realizado.  

 

 

2) Realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial e Liderança Estratégica. 

Descrição: As metodologias de gestão aplicadas e difundidas pelas áreas centrais do Governo de Minas não 
vem respondendo às necessidades prementes da Secretaria de Estado de Saúde, uma vez que a elas não 
foram submetidas adaptações para melhor de adequar às áreas finalísticas de governo. Além deste fato, os 
profissionais que hoje operam e participam dessas metodologias não vem sendo preparados para atuar 
neste contexto. De forma a responder a estas situações, propõem-se a criação de um programa focado no 
desenvolvimento gerencial e na transformação de servidores da SES e de secretarias municipais em 
lideranças estratégicas e agentes da melhoria contínua das metodologias de gestão e da própria gestão 
governamental. Nesse sentido, além do referido curso, será produzido também, durante o desenvolvimento 
das aulas, e material teórico-prático para ser utilizado pelas gestões municipais. Este programa será um 
híbrido entre um serviço de capacitação robusta de servidores, construção conjunta de propostas de melhoria 
das práticas de gestão vigentes e acompanhamento para implantação e implementação das propostas.  

 

Fonte de comprovação: documento de contratação a empresa para realização do curso       
 
Critério de Aceitação: curso iniciado.  
 
 

3) Realizar o encontro de estudos e compreensão observatório de custo em saúde – 
EnECOC 

 
Descrição: EnECOCé o encontro interno de Estudos e Compreensão Observatório de Custos em Saúde: é 
realizado pelo Observatório de Custos em Saúde da SESMG em parceria com o Observatório de Custos em 
Saúde da UFMG, onde pessoas se reúnem para assistir a uma apresentação de estudos realizados pela 
equipe, trocar ideias, discutir sobre o tema apresentado.  
Objetivos:  

 Apresentar as equipes técnicas do Observatório de Custos em Saúde da SES e UFMG; 

 Apresentar ao público interessado em saúde, principalmente da SESMG, os resultados das 

pesquisas desenvolvidas e em fase de desenvolvimento elaboradas pelas equipes do Observatório 

de Custos em Saúde da SES, UFMG e demais parceiros; 

 Apresentar as competências do Observatório de Custos em Saúde; 

 Sensibilizar as áreas técnicas sobre a importância da articulação dos setores da SES com os demais 

setores, e principalmente trocar experiências utilizando o espaço do EnECOC; 

 Divulgar os trabalhos dos setores da SES considerados exitosos internamente e externamente; 

 Divulgar artigos dos profissionais de saúde da SES por meio de revistas e web. 
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Público Alvo: 

 Gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, parceiros do Observatório de Custos em Saúde e 

pessoas interessadas no setor saúde.  

Responsável: 

 Equipes do Observatório de Custos em Saúde em parceria com a FACE/UFMG. 

Carga horária: 

 4h no mínimo 

Local: 

 Cidade Administrativa 

 Auditório da FACE/UFMG 

Recursos didáticos: 

 Exposição dialogada 

 Videoconferência 

 Manuais didáticos 

 

Forma de comprovação Lista de presença e certificados para os presentes e palestrantes da SES 
 
Critério de Aceitação: Encontro realizado 
 
 

4) Proposta de revisão da estrutura organizacional 
 
Descrição: A estrutura organizacional da SES não vem respondendo de forma eficiente à 
estratégia especificada. Nesse sentido será produzida a revisão da estrutura de forma a alinhar-se 
aos grandes objetivos da instituição. 
 

 

Forma de comprovação Documento com a proposta de nova estrutura proposta pela AGEI 
 
Critério de Aceitação: Proposta elaborada 
 

  
5) Conclusão da obra do Centro Estadual de Transplantes nas dependências do Hospital 
Julia Kubitschek. 

 

Descrição: Tendo em vista o crescimento considerável das atividades públicas de transplantes de 

órgãos e tecidos e reconhecendo a importância e a carência deste serviço em todo o Estado de Minas 

Gerais, surgiu a necessidade de implantar um Centro Estadual de Transplantes. 

 

O Centro Estadual de Transplantes está sendo construído nas dependências do Hospital Júlia 

Kubitschek: duas alas estão sendo reformadas visando a  ampliação do número de leitos, reforma do 

centro cirúrgico, construção de CTI e ampliação do setor de imagem. Também estão sendo 

adquiridos mobiliários e equipamentos para todos os setores contemplados nesta obra. 

 

O projeto desta obra, inicialmente, esta orçado em aproximadamente 25.824.000,00 e trará 

benefícios para toda a população de Minas Gerais. A possibilidade da doação de órgãos e tecidos 

juntamente com a oportunidade de realizar um transplante, representa, paradoxalmente, diante da 

angústia e tristeza da morte, a perspectiva de que outras pessoas possam recomeçar e buscar nova 

vida e com qualidade. 
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Fonte de comprovação: Atas de reunião de monitoramento da obra ou cronograma de 

monitoramento da Obra 

 

Critério de Aceitação: Obra concluída.  

 

 
6) Definição do fluxo do relatório de execução física e financeira do GEICOM 
 
Descrição: O GEICOM é um sistema inovador desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, que visa agilidade, segurança, monitoramento, transparência e controle dos recursos estaduais 

repassados aos beneficiários (Municípios e Entidades), bem como ser um facilitador na comunicação e 

gerência da prestação de contas. Este está em implantação desde 2010, tendo caráter de projeto é 

necessário realizar um diagnóstico para identificar os próximos passos de sua implantação e planejar os 

prazos exequíveis para sua finalização. 

Critério de Aceitação: Fluxo de prestação de contas definido e validado pela AGEI e SPF 

Fonte de comprovação: documento do Fluxo de prestação de contas definido e validado pela AGEI e SPF 
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8- ASSESSORIA DE NORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
8.2 – Quadro de Indicadores 
 

Assessoria de normalização de serviços de saúde 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Promover o acesso da 
população a serviços e 
ações de saúde efetivos e 
com qualidade. 

1 Números de linhas-guia revisadas Nº - - - 33 3 

 

 
 
8.3- Quadro de Produtos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

1 
Elaboração das oficinas de implantação dos macroprocessos e 
das ferramentas de estratificação de risco, programação e 
agenda. 

34 30/09/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por 
resultados e por competência 

2 
Elaborar a proposta de selo da qualidade para as unidades 
perinatais dos hospitais e maternidade da Rede Viva Vida; 

33 31/08/2014 
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1 - Números de linhas-guia revisadas. 
Descrição: Dentro das tecnologias da gestão da clinica encontra se, as diretrizes clínicas que consiste em 
um dos instrumentos tecnológicos de gestão da clínica e são definidas como “recomendações preparadas, 
de forma sistemática, com o propósito de influenciar decisões dos profissionais de saúde e dos pacientes a 
respeito da atenção apropriada, em circunstâncias clínicas específicas” (INSTITUTE of medicine, 1990). 
Dentre as diretrizes clínicas, destacam-se as linhas guia (também conhecidas como guidelines) e os 
protocolos clínicos. Assim as linhas guia são “recomendações sistematicamente desenvolvidas com o 
objetivo de prestar a atenção à saúde em relação a uma determinada condição ou patologia, realizadas de 
modo a normalizar todo o processo, ao longo de sua história natural, cobrindo, portanto as ações por todos 
os pontos de atenção de um sistema integrado de atenção à saúde obedecendo à ação coordenadora da 
atenção primária à saúde” (MENDES, 2011). 
A sua importância consiste nos seguintes pontos: 
 

 Na função gerencial, que decorre da necessidade de se controlar a lei da variabilidade clínica nos 
serviços de saúde (MENDES, 2011), por meio da instrumentalização dos profissionais na tomada de 
decisão e na homogeneização das condutas clínicas. 

 Por ser baseada em evidências que garante as diretrizes proporcionem recomendações válidas 
fundamentada em uma avaliação crítica da melhor evidência disponível, em detrimento ao processo 
baseado em opinião informal (HEFFNER, 1998). 

  Verifica-se que diretrizes clínicas baseadas em evidências demonstraram serem eficazes por 
chamar a atenção para intervenções inefetivas ou perigosas, ao reduzir a variabilidadedos 
procedimentos médicos, ao melhorar a comunicação nas organizações de saúde, entre outros. Além 
de aumentam a eficiência econômica do sistema de serviços de saúde, ao permitir, por exemplo, a 
racionalização das taxas de permanência hospitalar, da utilização de medicamentos, e da realização 
de exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos (MENDES, 2011). 

 Consisti em um instrumento de educação e comunicação, cujo objetivo final é instrumentalizar 
profissionais e usuários para a adoção de práticas saudáveis de vida e para a gestão do 
autocuidado. 

 
Nesse contexto propõe-se a revisão das seguintes linhas guia: 
 
Atenção à Saúde da Criança; Atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério;Atenção à Saúde do Idoso 
 
Fórmula: Número absoluto de linhas guia revisadas. 
Limite: O papel da ANSS consiste no apoio metodológico as áreas técnicas para a elaboração ou revisão de 

diretrizes clínicas (linhas guias e protocolos) dos seguintes itens 

 Levantamento de evidências científicas 

 Estratificação de risco das condições de saúde 

 Classificação de risco 

 Fluxogramas de atendimento 

 Fluxogramas decisórios 

Unidade de Medida: número 
Fonte de Dados e Comprovação: ANSS – Linhas guia revisadas. 
Periodicidade de Monitoramento: mensal 
Polaridade: maior melhor 
Cálculo do Desempenho: (Resultado / meta) *10 

 

Descrição dos produtos 
 

1) Realizar a implantação dos macroprocessos  da APS no Laboratório de Inovação de Atenção às 
Condições Crônicas - LIACC; 

 
Descrição:  

 Elaborar guia de estudos das oficinas e validar com o Grupo Condutor do LIACC; 

 Acompanhar a realização das oficinas; 
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 Monitorar a organização dos macroprocessos por meio das atividades tutoriais no município de 
Santo Antônio do Monte;  

Público-alvo: Gerentes e equipes da Atenção Primária à saúde de 8 Unidades Básicas do município de 
Santo Antônio do Monte 

 
Fonte de Comprovação: Guias das oficinas impresso e validado. 
 
Critério de Aceitação: Macroprocessos implantados 

 
 

2) Elaborar a proposta de selo da qualidade para as unidades perinatais dos  hospitais e 
maternidade da Rede Viva Vida; 
 
Descrição: Descrição da metodologia do selo da qualidade das unidades perinatais dos hospitais e 
maternidade da Rede Viva Vida. 

 

Público-alvo: 140 Unidades perinatais dos hospitais e maternidade da Rede Viva Vida. 

 
Fonte de Comprovação: Documento da proposta 
 
Critério de Aceitação: proposta elaborada 
 

 
3) Realizar curso de Educação a Distância de Humaniza SUS para os hospitais do Pro Hosp e da 
Fhemig.   

 
Descrição: Elaboração do projeto pedagógico do curso de Educação a Distância de Humaniza SUS para 
os hospitais do Pro Hosp e da Fhemig. 

Público-alvo: Profissionais dos hospitais do Pro Hosp e da Fhemig.   

 
Fonte de Comprovação: Projeto pedagógico do curso elaborado.  
                                       Lista dos alunos que concluíram o curso. 
 
Critério de Aceitação: Curso realizado. 
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9 - SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
9.1- QUADRO DE INDICADORES 
 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

 
QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 
NOME DO INDICADOR 

Unidade de 
Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Universalizar o acesso à 
atenção primária a saúde 

1 
Taxa de Execução do Projeto 
Ampliação da Estrutura de Atenção 
Primária à Saúde 

% - - 100 30 100% 

Universalizar o acesso à 
atenção primária a saúde 

2 
Taxa de Execução do Projeto 
Tecnologia da Informação para a 
Atenção Primária a Saúde 

% - - 94,59 20 100% 

Universalizar o acesso à 
atenção primária a saúde 

3 
Taxa de Execução do Processo 
Manutenção e Incentivo às Equipes 
de Atenção Primária à Saúde 

% - - 100 30 100% 

Universalizar o acesso à 
atenção primária a saúde 

4 
Número de planos de ação 
municipal do Projeto Facilitadores 
de Diretrizes Clínicas enviados 

Nº - - - 20 700 
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9.2 DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 
 
INDICADORES 1, 2 e 3: 
 
1) Taxa de Execução dos Projetos e Processos do Programa Saúde em Casa e do Programa Saúde 
em Casa 

Conceito: Os Programas Estruturadores são compostos por projetos e processos governamentais 
considerados prioritários, tendo em vista sua maior capacidade transformadora e maior possibilidade de 
promover a sinergia entre os Resultados Finalísticos que se pretendem alcançar e os produtos e indicadores 
sobre os quais os projetos e processos atuam. Os Programas  Estruturadores apresentados foram 
concebidos e agrupados de forma a viabilizar uma intervenção sistêmica nas diversas redes de 
desenvolvimento integrado. Assim, toda Rede de Desenvolvimento Integrado conta com a intervenção de, 
pelo menos, um Programa Estruturador. 

1) Cálculo da execução do portfólio estratégico 

Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio estratégico, faz-se uma análise: 

 - do índice de execução de cada projeto e processo  estratégico diretamente sob a responsabilidade de 
órgão ou entidade do Sistema; 

 - do índice de execução do conjunto de subprojetos e subprocessos pelas quais o órgão e/ou a entidade do 
Sistema em questão seja responsável em projetos e processos estratégicos sob a responsabilidade de 
órgãos ou entidades de outros Sistemas.  

O conjunto de subprojetos e subprocessos deste Sistema pertencentes a projetos e processos estratégicos 
de outros Sistemas é considerado como um dos projetos/processos elencados no Quadro de Execução do 
Portfólio Estratégico e será tratado como tal para fins de cálculo da taxa de execução, à semelhança dos 
demais projetos e processos estratégicos do Sistema. 

A fórmula de cálculo do índice de Execução do portfólio estratégico é a seguinte: 

NF = [Σ (NPE )/n] 

Onde: 

- NF = Nota Final da execução do portfólio estratégico da Secretaria; 

- NPE = Taxa de execução de cada Projeto e Processo Elencado no Quadro I.2 de Execução do Portfólio 
Estratégico; 

- n = número de projetos e processos elencados no Quadro de Execução de projetos estruturadores. 

2) Fórmula para o índice de execução de cada Projeto conforme Quadro I.2 

Cada projeto elencado no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução de Projeto 
(NPJ) calculada conforme fórmula a seguir:  

NPJ = PMrc * TXMrc + PMet * TXMet + PFin * TXFin 

Onde: 

- NPJ = Taxa de execução de cada Projeto elencado no Quadro I.2; 

- PMrc = peso do marco 



 

51 
 

- TXMrc = taxa de execução do marco 

- PMet = peso da meta 

- TXMet = taxa de execução da meta 

- PFin = peso do financeiro 

- TXFin = taxa de execução do financeiro 

Os pesos variam de acordo com o definido na declaração de escopo do projeto no campo peso da taxa de 
execução. As opções possíveis são: 

Peso da Taxa de Execução 

Peso 

Marco Meta Financeiro 

Apenas Marcos 1 0 0 

Apenas Metas 0 1 0 

Marcos e Metas 0,5 0,5 0 

Metas e Financeiro 0 0,7 0,3 

Marcos e Financeiro 0,7 0 0,3 

Marcos, Metas e Financeiro – Padrão 0,4 0,4 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Metas Mais 
Relevantes* 

0,2 0,6 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Marcos Mais 
Relevantes* 

0,6 0,2 0,2 

* A priorização do quesito Metas ou Marcos deverá ser formalizada e justificada junto ao Comitê Integrado de 
Mudanças do GERAES - COIMGE  
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3) Fórmula para a taxa de execução de cada Projeto Estratégico 

Cada Projeto será avaliado, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal (marcos) 
e financeira. A execução financeira considera a execução do crédito inicial, desconsiderados os valores das 
Fontes 24 e 60. Os quesitos Metas, Marcos e Financeiro serão avaliados conforme regras a seguir: 

3.1) Taxa de Execução das Metas (TXMet): 

A taxa de execução de metas do projeto é dada pelas fórmulas abaixo: 

Faixas 70% - 110% 111% - 120% Acima de 121% Abaixo de 70% 

Fórmula = Real / Meta = 110% = 110–((Real/Meta)-120) = 70–(70-(Real/Meta))*2) 

Nota Máxima 
da Faixa 

110 110 109 68 

Nota Mínima 
da Faixa 

70 110 0 0 

Real = realizado (execução física) do mês  

Meta = meta (meta física) do mês  

3.2) Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc)  

A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde: 

N = número de dias de atraso médio 

Faixas – Dias de 
Atraso 

1 - 60 61 – 120 121 - 150 151 - 180 

Fórmula = 1 – (N/360) = 1 – 
(N*1,6/360) 

= 1 – 
(N*1,8/360) 

= 1 – 
(N*2/360) 

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 0,3950 0,1611 

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 0,2500 0,0000 

O cálculo é feito da seguinte forma: 
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 Para cada subprojeto do projeto, deve-se extrair a média de dias de atraso dos seus marcos finais – 
somente os marcos finais do ano corrente impactam na taxa de execução; 

 Extrai-se a média das diversas médias obtidas para cada subprojeto (N); 

 De acordo, com o valor do N, usa-se uma das quatro fórmulas do quadro acima. 

3.3) Taxa de Execução do Financeiro (TXFin) 

O cálculo é dado pelas fórmulas abaixo: 

A partir do cálculo da faixa, verifica-se em qual dos casos abaixo ela se encontra, para se chegar ao valor 
final da taxa de execução. 

Faixas 70% - 100% Acima de 100% Abaixo de 70% 

Fórmula = 100% = 100-(((Empenho/Inicial)*2)-100) =  70-(70-(Empenho/Inicial)) 

Nota Máxima 
da Faixa 

100 98 69 

Nota Mínima da 
Faixa 

100 0 0 

Empenho = valor Despesa Empenhada do SIAFI*  

Inicial = valor Crédito Inicial do SIAFI* 

*Devem ser desconsiderados para o cálculo da taxa de execução financeira os valores procedentes das 
fontes 24 e 60 

Considerações adicionais 

1. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao 
Crédito Inicial previsto na Lei Orçamentária (LOA); 

2. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e Orçamentária 
(JPOF) no âmbito dos projetos estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada para fins de 
apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as metas sejam aumentadas 
proporcionalmente à suplementação; 

3.  As ações de projetos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou 
nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero; 

4.  As solicitações de cancelamento de subprojeto deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o 
GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento  terá sobre o cálculo da taxa de 
execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na 
ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do 
Projeto Estratégico a que pertença; 
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Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e 
acompanhamento do projeto estratégico. 

 

4) Número de planos de ação municipal do Projeto Facilitadores de Diretrizes Clínicas 

enviado. 

Descrição: Quantidade de Planos de Ação Municipais elaborados pelos Facilitadores em conjunto 

com Coordenação Municipal de Atenção Primária de acordo com critérios a serem definidos pela 

Superintendência de Atenção Primária à Saúde. 

Fórmula de cálculo: nº de Planos de Ação Municipais elaborados  

Polaridade: Maior/Melhor 

Periodicidade: Bimestral 

Fonte de comprovação: Planilha Consolidada enviada pelas Unidades Regionais de Saúde - 

SAPS. 
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10-  SUPERINTENDÊNCIA DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 
10.1- QUADRO DE INDICADORES 
 

 

Superintendência de Redes de Atenção a Saúde 

 
QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 
NOME DO INDICADOR 

Unidade de 
Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

 
2010 

2011 2013 2014 

Melhorar a qualidade de 
vida da população, 
reduzindo as principais 
causas de incapacidade. 

1 Execução do Portfólio Estratégico Setorial (nos projetos e processos nos quais atua a equipe) 

1.1 Rede de Urgência e Emergência % - - 59,10 9 100% 

1.2 Rede Hiperdia Minas % - - 87,50 9 100% 

1.3 

Implantação da Rede de Atenção 
em Saúde Mental no Estado de 
Minas Gerais 

% - - 95,03 9 100% 

1.4 Viva Vida/ Mães de Minas % - - 72,42 9 100% 

1.5 

Atenção à saúde da gestante, 
parturiente, puérpera, recém 
nascido e da criança no primeiro 
ano de vida (Viva Vida) 

% - - 93,29 9 100% 

1.6 
Atenção à Saúde de Pacientes 
com Hipertensão e Diabetes % - - 86,97 9 100% 

1.7 

Gestão dos atendimentos de 
urgências e emergências no 
Estado   

% - - 100,00 9 100% 
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Superintendência de Redes de Atenção a Saúde 

 
QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

 
2010 

2011 2013 2014 

1.8 
Mais Vida - Atenção à Saúde da 
População Idosa % - - 78,00 9 100% 

1.9 
Implantação dos Hospitais 
Regionais % - - - 9 100% 

1.10 
Gestão da Política Hospitalar – 
Pro-Hosp % - - 78,60 9 100% 



 

57 
 

10.2-  Descrição dos Indicadores 
 
INDICADORES 1.1 ATÉ  1.10 
 
1) Taxa de  Execução do Portfólio Estratégico Setorial (nos projetos e processos nos quais atua a equipe) 

Conceito: Os Programas Estruturadores são compostos por projetos e processos governamentais considerados prioritários, tendo em vista sua maior 
capacidade transformadora e maior possibilidade de promover a sinergia entre os Resultados Finalísticos que se pretendem alcançar e os produtos e 
indicadores sobre os quais os projetos e processos atuam. Os Programas  Estruturadores apresentados foram concebidos e agrupados de forma a 
viabilizar uma intervenção sistêmica nas diversas redes de desenvolvimento integrado. Assim, toda Rede de Desenvolvimento Integrado conta com a 
intervenção de, pelo menos, um Programa Estruturador. 

1) Cálculo da execução do portfólio estratégico 

Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio estratégico, faz-se uma análise: 

 - do índice de execução de cada projeto e processo  estratégico diretamente sob a responsabilidade de órgão ou entidade do Sistema; 

 - do índice de execução do conjunto de subprojetos e subprocessos pelas quais o órgão e/ou a entidade do Sistema em questão seja responsável em 
projetos e processos estratégicos sob a responsabilidade de órgãos ou entidades de outros Sistemas.  

O conjunto de subprojetos e subprocessos deste Sistema pertencentes a projetos e processos estratégicos de outros Sistemas é considerado como 
um dos projetos/processos elencados no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico e será tratado como tal para fins de cálculo da taxa de 
execução, à semelhança dos demais projetos e processos estratégicos do Sistema. 

A fórmula de cálculo do índice de Execução do portfólio estratégico é a seguinte: 

NF = [Σ (NPE )/n] 

Onde: 

- NF = Nota Final da execução do portfólio estratégico da Secretaria; 

- NPE = Taxa de execução de cada Projeto e Processo Elencado no Quadro I.2 de Execução do Portfólio Estratégico; 

- n = número de projetos e processos elencados no Quadro de Execução de projetos estruturadores. 
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2) Fórmula para o índice de execução de cada Projeto conforme Quadro I.2 

Cada projeto elencado no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução de Projeto (NPJ) calculada conforme fórmula a 
seguir:  

NPJ = PMrc * TXMrc + PMet * TXMet + PFin * TXFin 

Onde: 

- NPJ = Taxa de execução de cada Projeto elencado no Quadro I.2; 

- PMrc = peso do marco 

- TXMrc = taxa de execução do marco 

- PMet = peso da meta 

- TXMet = taxa de execução da meta 

- PFin = peso do financeiro 

- TXFin = taxa de execução do financeiro 

Os pesos variam de acordo com o definido na declaração de escopo do projeto no campo peso da taxa de execução. As opções possíveis são: 

Peso da Taxa de Execução 

Peso 

Marco Meta Financeiro 

Apenas Marcos 1 0 0 
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Apenas Metas 0 1 0 

Marcos e Metas 0,5 0,5 0 

Metas e Financeiro 0 0,7 0,3 

Marcos e Financeiro 0,7 0 0,3 

Marcos, Metas e Financeiro – Padrão 0,4 0,4 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Metas Mais 
Relevantes* 

0,2 0,6 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Marcos Mais 
Relevantes* 

0,6 0,2 0,2 

* A priorização do quesito Metas ou Marcos deverá ser formalizada e justificada junto ao Comitê Integrado de Mudanças do GERAES - COIMGE  

3) Fórmula para a taxa de execução de cada Projeto Estratégico 

Cada Projeto será avaliado, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal (marcos) e financeira. A execução financeira 
considera a execução do crédito inicial, desconsiderados os valores das Fontes 24 e 60. Os quesitos Metas, Marcos e Financeiro serão avaliados 
conforme regras a seguir: 

3.1) Taxa de Execução das Metas (TXMet): 
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A taxa de execução de metas do projeto é dada pelas fórmulas abaixo: 

Faixas 70% - 110% 111% - 120% Acima de 121% Abaixo de 70% 

Fórmula = Real / Meta = 110% = 110–((Real/Meta)-120) = 70–(70-(Real/Meta))*2) 

Nota Máxima 
da Faixa 

110 110 109 68 

Nota Mínima 
da Faixa 

70 110 0 0 

Real = realizado (execução física) do mês  

Meta = meta (meta física) do mês  

3.2) Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc)  

A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde: 

N = número de dias de atraso médio 

Faixas – Dias de 
Atraso 

1 - 60 61 – 120 121 - 150 151 - 180 
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Fórmula = 1 – (N/360) = 1 – 
(N*1,6/360) 

= 1 – 
(N*1,8/360) 

= 1 – 
(N*2/360) 

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 0,3950 0,1611 

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 0,2500 0,0000 

O cálculo é feito da seguinte forma: 

 Para cada subprojeto do projeto, deve-se extrair a média de dias de atraso dos seus marcos finais – somente os marcos finais do ano corrente 
impactam na taxa de execução; 

 Extrai-se a média das diversas médias obtidas para cada subprojeto (N); 

 De acordo, com o valor do N, usa-se uma das quatro fórmulas do quadro acima. 

3.3) Taxa de Execução do Financeiro (TXFin) 

O cálculo é dado pelas fórmulas abaixo: 

A partir do cálculo da faixa, verifica-se em qual dos casos abaixo ela se encontra, para se chegar ao valor final da taxa de execução. 

Faixas 70% - 100% Acima de 100% Abaixo de 70% 

Fórmula = 100% = 100-(((Empenho/Inicial)*2)-100) =  70-(70-(Empenho/Inicial)) 
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Nota Máxima 
da Faixa 

100 98 69 

Nota Mínima da 
Faixa 

100 0 0 

Empenho = valor Despesa Empenhada do SIAFI*  

Inicial = valor Crédito Inicial do SIAFI* 

*Devem ser desconsiderados para o cálculo da taxa de execução financeira os valores procedentes das fontes 24 e 60 

Considerações adicionais 

5. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao Crédito Inicial previsto na Lei Orçamentária 
(LOA); 

6. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e Orçamentária (JPOF) no âmbito dos projetos 
estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada para fins de apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que 
as metas sejam aumentadas proporcionalmente à suplementação; 

7.  As ações de projetos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou nenhuma meta terão execução financeira 
avaliada com nota zero; 

8.  As solicitações de cancelamento de subprojeto deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o GERAES, que definirá sobre que impactos o 
eventual cancelamento  terá sobre o cálculo da taxa de execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status 
Report). Na ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do Projeto Estratégico a que 
pertença; 

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e acompanhamento do projeto estratégico. 

10.3- QUADRO DE PRODUTOS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%

) PRAZO 

Melhorar a qualidade de vida da 

população, reduzindo as principais 

causas de incapacidade. 

1 
Conclusão da obra do Centro Estadual de Transplante 

nas dependências do Hospital Julia Kubitschek. 
10 31/12/2014 
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10.4- DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

 

1) Conclusão da obra do Centro Estadual de Transplantes nas dependências do 
Hospital Julia Kubitschek. 
 

Descrição: Tendo em vista o crescimento considerável das atividades públicas de 
transplantes de órgãos e tecidos e reconhecendo a importância e a carência deste serviço 
em todo o Estado de Minas Gerais, surgiu a necessidade de implantar um Centro Estadual 
de Transplantes. 
 
O Centro Estadual de Transplantes está sendo construído nas dependências do Hospital 
Júlia Kubitschek: duas alas estão sendo reformadas visando a  ampliação do número de 
leitos, reforma do centro cirúrgico, construção de CTI e ampliação do setor de imagem. 
Também estão sendo adquiridos mobiliários e equipamentos para todos os setores 
contemplados nesta obra. 
 
O projeto desta obra, inicialmente, esta orçado em aproximadamente 25.824.000,00 e trará 
benefícios para toda a população de Minas Gerais. A possibilidade da doação de órgãos e 
tecidos juntamente com a oportunidade de realizar um transplante, representa, 
paradoxalmente, diante da angústia e tristeza da morte, a perspectiva de que outras 
pessoas possam recomeçar e buscar nova vida e com qualidade. 
 
 
Fonte de comprovação: Atas de reunião de monitoramento da obra ou cronograma de 
monitoramento da Obra 
 
Critério de Aceitação: Obra concluída.  
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11- SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 
11.1- Quadro de Indicadores 
 

Superintendência de Assistência Farmacêutica 

 
QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO C

Ó
D

 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 
2012 2013 2014 

Promover o acesso da 
população a serviços de 
saúde efetivos e com 
qualidade 

1 

Percentual de itens atendidos em 
no mínimo 80% do programado, 
em relação ao total de itens 
programados por municípios em 
dia com a contrapartida. 

% 86,2% 85,0% 89,3 25 85,0% 

Promover o acesso da 
população a serviços de 
saúde efetivos e com 
qualidade 

2 

Taxa de  Execução do Processo 
Aquisição, produção, 
armazenamento e distribuição de 
medicamentos básicos, de alto 
custo e estratégicos 

% - - 94,61 25 100% 

Promover o acesso da 
população a serviços de 
saúde efetivos e com 
qualidade 

3 
Unidades Farmácia de Minas 
Construídas 

unid 197 137 7 20 50 
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11.2- Descrição dos Indicadores 
 

 
1) Percentual de itens atendidos em no mínimo 80% do programado, em relação ao total de itens 
programados por municípios em dia com a contrapartida. 

Descrição: Esse indicador é referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) 
que, de acordo com o Ministério da Saúde, são aqueles necessários às ações e procedimentos 
compreendidos na Atenção Primária à Saúde. Compõe a relação desses medicamentos aqueles 
destinados ao tratamento de transtornos mentais, infecções, parasitoses, hipertensão, diabetes, 
toxoplasmose, asma, entre outros conforme explicitado na Relação de Medicamentos do Estado de 
Minas Gerais. 
Considerações acerca dos valores de referência 
Esse indicador refere-se ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) que, de acordo 
com o Ministério da Saúde, contempla os medicamentos considerados essenciais ao tratamento das 
condições acompanhadas pela Atenção Primária à Saúde, com financiamento tripartite e valores 
definidos per capita/ano em consonância com Portaria ministerial específica e pactuação em 
Deliberação CIB.  
No ano de 2012, em decorrência da publicação da Portaria GM/MS nº 2.025, de 24 de agosto de 2011, 
que altera a Portaria GM/MS  n° 204, de 29 de janeiro de 2007 na parte que trata da aplicação de 
recursos no âmbito do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, foi pactuada a 
Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.111, DE 18 DE ABRIL DE 2012, que aprova o encontro de contas do 
componente básico do bloco de financiamento da assistência farmacêutica, período de 1999 a 2009 e 
seu respectivo Plano de Aplicação.  
A elaboração do encontro de contas possibilitou a apuração dos valores não executados por cada ente 
federado durante o período de 10 anos de financiamento e, consequentemente, a pactuação da 
aplicação dos recursos na Assistência Farmacêutica. Os municípios puderam programar 
medicamentos considerando valores financeiros acima dos pactuados per capita ano. Este aumento de 
valor possibilitou uma maior distribuição percentual de itens aos municípios, causando um desvio no 
valor esperado para o indicador. 
Ao final de 2012 também foi pactuado o encontro de contas 2010-2011, sendo Minas Gerais o único 
estado da federação a elaborar o encontro de contas do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica. Para o ano de 2013, a SES-MG distribuirá medicamentos considerando os valores per 
capita pactuados para o ano vigente, situação comparável ao ano de 2011. Sendo assim, o indicador 
de 2013 deverá considerar como base a execução de 2011. 
 

Fórmula: Somatório dos itens em que a distribuição atingiu pelo menos 80% do que foi programado 
para o período avaliatório em cada município adimplente dividido pelo somatório dos itens 
programados para cada um dos municípios adimplentes. 

Limite: 

Fonte de comprovação: Banco de dados, em planilhas Excel, da Diretoria de Medicamentos 
Estratégicos (DMEST/SAF/SES/MG). Os dados contidos nessas planilhas são importados do Sistema 
Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF). 

Unidade de medida: % 

Cumulatividade: Não cumulativo 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade de monitoramento: Trimestralmente  

Fonte de dados: SAF / SES 

Cálculo de desempenho: (Resultado / meta) x 10 
 
2) Taxa de  Execução do Processo Aquisição, produção, armazenamento e distribuição de 
medicamentos básicos, de alto custo e estratégicos  



 

67 
 

 
Conceito: Os Programas Estruturadores são compostos por projetos e processos governamentais 
considerados prioritários, tendo em vista sua maior capacidade transformadora e maior possibilidade 
de promover a sinergia entre os Resultados Finalísticos que se pretendem alcançar e os produtos e 
indicadores sobre os quais os projetos e processos atuam. Os Programas  Estruturadores 
apresentados foram concebidos e agrupados de forma a viabilizar uma intervenção sistêmica nas 
diversas redes de desenvolvimento integrado. Assim, toda Rede de Desenvolvimento Integrado conta 
com a intervenção de, pelo menos, um Programa Estruturador. 

1) Cálculo da execução do portfólio estratégico 

Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio estratégico, faz-se uma análise: 

 - do índice de execução de cada projeto e processo  estratégico diretamente sob a responsabilidade 
de órgão ou entidade do Sistema; 

 - do índice de execução do conjunto de subprojetos e subprocessos pelas quais o órgão e/ou a 
entidade do Sistema em questão seja responsável em projetos e processos estratégicos sob a 
responsabilidade de órgãos ou entidades de outros Sistemas.  

O conjunto de subprojetos e subprocessos deste Sistema pertencentes a projetos e processos 
estratégicos de outros Sistemas é considerado como um dos projetos/processos elencados no Quadro 
de Execução do Portfólio Estratégico e será tratado como tal para fins de cálculo da taxa de execução, 
à semelhança dos demais projetos e processos estratégicos do Sistema. 

A fórmula de cálculo do índice de Execução do portfólio estratégico é a seguinte: 

NF = [Σ (NPE )/n] 

Onde: 

- NF = Nota Final da execução do portfólio estratégico da Secretaria; 

- NPE = Taxa de execução de cada Projeto e Processo Elencado no Quadro I.2 de Execução do 
Portfólio Estratégico; 

- n = número de projetos e processos elencados no Quadro de Execução de projetos estruturadores. 

2) Fórmula para o índice de execução de cada Projeto conforme Quadro I.2 

Cada projeto elencado no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução de 
Projeto (NPJ) calculada conforme fórmula a seguir:  

NPJ = PMrc * TXMrc + PMet * TXMet + PFin * TXFin 

Onde: 

- NPJ = Taxa de execução de cada Projeto elencado no Quadro I.2; 

- PMrc = peso do marco 

- TXMrc = taxa de execução do marco 

- PMet = peso da meta 

- TXMet = taxa de execução da meta 
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- PFin = peso do financeiro 

- TXFin = taxa de execução do financeiro 

Os pesos variam de acordo com o definido na declaração de escopo do projeto no campo peso da taxa 
de execução. As opções possíveis são: 

Peso da Taxa de Execução 

Peso 

Marco Meta Financeiro 

Apenas Marcos 1 0 0 

Apenas Metas 0 1 0 

Marcos e Metas 0,5 0,5 0 

Metas e Financeiro 0 0,7 0,3 

Marcos e Financeiro 0,7 0 0,3 

Marcos, Metas e Financeiro – Padrão 0,4 0,4 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Metas Mais 
Relevantes* 

0,2 0,6 0,2 

Marcos, Metas e Financeiro – Marcos Mais 
Relevantes* 

0,6 0,2 0,2 

* A priorização do quesito Metas ou Marcos deverá ser formalizada e justificada junto ao Comitê 
Integrado de Mudanças do GERAES - COIMGE  

3) Fórmula para a taxa de execução de cada Projeto Estratégico 

Cada Projeto será avaliado, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal 
(marcos) e financeira. A execução financeira considera a execução do crédito inicial, desconsiderados 
os valores das Fontes 24 e 60. Os quesitos Metas, Marcos e Financeiro serão avaliados conforme 
regras a seguir: 

3.1) Taxa de Execução das Metas (TXMet): 

A taxa de execução de metas do projeto é dada pelas fórmulas abaixo: 
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Faixas 70% - 110% 111% - 120% Acima de 121% Abaixo de 70% 

Fórmula = Real / Meta = 110% = 110–((Real/Meta)-120) = 70–(70-(Real/Meta))*2) 

Nota Máxima 
da Faixa 

110 110 109 68 

Nota Mínima 
da Faixa 

70 110 0 0 

Real = realizado (execução física) do mês  

Meta = meta (meta física) do mês  

3.2) Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc)  

A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde: 

N = número de dias de atraso médio 

Faixas – Dias de 
Atraso 

1 - 60 61 – 120 121 - 150 151 - 180 

Fórmula = 1 – (N/360) = 1 – 
(N*1,6/360) 

= 1 – 
(N*1,8/360) 

= 1 – 
(N*2/360) 

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 0,3950 0,1611 

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 0,2500 0,0000 

O cálculo é feito da seguinte forma: 

 Para cada subprojeto do projeto, deve-se extrair a média de dias de atraso dos seus marcos 
finais – somente os marcos finais do ano corrente impactam na taxa de execução; 

 Extrai-se a média das diversas médias obtidas para cada subprojeto (N); 

 De acordo, com o valor do N, usa-se uma das quatro fórmulas do quadro acima. 

3.3) Taxa de Execução do Financeiro (TXFin) 

O cálculo é dado pelas fórmulas abaixo: 
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A partir do cálculo da faixa, verifica-se em qual dos casos abaixo ela se encontra, para se chegar ao 
valor final da taxa de execução. 

Faixas 70% - 100% Acima de 100% Abaixo de 70% 

Fórmula = 100% = 100-(((Empenho/Inicial)*2)-100) =  70-(70-(Empenho/Inicial)) 

Nota Máxima 
da Faixa 

100 98 69 

Nota Mínima da 
Faixa 

100 0 0 

Empenho = valor Despesa Empenhada do SIAFI*  

Inicial = valor Crédito Inicial do SIAFI* 

*Devem ser desconsiderados para o cálculo da taxa de execução financeira os valores procedentes 
das fontes 24 e 60 

Considerações adicionais 

9. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao 
Crédito Inicial previsto na Lei Orçamentária (LOA); 

10. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e 
Orçamentária (JPOF) no âmbito dos projetos estratégicos, serão estornados do valor da despesa 
executada para fins de apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as 
metas sejam aumentadas proporcionalmente à suplementação; 

11.  As ações de projetos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco 
e/ou nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero; 

12.  As solicitações de cancelamento de subprojeto deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o 
GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento  terá sobre o cálculo da taxa de 
execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). 
Na ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de 
execução do Projeto Estratégico a que pertença; 

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e 
acompanhamento do projeto estratégico. 

 

3- Unidades Farmácia de Minas construídas 

Descrição: Este indicador mensura o número de Unidades Farmácia de Minas construídas 
no ano de 2014, por meio do Programa Farmácia de Minas,  o qual visa garantir o acesso a 
medicamentos para Atenção Primária por meio da estruturação da Rede Estadual de 
Assistência Farmacêutica no SUS. 
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Fórmula: Soma do número de unidades Farmácia de Minas construídas no ano de 2014 em 
Minas Gerais 

Fonte: Diretoria de Medicamentos Básicos 

Comprovação: Relatório emitido pela Diretoria de Medicamentos Básicos 

Polaridade: Maior Melhor 

Cálculo de desempenho: (Resultado / meta) x 10 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Promover o acesso da população a serviços de 
saúde efetivos e com qualidade 

1 Fluxos de tratamento de ocorrências redesenhados 10 29/08/2014 

Melhorar a qualidade do gasto público  2 Desenvolver Integração entre SIGAF e WMS 10 31/08/2014 

Melhorar a qualidade do gasto público 3 Desenvolver Integração entre SIGAF, SIAD e WMS. 10 20/12/2014 
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1) FLUXOS DE TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS REDESENHADOS 

Descrição: Ocorrências são os relatos de inconformidades referentes à entrega em quantitativo divergente; 
entrega fora do prazo; veículo em condições inadequadas; suspeita de desvio de qualidade dentre outras que 
possam vir a acontecer com os medicamentos e insumos sob gestão da SAF. 

As farmácias que recebem os medicamentos devem notificar à Superintendência de Assistência 
Farmacêutica (SAF) todas as ocorrências observadas. Uma vez notificada, a SAF deve realizar uma série de 
procedimentos para garantir a averiguação e resolução das ocorrências que são de sua responsabilidade, 
bem como encaminhar aquelas de responsabilidade da Superintendência de Gestão (SG). 

Nesse sentido, a melhoria dos processos de tratamento das ocorrências torna-se estratégico. 

Fonte de Comprovação: Fluxos redesenhados validados e enviados à AGEI pela SAF. 

Critério de Aceitação: Fluxos resenhados no BISAGI. 

2) – PRODUTO: DESENVOLVER INTEGRAÇÃO ENTRE SIGAF E WMS 

Descrição: Foi desenvolvida uma interface de integração entre o Sistema Integrado de Gerenciamento de Assistência 

Farmacêutica - SIGAF (Sistema responsável pela gestão de toda a cadeia de distribuição de medicamentos e de materiais 

da SES) e o Warehouse Management System - WMS (Sistema de gestão da Central de Distribuição do Operador 

Logístico) visando otimizar as atividades de armazenagem, gestão de estoque, distribuição e gestão de transportes 

realizadas pelo Operador Logístico, maior segurança da informação, maior controle do estoque e possibilitando melhor 

gestão da SES sobre os serviços prestados pelo Operador Logístico. Porém, quando a integração foi colocada em 

produção ocorreram vários erros e a solução foi suspensa para que fossem realizados ajustes. Serão desenvolvidos os 

ajustes e testes necessários para concluir a integração. 

Fonte de comprovação: Relatório de confirmação  de recebimento gerado pelo sistema 

Critério de Aceitação: Integração operando (em produção) 

 

 

3) – PRODUTO: DESENVOLVER INTEGRAÇÃO ENTRE SIGAF, SIAD e WMS. 

Descrição: Desenvolvimento de uma interface de integração entre o Sistema Integrado de Gerenciamento de Assistência 

Farmacêutica - SIGAF (Sistema responsável pela gestão de toda a cadeia de distribuição de medicamentos e de materiais 

da SES), o Warehouse Management System - WMS (Sistema de gestão da Central de Distribuição do Operador 

Logístico) e o Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD (Sistema responsável por gerir os 

processos de compras e contratos, solicitar produtos e serviços, fazer a administração de materiais e realizar o controle 

contábil dos mesmos).  A integração tem como objetivo garantir que o inventário e as movimentações do estoque estejam 

refletidas corretamente no sistema oficial do Estado - SIAD. 

Fonte de comprovação: Documento de Homologação da integração entre o SIGAF, SIAD e WMS. 

Critério de Aceitação: Integração concluída 
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 12- SUPERINTENDÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL 

 

12.3- QUADRO DE PRODUTOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Fortalecer os pontos de atenção 
secundária e terciária 

1 

Protótipo dos blocos 1 e 2 do módulo do agendamento 
e Autorização do Procedimentos Ambulatoriais no 
Sistema GERASUS (Gestão de Regulação Assistencial 
do SUSMG) 

50 31/12/2014 

Fortalecer os pontos de atenção 
secundária e terciária 

2 
Protótipo do módulo PPI no Sistema GERASUS 
(Gestão de Regulação Assistencial do SUSMG) 

50 31/12/2014 
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1) Protótipo dos blocos 1 e 2 do módulo do agendamento e Autorização do Procedimentos 
Ambulatoriais no Sistema GERASUS (Gestão de Regulação Assistencial do SUSMG) 
 
Descrição: A SES em parceria com o Ministério da Saúde, no intuito de melhorar a prestação de serviços e 
satisfazer as necessidades coletivas dos cidadãos, vem promovendo ações no intuito de fazer cumprir os 
princípios constitucionais que zelam pelo direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a política 
sociais e econômicas que visam, dentre outros, o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos 
para a população.  
A fim de aprimorar os processos da Regulação Assistencial e incorporar novas funcionalidades para facilitar 
a distribuição dos dados e a gestão das informações de saúde na assistência ambulatorial está sendo 
desenvolvido o Módulo de Agendamento e Autorização dos Procedimentos Ambulatoriais do GERASUS.   
 
Fonte de Comprovação: Protótipos do bloco 1 (Gestão administrativa) e bloco 2 (Fluxo de acesso). 
 
Critério de Aceitação: Protótipo dos blocos 1 e 2 do módulo do agendamento e Autorização do 
Procedimentos Ambulatoriais no Sistema GERASUS 
 
 
2)  Protótipo do módulo PPI  no Sistema GERASUS (Gestão de Regulação Assistencial do SUSMG) 
 
Descrição: O crescimento do sistema estadual de regulação assistencial SUSfácilMG ampliou o volume de 
dados no sistema prejudicando o desempenho da funcionalidade PPI eletrônica. A fim de aprimorar a gestão 
das informações dos dados gerados pela análise e manutenção da PPI e melhorar a acessibilidade às 
funcionalidades da PPI assistencial propôs-se o desenvolvimento do módulo PPI eletrônica no Sistema 
GERASUS a fim de facilitar a distribuição dos dados e a gestão das informações de saúde. 
 
Fonte de Comprovação: Protótipo do Bloco 2 (Fluxo de Acesso), serão entregues seguintes sub módulos: 

 Sub módulo 1:Solicitação 

 Sub módulo 3: Programação Assistencial de Remanejamento 

 Sub módulo 4: Acompanhamento 

 Sub módulo 5: Acompanhamento de Remanejamentos 
 
Critério de Aceitação: Protótipo do módulo PPI  no Sistema GERASUS 
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 13- SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
13.3- Quadro de Produtos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Fortalecer os pontos de atenção secundária e 
terciária 

1 

Desenvolvimento de Sistema para fins do acompanhamento e 
avaliação dos Hospitais participantes do Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos 
e de Ensino no SUS. 

35 31/12/2014 

Fortalecer os pontos de atenção secundária e 
terciária 

2 

Elaboração do Manual do Sistema para fins do 
acompanhamento e avaliação dos Hospitais participantes do 
Programa de Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais Filantrópicos e de Ensino no SUS. 

35 31/12/2014 

Fortalecer os pontos de atenção secundária e 
terciária 

3 

Realização do acompanhamento quadrimestral quantitativo e 
qualitativo dos Hospitais participantes do Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos 
e de Ensino no SUS. 
 

30 31/12/2014 
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13.4- Descrição dos Produtos 
 

1) Desenvolvimento de Sistema para fins do acompanhamento e avaliação dos Hospitais 

participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de 

Ensino no SUS. 

Descrição: O acompanhamento e avaliação dos Termos de Contratualização dos Hospitais participantes do 

Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de Ensino no SUS em 

municípios sob gestão do estado é realizado pela Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde 

através da Diretoria de Gestão de Contratos em Serviços de Saúde. Atualmente, todo esse monitoramento é 

feito através de planilhas do Excel contendo fórmulas de cálculo relacionadas aos indicadores e metas 

pactuadas e à produção das entidades. Desse modo, a criação desse sistema busca maior confiabilidade dos 

dados, a possibilidade de gerar relatórios e maior agilidade das informações através de um sistema 

informatizado. 

Critério de Aceitação: Envio das janelas do sistema, via memorando e/ou email, para a AGEI, até a data 

pactuada. 

Fonte de comprovação: Janelas do sistema. 

Data de entrega: 31/12/2014 

2) Elaboração do Manual do Sistema para fins do acompanhamento e avaliação dos Hospitais 

participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de 

Ensino no SUS. 

Descrição: O Sistema que será desenvolvido para fins do acompanhamento e avaliação dos Hospitais 

participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de Ensino no 

SUS busca maior confiabilidade dos dados e maior agilidade das informações através de um sistema 

informatizado. Sendo assim, a elaboração do Manual desse Sistema tem o propósito de orientar os usuários 

e oferecer o suporte necessário para a adequada utilização. 

Critério de Aceitação: Envio do Manual, via memorando e/ou email, para a AGEI, até a data pactuada. 

Fonte de comprovação: Manual do sistema elaborado. 

Data de entrega: 31/12/2014 

 

3) Realizar acompanhamento quadrimestral quantitativo e qualitativo dos Hospitais participantes do 

Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de Ensino no SUS 
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Descrição: Quadrimestralmente, a SCSS, através da Diretoria de Gestão de Contratos em Serviços de 

Saúde realiza o acompanhamento dos contratos referentes aos Hospitais participantes do Programa de 

Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e de Ensino no SUS em municípios sob 

gestão estadual, a partir da avaliação quantitativa e qualitativa. O primeiro acompanhamento quadrimestral é 

referente ao período de janeiro à abril/14 e deverá ser apurado em junho/14. O segundo acompanhamento 

quadrimestral acontece em outubro/14 referente ao período de maio à agosto/14. 

O não acompanhamento quadrimestral implica no descumprimento das regras contratuais pactuadas entre a 

SES-MG e a entidade.  Esse processo de acompanhamento é uma importante ferramenta de gestão dos 

contratos, objetivando resultados para ambas as partes a partir de um compromisso firmado. 

Critério de Aceitação: Envio da Planilha contendo os dados relativos ao Acompanhamento, via memorando 

e/ou email, para a AGEI, até a data pactuada. 

Fonte de comprovação: Planilha contendo os dados referente ao acompanhamento, sendo: meta definida 

por entidade, produção ambulatorial e hospitalar realizada durante o quadrimestre, desempenho obtido, 

desconto quando houver e o percentual de internações reguladas pelo SUSfácil referente ao indicador de 

qualidade. 

Data de entrega: 31/12/2014 
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 14- SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
14.1-  Quadro de Indicadores 
 

 

Superintendência de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de Saúde 

 

QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
C

Ó
D

 
NOME DO INDICADOR 

Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Estruturar os sistemas 
logísticos e de apoio às 

redes de atenção 
1 

% de demandas de auditorias 
assistenciais analisadas e incluídas 

no Sistema de Auditoria do SUS 
(SISAUD/SUS) 

% - 100% 100% 30 100% 
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14.2- Descrição dos Indicadores 
 

 

1) % de demandas de auditorias assistenciais analisadas e incluídas no Sistema de 
Auditoria do SUS (SISAUD/SUS). 
 
Descrição: Serão consideradas para este indicador as demandas de auditoria assistenciais 

analisadas e incluídas no SISAUD/SUS. Os procedimentos de seleção, análise dos 

expedientes e inclusão das demandas de auditorias são de extrema relevância para o 

desenvolvimento das ações de auditoria, pois desencadeiam o processo de trabalho do 

Sistema de Auditoria Assistencial, SAA/SES-MG.  

Esses procedimentos são realizados por todos os auditores no nível central, que são 

referências para os Núcleos Macrorregionais de Auditoria Assistencial (NMAA), juntamente 

com a direção da Diretoria de Auditoria Assistencial (DAA). A análise realizada pelo auditor de 

referência no Nível Central compreende de análise técnica dos expedientes e demandas de 

auditoria, avaliação se já houve apuração do caso, informação ao demandante que será 

planejada a auditoria, definição do nível de prioridade para planejamento da auditoria, 

elaboração de despacho para inclusão da demanda no SISAUD e no planejamento das 

atividades. 

Fluxo Simplificado: 

Entrada do expediente na DAA  Análise preliminar pela direção da DAA  Encaminhamento 

ao Auditor de Referência no Nível Central do respectivo NMAA para avaliação e qualificação do 

expediente  Inclusão da demanda de auditoria no SISAUD/SUS.   

 

Fórmula de cálculo: (Nº de demandas de auditoria analisadas e incluídas no SISAUD/SUS/ Nº 

de demandas de auditoria encaminhadas à DAA) x 100 

Unidade de medida: % 

Cumulatividade: Não Cumulativo 

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: Trimestral 

Fonte de comprovação: Relatórios Gerenciais do SISAUD/SUS e o Protocolo de Entrada dos 

expedientes. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x10 
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14.3- Quadro de Produtos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Promover a gestão da informação e do 
conhecimento 

1 
Relatório de resultados assistenciais das macrorregiões de 

saúde de Minas Gerais 
70 28/11/2014 
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14.4- Descrição dos Produtos 
 

1) Relatório de resultados assistenciais das macrorregiões de saúde de Minas Gerais 
 
Descrição: O produto em questão possibilita o acompanhamento das regiões de saúde de Minas Gerias em 

relação a aspectos estratégicos pertinentes a capacidade instalada e respectiva capacidade de resposta às 

demandas da população por serviços assistenciais. Este relatório pretende contribuir para compreensão dos 

cenários da assistência hospitalar e da regulação do acesso aos serviços de saúde. Serão analisados nesse 

estudo dados do ano 2013. 

Fonte de comprovação: Relatório produzido e validado. 

Critério de Aceitação: disponibilização do relatório no sítio eletrônico da SES 
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 15- SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

It
e
m

 

NOME DO INDICADOR 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Construir um sistema regionalizado de 
Vig. em Saúde integrado e inserido nas 
redes de atenção. 

1 
Percentual de execução das ações 
do Elenco de Promoção da Saúde. 

- 54,4% 78,3 12 79,3 

Construir um sistema regionalizado de 
Vig. em Saúde integrado e inserido nas 
redes de atenção. 

2 
Percentual de execução das ações 
do Elenco de Vigilância Ambiental. 

- 65,1% 78,8 12 79,8 

Construir um sistema regionalizado de 
Vig. em Saúde integrado e inserido nas 
redes de atenção. 

3 
Percentual de execução das ações 
do Elenco de Vigilância à Saúde do 
Trabalhador. 

- 72,3% 85,5 12 85,5 

Construir um sistema regionalizado de 
Vig. em Saúde integrado e inserido nas 
redes de atenção. 

4 
Percentual de execução das ações 
do Elenco de Vigilância da Situação 
de Saúde. 

- 82,0% 88,4 12 88,4 

Construir um sistema regionalizado de 
Vig. em Saúde integrado e inserido nas 
redes de atenção. 

5 
Percentual de execução das ações 
do Elenco de Vigilância 
Epidemiológica. 

- 60,6% 70,8 12 71,8 

Aprimorar a gestão da informação e da 
comunicação. 

6 

Índice de responsividade às 
solicitações de Notas Técnicas a 
atos normativos primários e 
regulamentares. 

- - 56,25 12 60,0 

Fortalecer o apoio aos municípios 
através da implementação dos Comitês 
Técnicos Central/Regionais de Controle 
da Dengue 

7 
Implementação dos Comitês 
Técnicos Central e Regionais de 
Controle da Dengue 

- - - 12 100% 

Fortalecer o apoio aos municípios 
através da implementação dos Comitês 
Técnicos Central/Regionais de Controle 
da Dengue 

8 
Número de Unidades de SVO 
implantadas 

- - - 16 2 
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INDICADORES: 
 
01) Percentual de execução das ações do Elenco de Promoção da Saúde. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Promoção da Saúde - construído 
em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 4.238, de 19 de 
março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
 

 
Nº de ações cumpridas do Elenco de Promoção da Saúde pelos municípios participantes do Projeto, no 

período avaliado * 100 
 
Nº de ações do Elenco de Promoção da Saúde dos municípios participantes do Projeto a serem avaliadas no 

período. 
 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
 
Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
  

02) Percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância Ambiental. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Vigilância Ambiental - construído 
em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 4.238, de 19 de 
março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
 
 

 
Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância Ambiental pelos municípios participantes do Projeto, no 

período avaliado * 100 
 
Nº de ações do Elenco de Vigilância Ambiental dos municípios participantes do Projeto a serem avaliadas no 

período. 
 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
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Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
 
 
03) Percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância à Saúde do Trabalhador. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador 
- construído em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 
4.238, de 19 de março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
 

 
Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância à Saúde do Trabalhador pelos municípios participantes do 

Projeto, no período avaliado * 100 
 
Nº de ações do Elenco de Vigilância à Saúde do Trabalhador dos municípios participantes do Projeto a serem 

avaliadas no período. 
 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
 
Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
 
 
04) Percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância da Situação de Saúde. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Vigilância da Situação de Saúde - 
construído em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 
4.238, de 19 de março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
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Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância da Situação de Saúde pelos municípios participantes do 
Projeto, no período avaliado * 100 

 
Nº de ações do Elenco de Vigilância da Situação de Saúde dos municípios participantes do Projeto a serem 

avaliadas no período. 
 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
 
Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
 
 
05) Percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância Epidemiológica. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Vigilância Epidemiológica - 
construído em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 
4.238, de 19 de março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
 

 
Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância Epidemiológica pelos municípios participantes do Projeto, no 

período avaliado * 100 
 

Nº de ações do Elenco de Vigilância Epidemiológica dos municípios participantes do Projeto a serem 
avaliadas no período. 

 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
 
Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
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06) Índice de responsividade às solicitações de Notas Técnicas a atos normativos primários e 
regulamentares. 
 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a porcentagem de respostas das Assessorias de Gestão 
Estratégica e Inovação de órgãos do Poder Executivo às Notas Técnicas solicitadas pelo Núcleo de 
Acompanhamento de Tramitação Legislativa e pela Assessoria Técnico-Legislativa em até 10 dias úteis.  
As notas técnicas solicitadas pelo Núcleo de Acompanhamento de Tramitação Legislativa são referentes a 
Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar e a Propostas de Emenda à Constituição. 
As notas técnicas solicitadas pela Assessoria Técnico-Legislativa são referentes a Decretos, Proposições de 
Lei, Proposições de Lei Complementar, Resoluções e Regulamentos, dentre outros atos normativos de 
interesse do Poder Executivo. 
Será papel da AGEI consolidar as análises técnicas das proposições normativas e avaliar a sua aderência à 
estratégia organizacional e governamental. 
Para efeitos de apuração deste indicador serão consideradas as notas técnicas solicitadas após a data de 
assinatura do Plano de Trabalho da AGEI. 
 
Fórmula:  
Contagem de 10 dias úteis para resposta de cada Nota Técnica, desconsiderando o dia de recebimento da 
solicitação e considerando a data de envio, sendo que: 

 Nota Técnica respondida dentro do prazo de 10 dias úteis: nota 10; 

 Nota Técnica respondida com atraso ou não respondida: nota 0. 
A nota final será a média das Notas Técnicas solicitas. 
 
 
Unidade de medida: Percentual. 
 
 
Polaridade: Maior melhor. 
 
Fonte dos dados: Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa e Assessoria Técnico-
Legislativa/Seccri. 
 
Fonte de comprovação: Relatório conjunto do Núcleo de Acompanhamento de Tramitação Legislativa e da 
Assessoria Técnico 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 10 dias úteis. 
 
Cálculo de desempenho: Resultado da fórmula. 
 
Periodicidade de monitoramento: Mensal. 
 
Periodicidade de avaliação: Anual. 
 
 
7) Implementação dos Comitês Técnicos Central e Regionais de Controle da Dengue 
 
Descrição: Porcentagem de Comitês Técnicos Central/Regionais em funcionamento de acordo com critérios 
a serem definidos pela área técnica responsável – Coordenação do Programa Estadual de Controle 
Permanente da Dengue – CPECPD. 

 
Fórmula: nº de comitês em funcionamento / total de comitês central/regionais X 100 
 
Limite: A avaliação da implementação dos comitês depende da Coordenação do Programa Estadual de 
Controle Permanente da Dengue – CPECPD. 
 
Polaridade: Maior/Melhor 
 
Fonte de dados: SVEAST - Avaliação da CPECPD. 
 
Fonte de comprovação: Planilha de Avaliação elaborada pela CPECPD.. 
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Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
 
 
 
8) Número de unidades de SVO implantadas 
 
Descrição: O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) tem por finalidade realizar procedimentos necessários, 
incluída a autopsia, para esclarecimento das causas de morte em casos de óbitos sem assistência médica, 
ou com assistência médica com causa mal definida e nos casos de agravos de interesse epidemiológico. 
 

Fórmula: nº de unidades de SVO implantadas 
 
Limite: 
 
Polaridade: Maior/Melhor 
 
Fonte de dados: SVEAST. 
 
Fonte de comprovação: a) Entrega formal das instalações por parte do DEOP; 
b) Convite do secretário para solenidade de inauguração da unidade do SVO. 
 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
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 16- SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
O

D
 

NOME DO INDICADOR 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Integrar as ações de 
vigilância de fatores de 
risco aos serviços de 
saúde. 

1 
Percentual de execução das ações do 

Elenco de Vigilância Sanitária. 
- 46,4% 77,8 40 78,8% 

Promover a gestão da 
informação e do 
conhecimento. 

2 

Índice de responsividade às solicitações 

de Notas Técnicas a atos normativos 

primários e regulamentares. 

- - 72,72 15 60% 

Integrar as ações de 
vigilância de fatores de 
risco aos serviços de 
saúde.. 

3 

Percentual de inspeções sanitárias 

realizadas nas agroindústrias familiares 

(EARPPS) selecionadas pela Emater e 

repassadas ao IMA, com vistas à 

habilitação sanitária. 

- - 100 15 100% 

Integrar as ações de 
vigilância de fatores de 
risco aos serviços de 
saúde. 

4 

Percentual de projetos arquitetônicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde 

e de interesse da saúde avaliados no 

prazo de 90 dias corridos. 

83,4% 78% 87,49 15 85% 

Integrar as ações de 
vigilância de fatores de 
risco aos serviços de 
saúde. 

5 

Percentual de projetos arquitetônicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde 

e de interesse da saúde dos Programas 

Estruturadores da SES avaliados no 

prazo de 60 dias corridos. 

98,21% 100% 99,22 15 100% 
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INDICADORES: 
 
01) Percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância Sanitária. 
 
Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações de Vigilância Sanitária - construído em 
função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 2013 e Resolução SES/MG nº 4.238, de 19 de 
março de 2014 - por parte dos municípios do Estado de Minas Gerais no Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde. 
 
Fórmula: 
 

 
Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância Sanitária pelos municípios participantes do Projeto, no período 

avaliado * 100 
 

Nº de ações do Elenco de Vigilância Sanitária dos municípios participantes do Projeto a serem avaliadas no 
período. 

 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013/2014 e Trimestre 2014. 
 
Limite: 
 
Unidade de Medida: % 
 
Polaridade: Maior Melhor. 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde. 
 
Fonte de comprovação: Painel de Bordo do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 
 
 
02) Índice de responsividade às solicitações de Notas Técnicas a atos normativos primários e 
regulamentares. 
 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a porcentagem de respostas das Assessorias de Gestão 
Estratégica e Inovação de órgãos do Poder Executivo às Notas Técnicas solicitadas pelo Núcleo de 
Acompanhamento de Tramitação Legislativa e pela Assessoria Técnico-Legislativa em até 10 dias úteis.  
As notas técnicas solicitadas pelo Núcleo de Acompanhamento de Tramitação Legislativa são referentes a 
Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar e a Propostas de Emenda à Constituição. 
As notas técnicas solicitadas pela Assessoria Técnico-Legislativa são referentes a Decretos, Proposições de 
Lei, Proposições de Lei Complementar, Resoluções e Regulamentos, dentre outros atos normativos de 
interesse do Poder Executivo. 
Será papel da AGEI consolidar as análises técnicas das proposições normativas e avaliar a sua aderência à 
estratégia organizacional e governamental. 
Para efeitos de apuração deste indicador serão consideradas as notas técnicas solicitadas após a data de 
assinatura do Plano de Trabalho da AGEI. 
 
Fórmula:  
Contagem de 10 dias úteis para resposta de cada Nota Técnica, desconsiderando o dia de recebimento da 
solicitação e considerando a data de envio, sendo que: 

 Nota Técnica respondida dentro do prazo de 10 dias úteis: nota 10; 

 Nota Técnica respondida com atraso ou não respondida: nota 0. 
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A nota final será a média das Notas Técnicas solicitas. 
 
Limite: 
 
Unidade de medida: Percentual. 
 
Polaridade: Maior melhor. 
 
Fonte dos dados: Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa e Assessoria Técnico-
Legislativa/Seccri. 
 
Fonte de comprovação: Relatório conjunto do Núcleo de Acompanhamento de Tramitação Legislativa e da 
Assessoria Técnico 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 10 dias úteis. 
 
Cálculo de desempenho: Resultado da fórmula. 
 
Periodicidade de monitoramento: Mensal. 
 
Periodicidade de avaliação: Anual. 
 
 
03) Percentual de inspeções sanitárias realizadas nas agroindústrias familiares (EARPPS) 
selecionadas pela Emater e repassadas ao IMA, com vistas à habilitação sanitária. 
 
Descrição: Os estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte, com vistas a Habilitação Sanitária 
e repassados ao IMA pela EMATER, serão visitados inicialmente para assinatura do termo de compromisso e 
posteriormente serão realizadas as inspeções sanitárias rotineiras. Esta atividade depende do repasse pela 
EMATER da lista dos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte selecionado para que a 
atividade de inspeção seja iniciada. Após o termo de compromisso assinado, os técnicos do IMA farão a 
inspeção em cada estabelecimento definido. A fonte de comprovação será a lista de Habilitações Sanitárias 
estabelecidas em comum acordo entre IMA e EMATER contendo os Termos de compromisso e Termos de 
vistorias assinados. 
 
Fórmula: [Numero total de inspeções sanitárias realizadas pelo IMA nas EARPPS] x 100/ [Numero total de 
inspeções sanitárias programadas para as EARPPS] 
 
Limite: 
 
Fonte: Lista de Habilitações Sanitárias estabelecidas em comum acordo entre IMA e EMATER contendo os 
Termos de compromisso e Termos de vistorias assinados. Estes são disponibilizados pela Gerência de 
Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar-GEA. 
 
Polaridade: Maior Melhor 
 
Periodicidade: 
 
Período de avaliação: Anual 
 
 
04) Percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais de saúde e de interesse 
da saúde avaliados no prazo de 90 dias corridos. 

 

Descrição: O indicador expressa o percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais 
de saúde e de interesse da saúde avaliados pela Diretoria de Infraestrutura Física e Gerencias Regionais de 
Saúde (para estabelecimentos a serem implantados e já existentes), dentro do prazo de 90 dias corridos 
(contados a partir da entrada do projeto na GRS e na DIEF), em relação ao total de projetos apresentados 
para avaliação. O indicador é utilizado para monitorar a capacidade da DIEF e das GRS de analisar projetos 
arquitetônicos em tempo hábil visando a redução do período de liberação de alvarás sanitários. 
A avaliação dos projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais e de interesse da saúde tem como 
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objetivo verificar a adequação dos mesmos à legislação vigente, garantindo que a infraestrutura física dos 
estabelecimentos contribua para a realização adequada dos procedimentos. 
 
Fórmula:  

 
        Nº de projetos avaliados dentro do prazo             X 100                
Nº de projetos que deram entrada na GRS e na DIEF 
 
Limite: 
 
Polaridade: Maior Melhor 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: SIPRO, Banco de dados da DIEF e SIGVISA - Sistema Integrado de Gestão de Vigilância 
Sanitária (a partir de sua efetiva implantação). 
 
Fonte de comprovação: 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
 
 
5) Percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais de saúde e de interesse 
da saúde dos Programas Estruturadores da SES avaliados no prazo de 60 dias corridos. 
 
Descrição: O indicador expressa o percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais 
de saúde e de interesse da saúde dos programas estruturadores da SES (Viva Vida, Saúde em Casa, PRO 
HOSP e Farmácia de Minas) avaliados pela Diretoria de Infraestrutura Física e Gerências Regionais de 
Saúde (para estabelecimentos a serem implantados e já existentes), dentro do prazo de 60 dias corridos 
(contados a partir da entrada do projeto na GRS e na DIEF), em relação ao total de projetos apresentados 
para avaliação. O indicador é utilizado para monitorar a capacidade da DIEF e das GRS de analisar projetos 
arquitetônicos em tempo hábil visando a redução do período de liberação de alvarás sanitários. 
A avaliação dos projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais e de interesse da saúde tem como 
objetivo verificar a adequação dos mesmos à legislação vigente, garantindo que a infraestrutura física dos 
estabelecimentos contribua para a realização adequada dos procedimentos. 
O atendimento do prazo para os Programas Estruturadores da SES garante a agilidade no serviço prestado à 
população, e em última instância, a aplicação de recursos e a implementação das políticas públicas de saúde 
do Estado. 
 
Fórmula:  
     Nº de projetos avaliados dos Programas Estruturadores da SES* dentro do prazo     X 100  
Nº de projetos dos Programas Estruturadores da SES* que deram entrada na GRS e na DIEF  
 
*Foram escolhidos os Programas Estruturadores mais representativos no trabalho da DIEF, os quais são: Viva 
Vida, Saúde em Casa, PRO HOSP e Farmácia de Minas. 
 
Limite: 

 
 
Polaridade: Maior Melhor 
 
Periodicidade: 
 
Fonte de dados: SIPRO, Banco de dados da DIEF e SIGVISA - Sistema Integrado de Gestão de Vigilância 
Sanitária (a partir de sua efetiva implantação). 
 
Fonte de comprovação: 
 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
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17- SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
17.1 QUADRO DE INDICADORES  
 

Superintendência de Planejamento e Finanças 

 

QUADRO DE INDICADORES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
C

Ó
D

 
NOME DO INDICADOR 

Unidade 

de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2010 2011 2013 2014 

Melhorar a qualidade do 
gasto público  

1 

Percentual de descentralização de 
recursos orçamentários de manutenção 
das URS realizados em até 2 dias úteis 
após a aprovação da cota orçamentária  
pela SEPLAG 

% - - - 25 95% 

Melhorar a qualidade do 
gasto público  

2 

Percentual de prestações de contas 
analisadas dos convênios celebrados em 
2013 de fontes federais e entregues à 
Diretoria de Gestão de Recursos 
Federais/SPF até 30/09/2014. 

%  - 89,08 87,50% 25 90% 

Melhorar a qualidade do 
gasto público 

3 

Percentual de pagamentos aos 
prestadores do SUS realizados em até 5 
dias úteis 

% - - - 25 100% 
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1) Percentual de descentralização de recursos orçamentários realizados em até 2 dias úteis 
após a aprovação da cota de manutenção das URS pela SEPLAG 

 
Descrição: Este indicador mede a descentralização de recursos orçamentários. Fundamental 

para a verificação da aprovação de cotas para as Unidades Regionais de Saúde, 

tempestivamente, destinados à manutenção das mesmas, evitando assim, pagamentos de 

multas e outros encargos financeiros. 

 

Fórmula de Cálculo: (Número total de descentralizações realizadas em até 2 dias úteis/ 

Número total descentralizações realizadas) x 100 

Limite: Depende de aprovação da cota pela SEPLAG 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade: mensal 

Fonte de dados: Diretoria de orçamento e qualidade do gasto.. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
Fonte de comprovação: Relatório do armazém SIAF da diretoria de orçamento e qualidade do 

gasto. 

 

2) Percentual de prestações de contas analisadas dos convênios celebrados 2013 de 
fontes federais e entregues à Diretoria de Gestão de Recursos Federais/SPF até 
30/09/2014. 
 
Descrição: Este indicador visa mensurar o percentual de análises de prestações de contas, 

entregues pelas entidades que celebraram Convênios ou Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira com a SES/MG, cujos recursos são provenientes de fonte federal - Ministério da 

Saúde.  

Fórmula de Cálculo: (Número prestações entregues à DGRF-SPF / Número análise dessas 

prestações realizadas pela DGRF-SPF) x 100 

Limite: 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade: anual 

Fonte de dados: Diretoria de Gestão de Recursos Federais 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
Fonte: Diretoria de Gestão de Recursos Federais. 

 

3) Percentual de pagamentos aos prestadores do SUS realizados em até 5 dias úteis. 
 
 
Descrição: sem informação. 

 

Fórmula de Cálculo: (Número total de pagamentos realizados em até 5 dias úteis/ Número 

total de pagamentos realizados) x 100 

Limite: Depende de aprovação da SUBREG e disponibilidade financeira do Ministério da 

Saúde. 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade: mensal 

Fonte de dados: Diretoria de Contabilidade e Finanças. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
Fonte de comprovação: Planilha elaborada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças 

contendo a relação de prestadores, as datas nas quais o pagamento poderia ser realizado e a 

data na qual o pagamento foi feito. 
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QUADRO DE PRODUTOS 

 

 C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Planejamento e Finanças 1 Seminário de execução orçamentária e prestação de contas do SIOPS 25 30/12/2014 
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1) Seminário de execução orçamentária e prestação de contas do SIOPS 

Descrição: Visando aprimorar os procedimentos de execução orçamentária e prestação de contas a  SPF irá 

realizar um seminário por com a Unidades Regionais de Saúde.  O seminário será realizado por meio de 

videoconferência tendo a duração de 6 horas. A SPF irá produzir material didático para ser entregue às 

URS.. 

Fonte de comprovação: Material didático produzido e e-mail ou memorando de convocação para a 

videoconferência. 

Critério de aceitação: Videoconferência realizada 
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18- SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 

 
18.1- QUADRO DE INDICADORES 
 

Superintendência de Gestão 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Melhorar a qualidade do 
gasto público 

01 
Número de compras de 

medicamentos realizadas acima do 
PMVG 

Nº - - 0 20 0 

Melhorar a qualidade do 
gasto público 

02 
Índice de Compras Eletrônicas - 
Pregão e Cotação Eletrônica de 

Preços 
%  87,13  86,00 93,28 15 90% 

Melhorar a qualidade do 
gasto público 

03 
Índice de ociosidade de materiais 

estocados 
% -   - 26 15 20% 

Melhorar a qualidade do 
gasto público 

04 
Índice de contratos (de atividade 

meio) renovados no prazo. 
% - - - 20 100% 
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18.2- Descrição dos Indicadores 
 
01- NÚMERO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS REALIZADAS ACIMA DO PMVG. 
 
 
Descrição: O indicador tem como objetivo apurar o número de medicamentos, para 
atendimento à ações judiciais, com Autorização de Fornecimento (AF) emitida com valor 
superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), regulado pela ANVISA. Não serão 
contabilizadas as AFs emitidas dos itens autorizadas pelo Secretário de Saúde, Gestor 
Estadual do SUS/ MG, e devidamente denunciado conforme estabelecido na legislação 
vigente. 
Fórmula: Somatório de compras realizadas acima do PMVG no ano de 2013 
Limite: 
Polaridade: Menor melhor 
Unidade de Medida: Unidade 
Periodicidade: Bimestral 
Fonte de Dados: Relatório emitido pela Superintendência de Gestão  
Comprovação: Relatório emitido pela Superintendência de Gestão. 
Cálculo de desempenho: Resultado/Meta) x 10 
 
 
02 - ÍNDICES DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE 
PREÇOS. 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e 
serviços 
comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Pregão Eletrônico e Cotação 
Eletrônica de Preços. Este indicador tem foco na quantidade de processos de compra. 
Limite: 
Fórmula: (A+B) / 2, onde: 
A = [(quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns 
efetuados por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de 
processos de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão 
para a aquisição de bens e/ou serviços comuns, passíveis de serem efetuados por pregão 
eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100; B = [(quantidade de processos 
de dispensa de licitação por valor realizados por meio de cotação eletrônica de preços para 
aquisição de bens e/ou serviços, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de 
processos de dispensa de licitação por valor, passíveis de serem efetuados por cotação 
eletrônica de preços, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100. 
Polaridade: Maior Melhor 
Unidade de Medida: % 
Periodicidade: Anual 
Fonte de Dados e Comprovação: 
Armazém de Dados do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais. 
Cálculo de Desempenho: 
Neste indicador a fórmula de calcular é: 
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 
Faixa De (Exclusive) Faixa Até (Inclusive) NOTA 
49,99 0,00 
49,99 59,99 60,00 
59,99 79,99 80,00 
79,99 100,00. 
 
 
03 - ÍNDICES DE OCIOSIDADE DE MATERIAIS ESTOCADOS. 
Descrição: O indicador tem como objetivo apurar a quantidade de itens ociosos presentes nos 
estoques dos órgãos/ entidades. Quanto menor for a quantidade de itens ociosos melhor será a 
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gestão do órgão sobre seus almoxarifados. Será considerado ocioso o item de material de 
consumo que não tiver sido movimentado, ou seja, não tenha registro de saída, nos últimos 12 
meses, contados a partir do mês de apuração do indicador. A meta considera uma redução da 
ociosidade dos materiais em estoque a partir de índice de referencia com ano base 2012 
Limite: 
Fórmula: Cálculo = 1- [(Índice de Ociosidade - Valor Meta) / (índice de referencia – Valor 
Meta)] x 100 
Onde: 
Índice de Ociosidade = X/Y 
X = Somatório dos itens de material distintos enquadrados como ociosos 
Y = Somatório dos itens de material estocados 
Valor meta: a meta é definida de forma individualizada para os órgãos. 
Obs.: 
1- Será considerada para sua apuração a quantidade de itens distintos que se encontram 
ociosos e não a soma das quantidades individuais destes itens. Ex.: Se um órgão/ entidade 
possui 100 itens distintos de material de consumo estocados e 12 deles estiverem ociosos, 
independente das quantidades estocadas de cada um destes itens, será considerado que o 
índice de ociosidade do órgão; entidade em questão será de 12%. Com essa fórmula os órgãos 
que superarem 100% também terão nota 10 no desempenho. 
Polaridade: Maior Melhor 
Unidade de Medida:% 
Periodicidade: Anual 
Fonte de Dados e Comprovação: 
Armazém de dados do módulo Material de Consumo do SIAD. 
Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 
 
 
 
04 - ÍNDICE DE CONTRATOS (DE ATIVIDADE MEIO) RENOVADOS NO PRAZO. 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o gerenciamento da execução física e 
financeira de contratos, visando à redução do número de contratos que são renovados fora do 
prazo. Serão considerados contratos renovados no prazo aqueles que forem publicados no 
Diário Oficial até 20 dias após o término da vigência. 
Serão considerados contratos de atividade meio os que envolvam: contratação de 
trabalhadores mirins (ASPROM e correlatos); contratação de estagiários; contratos 
administrativos; reprografia e impressão; serviço geral de informática; serviços de limpeza, 
conservação e apoio administrativo (MGS e correlatos); aluguel; condomínio; empresa de 
utilidade pública (água, luz, telefone); comunicação de dados e voz; central telefônica; 
manutenção de elevadores; assinatura do jornal MG; publicação no MG; vale alimentação; 
correios; manutenção de veículos; combustível; passagem, hospedagem e eventos; 
contratação de treinamento e capacitação; e demais contratos cujo gestor seja a unidade de 
Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF, DPGF ou unidade correlata).  
Fórmula: [(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / Número 
de contratos a serem renovados no período)] X100 
Limite: 
Unidade de Medida: % 
Fonte de Dados e Comprovação: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados). 
Periodicidade de Monitoramento: mensal 
Polaridade: maior melhor 
Meta: 100% (sem exceção) 
Cálculo do Desempenho: (Resultado / meta) *10. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Melhorar a qualidade do gasto público 1 Realizar capacitação em processos de compras 10 30/11/2014 

Melhorar a qualidade do gasto público  2 Desenvolver Integração entre SIGAF e WMS 10 31/08/2014 

Melhorar a qualidade do gasto público 3 Desenvolver Integração entre SIGAF, SIAD e WMS. 10 20/12/2014 
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1 – PRODUTO: REALIZAR CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE COMPRAS. 
 

Descrição: Entendendo a importância da atuação dos gerentes de projetos e técnicos das áreas finalísticas 
nos processos de compras, a Superintendência de Gestão promoverá uma capacitação deste público alvo. O 
objetivo deste produto é contribuir para a eficiência da execução dos processos de compras. 

Fonte de comprovação: E-mail convidando publico alvo e lista de presença no evento 

Critério de Aceitação: Capacitação realizada 

Prazo: 30/11/2014. 
 

2) – PRODUTO: DESENVOLVER INTEGRAÇÃO ENTRE SIGAF E WMS 

Descrição: Foi desenvolvida uma interface de integração entre o Sistema Integrado de Gerenciamento de Assistência 

Farmacêutica - SIGAF (Sistema responsável pela gestão de toda a cadeia de distribuição de medicamentos e de materiais 

da SES) e o Warehouse Management System - WMS (Sistema de gestão da Central de Distribuição do Operador 

Logístico) visando otimizar as atividades de armazenagem, gestão de estoque, distribuição e gestão de transportes 

realizadas pelo Operador Logístico, maior segurança da informação, maior controle do estoque e possibilitando melhor 

gestão da SES sobre os serviços prestados pelo Operador Logístico. Porém, quando a integração foi colocada em 

produção ocorreram vários erros e a solução foi suspensa para que fossem realizados ajustes. Serão desenvolvidos os 

ajustes e testes necessários para concluir a integração. 

Fonte de comprovação: Relatório de confirmação  de recebimento gerado pelo sistema 

Critério de Aceitação: Integração operando (em produção) 

 

 

3) – PRODUTO: DESENVOLVER INTEGRAÇÃO ENTRE SIGAF, SIAD e WMS. 

Descrição: Desenvolvimento de uma interface de integração entre o Sistema Integrado de Gerenciamento de Assistência 

Farmacêutica - SIGAF (Sistema responsável pela gestão de toda a cadeia de distribuição de medicamentos e de materiais 

da SES), o Warehouse Management System - WMS (Sistema de gestão da Central de Distribuição do Operador 

Logístico) e o Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD (Sistema responsável por gerir os 

processos de compras e contratos, solicitar produtos e serviços, fazer a administração de materiais e realizar o controle 

contábil dos mesmos).  A integração tem como objetivo garantir que o inventário e as movimentações do estoque estejam 

refletidas corretamente no sistema oficial do Estado - SIAD. 

Fonte de comprovação: Documento de Homologação da integração entre o SIGAF, SIAD e WMS. 

Critério de Aceitação: Integração concluída 
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 19- SUPERINTENDÊNDIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

19.1- Quadro de indicadores: 
 

Superintendência de Gestão 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Desenvolver a cultura de 
gestão por resultados e 

por competência 

1 

Índice de conformidade dos 
processos de taxação contidos na 
amostra de conferencia da folha de 
pagamento 

 

% - - - 20 95 

Desenvolver a cultura de 
gestão por resultados e 

por competência 
2 

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

% - - - 20 90 
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1) Índice de conformidade dos processos de taxação contidos na amostra de 
conferencia da folha de pagamento 
 
Órgãos contemplados: TODOS  
Descrição: O indicador mede o acompanhamento da evolução da verificação de conformidade 
na taxação por localidade apurados por amostragem em auditoria realizada pela 
Superintendência Central de Administração de Pessoal. 
Limites do Indicador: A seleção dos possíveis processos a serem verificados será realizada 
por amostragem e, portanto, apenas os processos amostrados no mês serão passíveis de 
verificação. Apenas os processos relativos a pagamentos de atrasados (incluídos manualmente 
pelo taxador) são passíveis de verificação por meio desse indicador. Se a amostragem 
auditada do órgão for menor que 20 processos, inclusive, o indicador será expurgado.  
Fonte de dados: Sistema Interno da SCAP 
Fonte de comprovação: Relatório gerado pelo sistema interno da SCAP 
Fórmula: (nº de processos corretos na amostra / nº de processos amostrados) x 100 
 
Onde: 
nº processos corretos = quantidade de processos amostrados que não possuem erro de 
cálculo e/ou de ocorrência.  
nº processos amostrados = quantidade total de processos amostrados conforme regra interna  
definida previamente. 
Periodicidade de monitoramento: Mensal  
Periodicidade de avaliação: Anual 
Polaridade: Maior melhor 
Unidade de Medida: % 
Base Geográfica: Interno 
Tipo de Indicador: Economicidade 
Cálculo do Desempenho: 
 

De (Exclusive) Até (Inclusive) Nota 

94,99% 100% 100 

79,99% 94,99% 70 

69,99% 79,99% 50 

 
69,99% 0 
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2) 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. 

 

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

Unidade de Medida: %  

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de dados: Banco de dados do Fale Conosco 

Fonte de comprovação: Relatório extraído da Ferramenta do RH Responde 

Periodicidade de avaliação: Anual - Indicador será apurado a partir de 02/05/2014 

Periodicidade de monitoramento:  

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

Faixa de pontuação:  

  

Fração de atendimentos resolvidos dentro do prazo Pontuação 

90% a 100%  100% 
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70% a 89% 80% 

50 a 69% 50% 

0% a 49% 0 

  

Meta: A meta é de que 90% dos atendimentos sejam solucionados dentro do prazo. 

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

atendimento
1
: 

o Dúvida: 2 dias úteis 

o Consulta: 5 dias úteis 

o Serviço: Baixa Complexidade
2
: 10 dias úteis  

               Alta Complexidade
3
: 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. 

·         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 
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·         Manutenção do SISAP 
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9.3- QUADRO DE PRODUTOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Desenvolver a cultura de gestão por resultados e 
por competência 

1 

 Implementação do processo organizacional da 
Superintendência de Gestão de Pessoas com foco nos 
processos prioritários da Diretoria de Administração de 
Pessoal.  

15 28/11/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por resultados e 
por competência 

2 
Construção do Mapa de Desenvolvimento dos servidores da 
Secretaria Vigilância e Proteção a Saúde 

15 28/11/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por resultados e 
por competência 

3 
Realização da 2ª etapa do Manual de Cargos e Funções da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

15 20/12/2014 

Desenvolver a cultura de gestão por resultados e 
por competência 

4 Realização das provas do concurso público 15 31/10/2014 
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9.4- DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  
 

 

3) Implementação do processo organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas com 
foco nos processos prioritários da Diretoria de Administração de Pessoal. 

 

Descrição: Consiste em priorizar dentre os macro- processos da DAP os de maior relevância.  A partir da 

priorização realizar a implementação das ferramentas propostas no Guia para Melhoria de Processos do 

Estados de Minas Gerais.   

 

Fonte de comprovação: Instrumentos Guia para Melhoria de Processos do Governo do Estado de Minas 

Gerais preenchidos e validados pela Coordenação responsável.       

 

Critério de Aceitação: Validação pelo Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde do cronograma de 

execução da Implementação do processo organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas com foco 

nos processos prioritários da Diretoria de Administração de Pessoal.  

 

 
2) Construção do Mapa de Desenvolvimento dos servidores da Secretaria Vigilância e Proteção a Saúde 

Descrição: O produto consiste na elaboração de um documento em que constará o conjunto de 
conhecimentos que devem ser desenvolvidos para os servidores da SES/MG. Dando continuidade 
às ações de 2013, neste ano será construído os Mapas de Desenvolvimento das Subsecretaria de 
Regulação em Saúde e Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde. 

Fonte de comprovação: Mapa de Desenvolvimento dos servidores da Subsecretaria de 
Regulação em Saúde e.Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde, validado pelo 
Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde. 

Critério de Aceitação: Mapa de Desenvolvimento dos servidores da Subsecretaria de Regulação 
em Saúde e.Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde, construído. 

3) Realização da 2ª etapa do Manual de Cargos e Funções* da Subsecretaria de Vigilância e 

Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais   
 

* A 2ª etapa do manual consiste na categorização das atividades e competências inerentes ao exercício da 

função em escalas de complexidade e dificuldade e definição das escalas de responsabilidades envolvidas no 

exercício da função. 

  
Descrição: O produto consiste no aprofundamento dos dados coletados da Subsecretaria de Vigilância e 

Proteção à Saúde - SUBVPS na primeira etapa do Manual de Cargos e Funções, documento que descreve o 

conjunto das atividades e das competências das funções exercidas pelo corpo funcional das unidades 

administrativas da SES/MG. 

Fonte de comprovação: 2ª etapa do Manual de Cargos e Funções da Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais, referente à SUBVPS validado pelo Subsecretário de Vigilância e Proteção 
à Saúde. 

Critério de Aceitação: Entrega da 2ª etapa do Manual de Cargos e Funções da Subsecretaria de Vigilância e 

Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ao Superintendente de Gestão de Pessoas. 

A 2ª etapa do manual consiste na categorização das atividades e competências inerentes ao exercício da 

função em escalas de complexidade e dificuldade e definição das escalas de responsabilidades envolvidas no 

exercício da função. 

 

 

4) Realização das provas do concurso público 
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Descrição: A SES/MG irá realizar concurso público para provimento de cargos. 

 

Fonte de comprovação: Edital do concurso - SGP 

 

Critério de Aceitação: Provas realizadas 
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 20. SUBSECRETARIA DE GESTÃO REGIONAL 

 
 
20.1 QUADRO DE INDICADORES 
 

Subsecretaria de Gestão Regional 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

NOME DO INDICADOR 
Unidade de 

Medida 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Ampliar as ações 
Intersetoriais e a 

participação social 
1 

Média das notas das equipes 
das Superintendências e 
Gerências Regionais de Saúde. 

Unid 9,44 9,42 
Em 

avaliação 
25 10 
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1) Média das notas das equipes das Superintendências e Gerências Regionais de Saúde. 

 

Descrição: A nota desse indicador será uma composição da média das Superintendências Regionais de 

Saúde / Gerências Regionais de Saúde, uma vez que cabe a Subsecretaria de Gestão Regional a 

coordenação dessas equipes. 

Fórmula: Média aritmética simples das notas das SRS/GRS. 

Unidade de Medida: Número. 

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de Comprovação: Relatório de Execução do Acordo de Resultados de 2ª Etapa das Unidades 

Regionais de Saúde. 

Periodicidade: Anual. 

Cálculo de Desempenho: (Resultado / Meta) x10. 
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20.3 QUADRO DE PRODUTOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

C
Ó

D
 

PRODUTO 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Promover a gestão da 
informação e do 
conhecimento 

1 
Divulgação no Conselho Estadual de Saúde os resultados alcançados dos 
indicadores do Pacto pela Saúde/2013, por meio do Instrumento de 
Monitoramento e Avaliação. 

15 15/12/2014 

Desenvolver a cultura de 
gestão por resultados e 
por competência 

2 Elaboração do Mapa Estratégico da SUBGR. 15 31/10/2014 

Fortalecer a Gestão do 
Trabalho e a Educação 
em Saúde 

3 Elaboração da proposta do plano de ação de Educação Permanente. 15 31/12/2014 

Promover a gestão da 
informação e do 
conhecimento 

4 
Oficina de Alinhamento sobre o Regimento Interno das Comissões 
Intergestores Regionais (CIR) e Comissões Intergestores Regionais 
Ampliadas (CIRA). 

15 30/08/2014 

Promover a gestão da 
informação e do 
conhecimento 

5 

Participação in loco de técnicos da Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG em 
08 reuniões das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e em 04 das 
Comissões Intergestores Regionais Ampliadas (CIRA) nas Unidades 
Regionais de Saúde. 

15 20/12/2014 
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20.4 Descrição dos Produtos 

 
 

1) Divulgação no Conselho Estadual de Saúde (CES) dos resultados alcançados dos indicadores do 

Pacto pela Saúde/2013, por meio do Instrumento de Monitoramento e Avaliação. 

 
 
Descrição: O Pacto pela Saúde representa o compromisso das esferas de governo, pactuadas de forma 

tripartite, em prol da melhoria da saúde da população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo 

é harmonizar o processo de construção dos instrumentos de gestão com vistas ao fortalecimento do 

planejamento em saúde. Desta forma, mantém vínculo com as diretrizes do Plano de Saúde (PS), de modo a 

refletir a implantação das políticas públicas. Como parceiro, há o Conselho de Saúde que delibera sobre 

essas diretrizes. Ao Longo do ano serão realizadas reuniões temáticas de forma que possibilite ao Conselho 

Estadual de Saúde analisar as metas e concomitantemente os resultados alcançados nas regiões de saúde, 

estratificados a nível municipal. 

 

Fonte de Comprovação: CD (Instrumento de Monitoramento e Avaliação - Pacto pela Saúde 2013) e Ofício 

protocolado na entrega do produto ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. 

 

Critério de Aceitação:. O produto é considerado cumprido quando ocorrer entrega do ofício ao CES. 

 

2) Elaboração do Mapa Estratégico da SUBGR. 

Descrição: Com a publicação do Decreto 45.812/2011, foi criada a Subsecretaria de Gestão Regional (até 

então era denominada como Assessoria de Gestão Regional).  A responsabilidade e as competências da 

SUBGR foram ampliadas em relação à AGR, com revisão parcial da estrutura organizacional interna. 

Considerando esta nova estrutura e as novas atribuições da SUBGR, torna-se imprescindível reavaliar as 

atividades desenvolvidas, reorganizar os processos de trabalho e elaborar o planejamento estratégico desta 

área.  

 

    Fonte de Comprovação: O Mapa Estratégico da SUBGR elaborado e validado pelo Subsecretário de Gestão 

Regional; e enviado a AGEI por e-mail ou memorando. 

 

    Critério de Aceitação: Envio do Mapa Estratégico validado AGEI por e-mail ou memorando. 
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3) Elaboração da proposta do plano de ação de Educação Permanente. 

Descrição: A Política de Educação Permanente em Saúde é um dos pilares para a qualificação e 

transformação das práticas de saúde, seus objetivos são contribuir para a melhoria da assistência em saúde 

e fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS.  

A elaboração desta proposta do Plano de Ação de Educação Permanente consiste em uma das 

ações estratégicas da SES/MG para o alcance dos objetivos e metas aprovados no Plano Estadual de Saúde 

de Minas Gerais - 2012/2015.  

Para o sucesso na elaboração desta proposta de plano de ação serão necessárias as seguintes 

ações: 

 Realização de reuniões com representantes da Comissão de Integração Ensino Serviço – 

CIES Estadual para elaboração da proposta do Plano de Ação de Educação Permanente; 

 Definição de um cronograma de atividades e metas a serem cumpridas; 

 Definição da metodologia para elaboração da proposta do Plano de Ação de Educação 

Permanente; 

 Realização de reuniões com as referências técnicas de educação permanente das Unidades 

Regionais de Saúde para discussão, adequações e validação da proposta do Plano de Ação 

de Educação Permanente. 

 

Fonte de Comprovação: Proposta do Plano de Ação de Educação Permanente elaborada e validada pelo 

Subsecretário de Gestão Regional;  e entrega da ata da reunião de apresentação da proposta do Plano de 

Ação de Educação Permanente à Comissão Estadual de Integração e Ensino (CIES). 

 

Critério de Aceitação: Entrega da ata da reunião de apresentação da proposta do Plano de Ação de 

Educação Permanente à Comissão Estadual de Integração e Ensino (CIES).  

 

4) Oficina de Alinhamento sobre o Regimento Interno das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e 

Comissões Intergestores Regionais Ampliadas (CIIRA). 

Descrição: Considerando a necessidade de ampliar o conhecimento da aplicabilidade do regimento interno 

quando aos conceitos, fluxos e encaminhamentos das homologações e pactuações das CIR e CIRA será 

realizada essa oficina.  

Público alvo: Secretários Executivos, Coordenadores das CIR e CIRA e Técnicos da Secretaria Executiva da 

CIB-SUS/MG. 

Fonte de Comprovação: Relatório suscinto e lista de presença da oficina gerados pela Secretaria Executiva 

da CIB-SUS/MG. 

Critério de Aceitação: Oficina realizada. 
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5) Participação in loco de técnicos da Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG em 08 reuniões das 

Comissões Intergestores Regionais (CIR) e em 04 das Comissões Intergestores Regionais Ampliadas 

(CIRA) nas Unidades Regionais de Saúde. 

Descrição: Tendo como objetivo conhecer a realidade de cada CIR e CIRA em relação à utilização do 

Regimento Interno e as dificuldades apresentadas na sua implementação, propõem-se essas visitas. Para 

cada visita será redigido um relatório, no qual serão descritas as dificuldades observadas durante a 

realização da reunião, as boas práticas e pontos falhos na implementação do Regimento Interno,  

 Fonte de Comprovação: Relatórios suscintos das visitas. 

Critério de Aceitação: Visitas realizadas e Relatórios produzidos. 
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21. UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE 
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Área 
Temática It

e
m

 

NOME DO INDICADOR 

Valores de Referência (VR) 

P
E

S
O

 (
%

) 

METAS 

2011 2012 2013 2014 

Políticas e 
Ações de 
saúde 

1 
Índice de cadastro dos serviços de Telessaúde pelos municípios 
atendidos por URS. 

- - - 5 100% 

2 
Percentual de visitas técnicas com foco na Atenção Primária à 
Saúde realizadas nos municípios de abrangência da SRS/GRS pela 
referência técnica do Programa Hiperdia Minas.  

- - - 5 
Específico por 
URS 

3 
Percentual de Visitas Técnicas com foco na Atenção Primária à 
Saúde 

- - 
Específico por 
URS 

5 
Específico por 
URS 

4 

Percentual de obras de construção, reforma e/ou ampliação de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas Rurais 

(UBS-R) supervisionadas 

Específico 
por URS 

Específico 
por URS 

Específico por 
URS 

10 90% 

Vigilância e 
proteção à 
saúde 

5 % de execução das ações do Elenco de Vigilância em Saúde. - 
Específico 
por 
SRS/GRS 

Específico por 
SRS/GRS 

10 
Específico por 
SRS/GRS 

6 

Percentual de municípios com técnicos capacitados em 

investigações de surto de Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA) aptos a investigar os casos 

- - - 5 50% 

7 

Percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde e de interesse da saúde avaliados no prazo 

de 90 dias corridos. 

- - - 5 85% 

8 
Percentual de serviços de diálise com resultados satisfatórios e 

insatisfatórios que se adequaram no prazo de 70 dias corridos 
- - - 5 100% 

9 
% de ILPI com planilha de monitoramento dos indicadores de risco 

enviada trimestralmente para a SVS. 
- - - 5 50% 

Regulação em 
Saúde 10 Percentual de auditorias programadas no SISAUD/SUS  - - - 5 

Específico por 
URS 

Inovação e 
logística 

11 
Percentual de convênios celebrados em 2013 com prestação de 

contas analisadas contabilmente dentro do prazo 
- - - 5 100% 
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Área Temática 

C
Ó

D
 PRODUTOS 

P
E

S
O

(%
) 

PRAZO 

Políticas e Ações de saúde 1 Relatório Regional de Atividades Educativas entregue. 5 31/12/2014 

12 
Percentual de convênios encerrados até o ano de 2013 com 

prestação de contas analisadas 
- - - 5 40% 

13 % de municípios por URS que informaram dados no SIOPS. 
Específico 
por URS 

Específico 
por URS 

Específico por 
URS 

5 
Específico por 
URS 

Gestão 
Estratégica 14 Taxa de Execução do Portfolio Regional  - - - 20 100% 

Comunicação 
Social 

15  Número de Núcleos Municipais de Mobilização Social criados  - - - 5 
Específico por 
URS 



 

119 
 

1- ÍNDICE DE CADASTRO DOS SERVIÇOS DE TELESSAÚDE PELOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

POR URS. 

 

 Descrição: Cadastramento no SCNES dos serviços de Telessaúde (teleconsultoria síncrona, teleconsultoria 

assíncrona, segunda opinião formativa, exames eletrocardiográficos por telemedicina) nas unidades dos 

municípios beneficiados pelo programa; 

 Fórmula: Numero de Unidade de atenção primária à saúde dos municípios da referida URS que fizeram o 

cadastro dos serviços de Telessaude no SCNES /total unidades atenção primária à saúde existentes nos 

municípios da referida URS; 

 Unidade de medida: %; 

 Meta: 100%; 

 Polaridade: Maior melhor 

 Periodicidade: anual (entrega no primeiro semestre de 2014 ); 

 Fonte de comprovação: Datasus/SCNES – SUBPAS; 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

GRS 

 
Meta prevista  

Municípios   

atendidos  

 

2014 

(%) 

Alfenas 23  100% 

Barbacena 21 100% 

Belo Horizonte 15 100% 

Coronel Fabriciano 28 100% 

Diamantina 8 100% 

Divinópolis 44 100% 

Governador 

Valadares 
47 

100% 

Itabira 14 100% 

Ituiutaba 8 100% 

Januária 21 100% 

Juiz de Fora 34 100% 

Leopoldina 13 100% 

Manhumirim 30 100% 

Montes Claros 45 100% 

Passos 16 100% 

Patos de Minas 13 100% 

Pedra Azul 18 100% 

Pirapora 4 100% 

Ponte Nova 28 100% 

Pouso Alegre 42 100% 

São João Del Rei 12 100% 

Sete Lagoas 27 100% 

Teófilo Otoni 24 100% 

Ubá 29 100% 
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GRS 

 
Meta prevista  

Municípios   

atendidos  

 

2014 

(%) 

Uberaba 22 100% 

Uberlândia 15 100% 

Unaí 9 100% 

Varginha  44 100% 

TOTAL  654  

   

 Tabela 1: municípios beneficiados “Tele Minas Saúde na Atenção Primária” por SRS/GRS. 

 

2- PERCENTUAL DE VISITAS TÉCNICAS COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DA SRS/GRS PELA REFERÊNCIA 

TÉCNICA DO PROGRAMA HIPERDIA MINAS 

 

 Descrição: De todos os hipertensos e diabéticos estimados em Minas Gerais, aproximadamente 65 – 70% 
são de baixo risco para o desenvolvimento de complicações de sua patologia. A APS tem o papel exclusivo 
do acompanhamento desses usuários. Os 30-35% dos usuários restantes, considerados de alto e muito alto 
grau de risco, possuem uma assistência à saúde compartilhada entre a APS e a Atenção Secundária a 
Saúde. Sendo assim, é de fundamental importância que as referências técnicas do Programa Hiperdia Minas 
das SRS/GRS acompanhem o desenvolvimento das ações para esses usuários na atenção primária. Este 
indicador pretende acompanhar a atuação das regionais no apoio às gestões municipais na assistência à 
saúde no que se refere ao acompanhamento dos usuários hipertensos, diabéticos e com doença renal 
crônica; 
 

 Fórmula:               _______     Nº de municípios visitados ___                           x 100 

             Nº de municípios na área de abrangência da Unidade Regional 
 

É importante ressaltar que para cálculo do indicador será considerada uma visita técnica realizada, a visita à 

secretaria municipal de saúde e no mínimo, uma unidade básica de saúde, utilizando relatório padronizado; 

 Unidade de medida: %; 

 Meta: variável por Unidade Regional, conforme número de municípios da área de abrangência; 

 Polaridade: Quanto maior melhor; 

 Periodicidade: Anual; 

 Fonte de comprovação: Cópia digitalizada do item recomendações e conclusões do relatório padronizado 

de visita técnica, encaminhada pela Unidade Regional à Coordenadoria da Rede de Hipertensão e Diabetes; 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10 

 

GRS 

Valor de Referência (V0) 
Meta 
prevista 

2011 2012 2013 
2014 
(%) 

Alfenas - -- -- 12 

Barbacena - -- -- 10 

Belo Horizonte - -- -- 7 
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GRS 

Valor de Referência (V0) 
Meta 
prevista 

2011 2012 2013 
2014 
(%) 

Coronel Fabriciano - -- -- 10 

Diamantina - -- -- 10 

Divinópolis - -- -- 7 

Governador 
Valadares 

- -- -- 7 

Itabira - -- -- 12 

Ituiutaba - -- -- 15 

Januária - -- -- 12 

Juiz de Fora - -- -- 10 

Leopoldina - -- -- 15 

Manhumirim - -- -- 10 

Montes Claros - -- -- 7 

Passos - -- -- 12 

Patos de Minas - -- -- 12 

Pedra Azul - -- -- 12 

Pirapora - -- -- 15 

Ponte Nova - -- -- 10 

Pouso Alegre - -- -- 7 

São João Del Rei - -- -- 15 

Sete Lagoas - -- -- 10 

Teófilo Otoni - -- -- 10 

Ubá - -- -- 10 

Uberaba - -- -- 12 

Uberlândia - -- -- 15 

Unaí - -- -- 15 

Varginha - -- -- 7 

 

3- PERCENTUAL DE VISITAS TÉCNICAS COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 Descrição: As ações e serviços de atenção primária são executadas pelos municípios, tendo o Estado o 

papel de co-gestor, a partir da orientação sobre as políticas e apoio técnico aos municípios. Esse papel é 

desempenhado pelas equipes dos Núcleos de Atenção Primária à Saúde das Superintendências e Gerências 

Regionais de Saúde (SRS/GRS) a partir do acompanhamento das ações de atenção primária municipais, 

contribuindo para a ampliação da qualidade das ações e serviços em Minas Gerais. Este indicador pretende 

acompanhar a atuação das regionais no apoio às gestões municipais à medida que informa o percentual de 

municípios visitados por cada SRS/GRS sendo que estas visitas têm como foco a tratativa das ações de 

atenção primária à saúde; 

 Fórmula de Cálculo: (Número de municípios visitados/ Total de municípios na área de abrangência da 

Unidade Regional) x 100; 

É importante ressaltar que será contabilizada apenas uma visita por município, na tentativa de ampliar os 
entes visitados pelas referências técnicas da unidade regional. 

 Unidade de medida: % 

 Polaridade: maior melhor 

 Periodicidade: semestral 
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 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

 Fonte de Comprovação: Planilha de Dados; 

 Fonte: Superintendência de Atenção Primária à Saúde (SAPS) / Diretoria de Políticas de Atenção Primária à 

Saúde (DPAPS). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- PERCENTUAL DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES BÁSICAS RURAIS (UBS-R) SUPERVISIONADAS 

 Descrição: Com o intuito de ampliar e qualificar a infraestrutura de unidades básicas de saúde (UBS) no 

Estado de Minas Gerais e contribuir para a melhoria do acesso e prestação de serviços, o Programa Saúde 

em Casa investe recursos na construção, reforma e/ou ampliação de UBS. Trata-se da maior intervenção 

governamental na estruturação da Atenção Primária à Saúde tanto em termos físicos quanto em volume 

financeiro, e, por esta razão, torna-se fundamental a intensificação do monitoramento da aplicação destes 

recursos, proporcionando maior segurança e transparência em relação aos recursos transferidos pela 

SRS/GRS Valor de Referência Meta Prevista 

  2011 2012 2013 2014 

Alfenas - 100 70 70 

Barbacena - 58 50 50 

Belo Horizonte - 53 35 35 

Coronel Fabriciano - 60 50 50 

Diamantina - 36 50 50 

Divinópolis - 35 35 35 

Governador Valadares - 35 35 35 

Itabira - 96 70 70 

Ituiutaba - 44 90 90 

Januária - 62 70 70 

Juiz de Fora - 38 50 50 

Leopoldina - 73 90 90 

Manhumirim - 71 50 50 

Montes Claros - 49 35 35 

Passos - 58 70 70 

Patos de Minas - 86 70 70 

Pedra Azul - 96 70 70 

Pirapora - 100 90 90 

Ponte Nova - 87 50 50 

Pouso Alegre - 38 35 35 

São João Del Rei - 100 90 90 

Sete Lagoas - 100 50 50 

Teófilo Otoni - 38 50 50 

Ubá - 35 50 50 

Uberaba - 59 70 70 

Uberlândia - 100 90 90 

Unaí - 83 90 90 

Varginha - 36 35 35 
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SES/MG. Desta forma, os técnicos em edificação ou outros profissionais habilitados das Superintendências e 

Gerências Regionais de Saúde (SRS/GRS) devem visitar todas as obras em curso nos municípios sob sua 

circunscrição com o objetivo de visualizar o andamento e informá-lo ao nível central. Para tanto, os técnicos 

produzem um relatório de visita cujo consolidado é encaminhado à Diretoria de Gestão da Rede Física 

(DGRF) dentro do bimestre de monitoramento, informando a fase de obra e realizando os detalhamentos 

necessários; 

 Fórmula de Cálculo: (Somatório das obras monitoradas nos quatro últimos relatórios de 2014/ Somatório 

das obras em andamento na área de abrangência da unidade regional nos quatro últimos bimestres de 2014) 

x 100; 

 Unidade de medida:% 

 Polaridade: maior melhor 

 Periodicidade: semestral 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10 

 Fonte: Diretoria de Gestão da Rede Física (DGRF); 

SRS/GRS 
Valor de Referência 

Meta 
Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas 100% 100% 90% 90% 

Barbacena 100% 100% 90% 90% 

Belo Horizonte 100% 100% 90% 90% 

Coronel Fabriciano 98,9% 100% 90% 90% 

Diamantina 92,34% 100% 90% 90% 

Divinópolis 99,25% 100% 90% 90% 

Governador Valadares 91,37% 100% 90% 90% 

Itabira 100% 100% 90% 90% 

Ituiutaba 100% 100% 90% 90% 

Januária 98,5% 100% 90% 90% 

Juiz de Fora 91,27% 100% 90% 90% 

Leopoldina 100% 100% 90% 90% 

Manhumirim 97,69% 100% 90% 90% 

Montes Claros 100% 100% 90% 90% 

Passos 100% 100% 90% 90% 

Patos de Minas 100% 100% 90% 90% 

Pedra Azul 100% 100% 90% 90% 

Pirapora 92,25% 100% 90% 90% 

Ponte Nova 100% 100% 90% 90% 

Pouso Alegre 81,75% 80% 90% 90% 

São João Del Rei 92,7% 40% 90% 90% 

Sete Lagoas 100% 100% 90% 90% 

Teófilo Otoni 100% 100% 90% 90% 

Ubá 100% 100% 90% 90% 

Uberaba 100% 100% 90% 90% 
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Uberlândia 100% 100% 90% 90% 

Unaí 100% 100% 90% 90% 

Varginha 99,19% 100% 90% 90% 

 

5- PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO ELENCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Descrição: Esse indicador mede o percentual de execução das ações do Elenco de Vigilância em Saúde por 

parte dos municípios sob responsabilidade da Regional no Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. 

O elenco de Vigilância em Saúde, construído em função da Resolução SES/MG nº 3.717, de 17 de abril de 

2013 e Resolução SES/MG nº 4.238, de 19 de março de 2014, contempla ações de Vigilância Sanitária, 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Vigilância à Saúde do Trabalhador, Vigilância da Situação de 

Saúde e Promoção da Saúde. A Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde tem como meta mobilizadora 

atingir, em 2015, 80% de execução do Elenco de Vigilância em Saúde em todo o território do Estado de Minas 

Gerais. Para isso, as Unidades Regionais que já alcançaram o mínimo de 80% de execução deverão manter o 

resultado atingido em 2013. As demais Regionais, que não ultrapassaram este resultado, deverão aumentar 

seu desempenho em um ponto percentual, até alcançarem a meta mobilizadora de 80%. As regionais com 

resultado abaixo de 65% deverão atingir este percentual de execução mínimo de execução (65%). Na tabela 

abaixo segue a discriminação da meta para cada URS; 

 Fórmula: 

Nº de ações cumpridas do Elenco de Vigilância em Saúde pelos municípios sob responsabilidade da regional, 
no período avaliado * 100 
 
Nº de ações do Elenco de Vigilância em Saúde dos municípios sob responsabilidade da regional a serem 
avaliadas no período 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013-2014 e Trimestre 2014. 
 
Além desta meta, específica por regional, no cumprimento das ações do Elenco de Vigilância em Saúde, é 
necessário também apresentar um resultado mínimo de 40% no cumprimento das ações do elenco 
específico de cada uma das áreas da Vigilância, a saber: elenco específico de Vigilância Sanitária, elenco 
específico de Vigilância Epidemiológica, elenco específico de Vigilância Ambiental, elenco específico de 
Vigilância à Saúde do Trabalhador, elenco específico de Vigilância da Situação de Saúde e elenco específico 
de Promoção da Saúde. 
 
Fórmula: 
 
Nº de ações cumpridas de cada elenco específico pelos municípios sob responsabilidade da regional, no 
período avaliado * 100 
 
Nº de ações de cada elenco específico dos municípios sob responsabilidade da regional a serem avaliadas no 
período 
 
Período avaliado: 2º e 3º Quadrimestres 2013-2014 e Trimestre 2014. 
 
Este percentual mínimo se justifica para que o baixo desempenho de uma área técnica da Vigilância em 
Saúde seja percebido e avaliado. Caso contrário, o desempenho global do Projeto pode ser positivo 
apresentando resultados discrepantes entre as áreas. 
Caso a SRS/GRS não alcance o desempenho mínimo de 40% em um dos elencos específicos da Vigilância, 
será considerado meta não cumprida, mesmo alcançando a meta preconizada (tabela abaixo) no resultado 
global do Projeto (Elenco de Vigilância em Saúde); 
 

 Unidade de Medida: %; 

 Polaridade: Maior Melhor; 



 

125 
 

 Periodicidade: Semestral 

 Fonte de dados: Planilha com cálculo do monitoramento das Superintendências e Gerências Regionais de 

Saúde – Painel de Bordo do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde; 

 Fonte de comprovação: Planilha com cálculo e resultado do indicador; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10 

SRS/GRS Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas - 60,10% 61,10% 78,90 

Barbacena - 56,30% 60% 76,00 

Belo Horizonte - 76,80% 77,80% 73,40 

Coronel Fabriciano - 66,30% 67,30% 82,50 

Diamantina - 68,40% 69,40% 89,50 

Divinópolis - 78,90% 79,90% 74,50 

Governador Valadares - 56,10% 60% 81,60 

Itabira - 55,60% 60% 70,40 

Ituiutaba - 67,20% 68,20% 81,00 

Januária - 60,50% 61,50% 77,30 

Juiz de Fora - 54,50% 60% 65,00 

Leopoldina - 75,40% 76,40% 85,30 

Manhumirim - 54,40% 60% 85,00 

Montes Claros - 62,90% 63,90% 80,50 

Passos - 66,80% 67,80% 81,00 

Patos de Minas - 83,10% 80% 83,90 

Pedra Azul - 67,90% 68,90% 78,90 

Pirapora - 66,40% 67,40% 87,60 

Ponte Nova - 54,20% 60% 79,80 

Pouso Alegre - 72,40% 73,40% 88,30 

São João Del Rei - 81,90% 80% 80,90 

Sete Lagoas - 58,30% 60% 82,00 

Teófilo Otoni - 63,30% 64,30% 87,00 

Ubá - 70,10% 71,10% 73,80 

Uberaba - 67,40% 68,40% 78,00 

Uberlândia - 58,40% 60% 82,00 

Unaí - 78,10% 79,10% 83,30 

Varginha - 68,10% 69,10% 75,80 

 
6- PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM TÉCNICOS CAPACITADOS EM INVESTIGAÇÕES DE 

SURTO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA) APTOS A INVESTIGAR OS 

CASOS 

 Descrição: - O conhecimento das ações de investigações de surto de DTA é uma demanda reprimida em 

vários municípios mineiros, no entanto é necessário aprimorar os conhecimentos, processos de orientação e 

acompanhamento de casos, para que a participação dos técnicos Regionais e Municipais das VISAS seja 

consciente, aplicável e responsável, de forma permanente e que os resultados sejam realmente efetivos.[ 
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Fortalecer os técnicos Regionais e Municipais das VISAS, qualificando e tornando aptos para que as 

investigações de surto de DTA tenham um resultado efetivo, tratará ao Estado maior resolutividade na 

redução das subnotificações, melhor qualidade nas investigações e redução das ocorrências de casos. Este 

é o objetivo a ser alcançado pela Diretoria de Vigilância em Alimentos ao propor a meta de capacitar 50% 

dos municípios mineiros em 2014, a fim de torná-los aptos a investigar os casos. 

Diante das necessidades encontradas, buscou-se identificar os gargalos enfrentados pela Vigilância Sanitária 
segmento e as potencialidades a serem trabalhadas. Dentre as dificuldades, podemos citar vigilância 
sanitária desestruturada ou inexistente e ausência de capacitação dos fiscais sanitários.  
 
Através do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde os municípios mineiros estão sendo 
incentivados a organizar os sistemas locais de vigilância em saúde, por meio da vinculação de incentivo 
financeiro à realização de ações nas diversas áreas, como por exemplo, a vigilância sanitária. 
 
Para o cumprimento dessa meta serão realizados treinamentos e reuniões com as unidades regionais de 
saúde, que irão elaborar posteriormente o seu calendário, sendo o conteúdo das capacitações para os 
municípios, ficará a cargo da DVA – Diretoria de Vigilância em Alimentos.  
As capacitações somente poderão ser realizadas através de aulas presenciais e a comprovação se dará 
através das listas de frequências dos fiscais sanitários e avaliações. 
 

 Fórmula: Nº de municípios com técnicos capacitados em investigações de surto de DTA aptos a investigar 

os casos X 100 / Nº total de municípios; 

 Unidade de Medida: %; 

 Polaridade: Maior Melhor; 

 Periodicidade: semestral 

 Fonte de dados: Listas de presença e avaliações das capacitações realizadas; 

 Fonte de comprovação: Listas de presença e avaliações das capacitações realizadas; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 

SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas - - - 50% 

Barbacena - - - 50% 

Belo Horizonte - - - 50% 

Coronel Fabriciano - - - 50% 

Diamantina - - - 50% 

Divinópolis - - - 50% 

Governador Valadares - - - 50% 

Itabira - - - 50% 

Ituiutaba - - - 50% 

Januária - - - 50% 

Juiz de Fora - - - 50% 

Leopoldina - - - 50% 

Manhumirim - - - 50% 

Montes Claros - - - 50% 

Passos - - - 50% 
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SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Patos de Minas - - - 50% 

Pedra Azul - - - 50% 

Pirapora - - - 50% 

Ponte Nova - - - 50% 

Pouso Alegre - - - 50% 

São João Del Rei - - - 50% 

Sete Lagoas - - - 50% 

Teófilo Otoni - - - 50% 

Ubá - - - 50% 

Uberaba - - - 50% 

Uberlândia - - - 50% 

Unaí - - - 50% 

Varginha - - - 50% 

7- PERCENTUAL DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS 

DE SAÚDE E DE INTERESSE DA SAÚDE AVALIADOS NO PRAZO DE 90 DIAS CORRIDOS  

 Descrição: O indicador expressa o percentual de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais 

de saúde e de interesse da saúde avaliados pela Diretoria de Infraestrutura Física e Gerencias Regionais de 

Saúde (para estabelecimentos a serem implantados e já existentes), dentro do prazo de 90 dias corridos 

(contados a partir da entrada do projeto na GRS e na DIEF), em relação ao total de projetos apresentados 

para avaliação. O indicador é utilizado para monitorar a capacidade da DIEF e das GRS de analisar projetos 

arquitetônicos em tempo hábil visando a redução do período de liberação de alvarás sanitários. 

A avaliação dos projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais e de interesse da saúde tem como 
objetivo verificar a adequação dos mesmos à legislação vigente, garantindo que a infraestrutura física dos 
estabelecimentos contribua para a realização adequada dos procedimentos. 
 

 Fórmula:  

        Nº de projetos avaliados dentro do prazo             X 100                
Nº de projetos que deram entrada na GRS e na DIEF 
 

 Unidade de Medida: %; 

 Polaridade: Maior Melhor; 

 Periodicidade: semestral 

 Fonte de comprovação: SIPRO, Banco de dados da DIEF e SIGVISA - Sistema Integrado de Gestão de 

Vigilância Sanitária (a partir de sua efetiva implantação); 

 Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 

 

SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas 100 100 100 85% 

Barbacena 100 100 100 85% 
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SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Belo Horizonte 97,59 100 97,9 85% 

Coronel Fabriciano N/A N/A N/A N/A 

Diamantina N/A N/A N/A N/A 

Divinópolis 100 99,73 85% 85% 

Governador Valadares 100 100 85% 85% 

Itabira N/A N/A N/A N/A 

Ituiutaba N/A N/A N/A N/A 

Januária N/A N/A N/A N/A 

Juiz de Fora N/A N/A N/A N/A 

Leopoldina N/A N/A N/A N/A 

Manhumirim N/A N/A N/A N/A 

Montes Claros 100 100 85% 85% 

Passos N/A N/A 85% 85% 

Patos de Minas N/A N/A 85% 85% 

Pedra Azul N/A N/A N/A N/A 

Pirapora N/A N/A N/A N/A 

Ponte Nova N/A N/A N/A N/A 

Pouso Alegre N/A N/A N/A N/A 

São João Del Rei N/A N/A N/A N/A 

Sete Lagoas N/A N/A 85% 85% 

Teófilo Otoni 100 98,75 85% 85% 

Ubá N/A N/A N/A N/A 

Uberaba 73 26,92 85 85% 

Uberlândia 100 100 100 85% 

Unaí N/A N/A N/A N/A 

Varginha N/A N/A N/A N/A 

 
8- Percentual de serviços de diálise com resultados satisfatórios e insatisfatórios que se 

adequaram no prazo de 70 dias corridos. 

 

 Descrição: O indicador expressa o percentual de serviços de diálise que apresentaram resultados 

satisfatórios na análise fiscal e se os serviços que apresentaram resultados insatisfatórios se adequaram 

(tornaram-se satisfatórios) no prazo de 70 dias corridos, em relação ao total de serviços de diálise avaliados. 

O indicador é utilizado para monitorar e avaliar os serviços de diálise através do Programa de Monitoramento 

da Água Tratada para Hemodiálise, tendo como objetivo verificar se a qualidade desta água encontra-se de 

acordo com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela Resolução – RDC – ANVISA nº. 154, de 15 de 

junho de 2004. 

Técnicos da SES coletam amostras que são encaminhadas para análises físico-quimicas e microbiológicas 
pela FUNED. Caso o resultado seja insatisfatório o responsável pelo serviço é notificado. Espera-se que o 
tempo decorrente entre o primeiro resultado insatisfatório e uma segunda análise positiva não ultrapasse 70 
dias (sendo a data de referência a que ocorreu a primeira coleta de água). 
A análise dos resultados deste indicador permite o conhecimento da situação dos serviços de diálise, além 
de induzir a promoção da qualidade dos serviços realizados em Minas Gerais. O desempenho positivo desta 
medida traz benefícios diretos á saúde do cidadão, levando à redução dos riscos eminentes ao serviço. 
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 Fórmula:  

N° de serviços de diálise com resultados satisfatórios e insatisfatórios que se adequaram* X 100 
                                               N° de serviços de diálise avaliados  
 
*Estão incluídos apenas os serviços insatisfatórios que se adequaram no prazo de 70 dias corridos. 
 

 Unidade de Medida: %; 

 Polaridade: Maior Melhor; 

 Periodicidade: semestral 

 Fonte de dados: Laudos de análises fiscais e orientação emitidos pela FUNED, relativos ao Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água tratada para Hemodiálise; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 

 

SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas - 100 100 100% 

Barbacena - 100 100 100% 

Belo Horizonte - 100 100 100% 

Coronel Fabriciano - 100 100 100% 

Diamantina - 100 100 100% 

Divinópolis - 100 100 100% 

Governador Valadares - 100 100 100% 

Itabira - 100 100 100% 

Ituiutaba - 100 100 100% 

Januária - 100 100 100% 

Juiz de Fora - 100 100 100% 

Leopoldina - 100 100 100% 

Manhumirim - 100 100 100% 

Montes Claros - 100 100 100% 

Passos - 100 100 100% 

Patos de Minas - 100 100 100% 

Pedra Azul - - N/A 100% 

Pirapora - 100 100 100% 

Ponte Nova - 100 100 100% 

Pouso Alegre - 100 100 100% 

São João Del Rei - 100 100 100% 

Sete Lagoas - 100 100 100% 

Teófilo Otoni - 100 100 100% 

Ubá - 100 100 100% 

Uberaba - 100 100 100% 

Uberlândia - 100 100 100% 

Unaí - 100 100 100% 

Varginha - 100 100 100% 
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9- % DE ILPI COM PLANILHA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE RISCO ENVIADA 

TRIMESTRALMENTE PARA A SVS 

 
 

 Descrição: O indicador expressa o percentual de instituições de longa permanência para idosos com planilha 

de monitoramento dos indicadores de risco enviado trimestralmente para DVSS/SVS, pelas Unidades 

Regionais de Saúde, sobre o total de instituições. Retrata a importância de monitorar os eventos adversos, em 

curto prazo e às vezes de imediato, para uma intervenção no risco apresentado, com o objetivo de oferecer 

melhor qualidade de vida ao idoso institucionalizado. 

 Fórmula:  

N° ILPI com planilha de monitoramento dos indicadores de risco enviada trimestralmente a SVS X 100 
                                               N° de ILPI cadastradas  
 

 Unidade de Medida: %; 

 Polaridade: Maior Melhor; 

 Periodicidade: semestral 

 Fonte de dados: Planilha de monitoramento dos indicadores da RDC/283/2005 e outros, com as respectivas 

avaliações de riscos enviados pelas Unidades Regionais de Saúde trimestralmente; 

 Fonte de comprovação: Planilha de monitoramento dos indicadores da RDC/283/2005 e outros, com as 

respectivas avaliações de riscos enviados pelas Unidades Regionais de Saúde trimestralmente; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 10. 

SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas - - - 50% 

Barbacena - - - 50% 

Belo Horizonte - - - 50% 

Coronel Fabriciano - - - 50% 

Diamantina - - - 50% 

Divinópolis - - - 50% 

Governador Valadares - - - 50% 

Itabira - - - 50% 

Ituiutaba - - - 50% 

Januária - - - 50% 

Juiz de Fora - - - 50% 

Leopoldina - - - 50% 

Manhumirim - - - 50% 

Montes Claros - - - 50% 

Passos - - - 50% 

Patos de Minas - - - 50% 

Pedra Azul - - - 50% 
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SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Pirapora - - - 50% 

Ponte Nova - - - 50% 

Pouso Alegre - - - 50% 

São João Del Rei - - - 50% 

Sete Lagoas - - - 50% 

Teófilo Otoni - - - 50% 

Ubá - - - 50% 

Uberaba - - - 50% 

Uberlândia - - - 50% 

Unaí - - - 50% 

Varginha - - - 50% 

 
10- PERCENTUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS NO SISAUD/SUS  

 Descrição: Este indicador será pactuado pelos Núcleos Macrorregionais de Auditoria – NMAA (auditores 

macrorregionais). 

Após inserção do planejamento da auditoria pelo Nível Central (DAA), estas são tramitadas via SISAUD/SUS 
para que o NMAA realize as programações das auditorias. 
 
A Programação de Auditoria é aqui entendida como: Definição da equipe de auditoria que irá realizar a 
mesma, definição das fases de auditoria analítica, operativa e de Relatório Preliminar. 
 

 Fórmula: 

               Total de auditorias programadas no SISAUD/SUS pelo NMAA 
            ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
               Total de auditorias planejadas no SISAUD para o NMAA 
 

 Unidade de medida:%; 

 Meta: 100%; 

 Polaridade: Maior melhor; 

 Periodicidade: trimestral; 

 Fonte de comprovação: Relatórios Gerenciais do SISAUD/SUS; 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

Quadro 16: Valores de referência 

GRS 

Valor de Referência (V0) Meta prevista 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

Alfenas - 100 - 90 100 

Barbacena - 100 - 90 100 

Belo Horizonte - 100 - 90 100 

Coronel Fabriciano - NA - NA NA 

Diamantina - NA* - 90 100 
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GRS 

Valor de Referência (V0) Meta prevista 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

Divinópolis - 100 - 90 100 

Governador 

Valadares 
- 100 - 90 100 

Itabira - NA - NA NA 

Ituiutaba - NA - NA NA 

Januária - NA - NA NA 

Juiz de Fora - 100 - 90 100 

Leopoldina - NA - NA NA 

Manhumirim - NA - NA NA 

Montes Claros - 100 - 90 100 

Passos - NA - NA NA 

Patos de Minas - 100 - 90 100 

Pedra Azul - NA - NA NA 

Pirapora - NA - NA NA 

Ponte Nova - 100 - 90 100 

Pouso Alegre - NA* - 90 100 

São João Del Rei - NA - NA NA 

Sete Lagoas - NA - NA NA 

Teófilo Otoni - 100 - 90 100 

Ubá - NA - NA NA 

Uberaba - 100 - 90 100 

Uberlândia - NA* - 90 100 

Unaí - NA - NA NA 

Varginha - NA - NA NA 

    Legenda: NA: não se aplica 
   NA*: não se aplica, pois não houve demanda para programação de auditorias, em 
2011, para as NMAA referidas. 

 

11- Percentual de convênios celebrados em 2013 com prestação de contas analisadas 
contabilmente dentro do prazo. 

 Descrição: Este indicador visa mensurar a quantidade de prestações de contas de convênios estaduais, 

firmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), com recursos do Tesouro Estadual, com valores 

abaixo de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), que tenham sua análise realizada dentro do prazo de até 

90 dias, conforme Decreto Estadual nº 43635/2003; 

Serão considerados os convênios estaduais até o valor mencionado, celebrados no ano de 2013 e que 
esgotaram o prazo para execução do objeto cujas prestações de contas tenham sido recebidas pela URS, no 
período de janeiro a Setembro de 2014. 
 

 Fórmula de Cálculo: (Número de prestações de contas de Convênios Estaduais analisados no período 

janeiro a setembro de 2014 / Número total de prestações de contas de Convênios Estaduais entregues na 

URS, no período de janeiro a setembro de 2014) x 100 

Serão considerados no cálculo do resultado os processos de convênios estaduais entregues à URS, no 
período de janeiro a setembro de 2014, com valores inferiores a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), cuja 
celebração tenha ocorrido no ano de 2013. 
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Para fins de cálculo do indicador serão considerados os processos de Prestação de Contas de convênios 
celebrados no período de janeiro a dezembro de 2013 e entregues no período de janeiro a setembro de 
2014. 

 Meta: 100%; 

 Polaridade: maior melhor 

 Periodicidade: semestral 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

 Fonte: Diretoria de Prestação de Contas/SPF.  

 
12- PERCENTUAL DE CONVÊNIOS ENCERRADOS ATÉ O ANO DE 2013 COM PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANALISADAS. 

 

 Descrição: Este indicador visa mensurar a quantidade de análise de prestações de contas de convênios 

estaduais, firmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), com recursos do Tesouro Estadual, com 

valores abaixo de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). Serão considerados os convênios estaduais até o 

valor mencionado, encerrados até o ano de 2013 e que ocorreram à análise no período janeiro a dezembro 

de 2014; 

 Fórmula de Cálculo: (Número de prestações de contas de Convênios Estaduais encerrados até o ano de 

2013, com análise encaminhada / Número de convênios encerrados até o ano de 2013) x 40; 

 Unidade de medida: % 

 Polaridade: maior melhor 

 Periodicidade: semestral 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

 Fonte: Diretoria de Prestação de Contas/SPF. 

13- % DE MUNICÍPIOS POR URS QUE INFORMARAM DADOS NO SIOPS. 

 

 Descrição: O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde possibilita o acompanhamento 

das receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos em saúde da União, Estados e Municípios. 

Neste sentido, torna-se importante o preenchimento do sistema em sua plenitude por parte dos entes 

federados, propiciando análises dos dados financeiros e principalmente do cumprimento da Lei 

Complementar 141/2012; 

A SRS/GRS atuará sensibilizando os municípios quanto à importância do preenchimento do SIOPS.  O 
indicador visa medir o percentual de municípios sob sua jurisdição que informaram os dados.  
 

 Fórmula: (Quantidade de municípios que alimentaram o sistema / quantidade de municípios na GRS) x 100; 

 Unidade de medida: %; 

 Cumulatividade: não acumulativo; 

 Polaridade: Maior Melhor; 
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 Periodicidade: Anual; 

 Fonte de dados: DATASUS e Relatório da SPF; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) x 10. 

 
 
 
 

GRS 

Valor de Referência (V0) 

MUNICÍPIOS 
POR GRS 

MUNICÍPIOS Q/ 
DEVERÃO 

PREENCHER O 
SIOPS 

Meta 
prevista 

2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014 (%) 

Alfenas 88,5 84,6 96,2 26 25 96,2 

Barbacena 96,7 80,6 93,5 31 29 93,5 

Belo Horizonte 94,9 100,0 95,0 40 38 95,0 

Cel. Fabriciano 94,3 82,9 94,3 35 33 94,3 

Diamantina 94,1 93,9 93,9 33 31 93,9 

Divinópolis 74,5 63,6 96,3 55 53 96,3 

Gov. Valadares 88,2 84,3 96,1 51 49 96,1 

Itabira 97,9 95,8 95,8 24 23 95,8 

Ituiutaba 77,77 77,8 88,9 09 08 88,9 

Januária 92,3 65,4 96,2 26 25 96,2 

Juiz de Fora 97,3 54,1 97,3 37 36 97,3 

Leopoldina 86,7 46,7 93,3 15 14 93,3 

Manhumirim 97,1 79,4 97,0 34 33 97,0 

Montes Claros 75,5 58,5 94,3 53 50 94,3 

Passos 95,8 95,8 95,8 24 23 95,8 

Patos de Minas 95 76,2 95,2 21 20 95,2 

Pedra Azul 88 88,0 96,0 25 24 96,0 

Pirapora 100 71,4 85,7 07 06 85,7 

Ponte Nova 100 83,3 96,6 30 29 96,6 

Pouso Alegre 86,8 75,5 96,2 53 51 96,2 

São João Del Rei 100 89,5 94,7 19 18 94,7 

Sete Lagoas 80 91,4 97,1 35 34 97,1 

Teófilo Otoni 78,1 78,1 93,8 32 30 93,8 

Ubá 100 93,5 93,5 31 29 93,5 

Uberaba 96,3 92,6 96,3 27 26 96,3 

Uberlândia 83,33 77,8 94,4 18 17 94,4 

Unaí 100 91,7 91,6 12 11 91,6 

Varginha 98 86,0 96,0 50 48 96,0 

 

 

14- TAXA DE EXECUÇÃO DO PORTFOLIO REGIONAL 

 

 Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio faz-se uma análise do índice de execução de cada 

marco e meta pertencentes ao portfólio da URS; 
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Taxa de Execução das Metas (TXMet): 

Faixas 70% - 110% 111% - 120% 

Fórmula = Real / Meta 1,1 

Nota Máxima da Faixa 110 110 

Nota Mínima da Faixa 70 110 

 
Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc) 
A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde: 
 

N -> número de dias de atraso médio 

Faixas – Dias de Atraso 1 - 60 61 – 120 

Fórmula = 1 – (N/360) = 1 – (N*1,6/360) 

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 

Cada Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução a conforme fórmula a seguir: 

 

TxPE = 0,5 * TXMrc + 0,5 * TXMet 

Onde: 

- TxPE = Taxa de execução do Portfólio Estratégico Regional; 

- TXMrc = taxa de execução do marco 

- TXMet = taxa de execução da meta 

 

 Unidade de medida: %; 

 Polaridade: maior melhor; 

 Periodicidade: anual; 

 Fonte de comprovação: Relatório da AGEI; 

 Cálculo de desempenho: (resultado/meta)x10. 

 

 

15- NÚMERO DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CRIADOS  

 

 Descrição: Este indicador visa mensurar a quantidade de Núcleos Municipais de Mobilização Social criados 

por intermédio dos Núcleos Regionais de Mobilização Social nos municípios jurisdicionados à Regional de 

Saúde. Uma das atribuições dos Núcleos Regionais de Mobilização Social é identificar a existência ou 

incentivar a criação de Núcleos Municipais de Mobilização Social junto aos municípios jurisdicionados à 

Regional de Saúde. Núcleo é definido como um conjunto de pessoas que se reúne com o propósito de 

planejar e coordenar ações de mobilização social. Um Núcleo Municipal deve ser formado por referências 
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técnicas de Dengue e Viva Vida, parceiros da sociedade (escolas, empresas, igrejas, associações, todo e 

qualquer agrupamento formal ou informal) e referência em comunicação social, quando houver. Para 

comprovação da criação dos Núcleos Municipais de Mobilização Social, o servidor-referência em Mobilização 

Social da Regional de Saúde, deve encaminhar para o e-mail mobilizar.acs@saude.mg.gov.br até o último 

dia útil de cada mês o Relatório de Ações de Mobilização Social em Saúde devidamente preenchido para 

cada Núcleo Municipal de Mobilização Social criado, discriminando todos os dados dos integrantes (nome, 

telefone, email e cargo), uma imagem comprobatória e as deliberações tomadas no ato da criação. Os 

relatórios sobre criação de Núcleos Municipais de Mobilização Social não invalidam os relatórios sobre ações 

desenvolvidas pelos Núcleos Municipais de Mobilização Social. O indicador não se aplica àquelas Regionais 

de Saúde onde não houver profissional com formação em qualquer área de Comunicação Social que estão 

sinalizadas com a sigla NA (não se aplica) no quadro abaixo; 

 Fórmula: Número de Núcleos Municipais de Mobilização Social criados; 

 Unidade de medida: unidade; 

 Cumulatividade: não acumulativo; 

 Polaridade: Maior Melhor; 

 Periodicidade: Mensal; 

 Fonte de dados: Assessoria de Comunicação Social; 

 Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) x 10. 

 

SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Alfenas  - - - NA 

Barbacena  - - - 05 

Belo Horizonte  - - - 08 

Coronel Fabriciano  - - - 07 

Diamantina  - - - NA 

Divinópolis  - - - 02 

Governador Valadares  - - - 10 

Itabira  - - - 05 

Ituiutaba  - - - 02 

Januária  - - - NA 

Juiz de Fora  - - - 07 

Leopoldina  - - - NA 

Manhumirim  - - - 07 

Montes Claros  - - - 11 

Passos  - - - NA 

Patos de Minas  - - - NA 

Pedra Azul  - - - NA 

Pirapora  - - - NA 

Ponte Nova  - - - 06 

mailto:mobilizar.acs@saude.mg.gov.br
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SRS/GRS 
Valor de Referência Meta Prevista 

2011 2012 2013 2014 

Pouso Alegre  - - - NA 

São João Del Rei  - - - NA 

Sete Lagoas  - - - NA 

Teófilo Otoni  - - - NA 

Ubá  - - - NA 

Uberaba  - - - 05 

Uberlândia  - - - 01 

Unaí  - - - NA 

Varginha  - - - 02 

 
 

PRODUTOS  

 

1- RELATÓRIOS REGIONAIS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 Descrição: Relatório anual entregue por cada uma das unidades regionais, discriminando as principais 

ações realizadas com foco no tema da atenção primária à saúde, discriminando o tipo de ação (seminário, 

palestra, oficina, reuniões, entre outros), os principais assuntos tratados, o público-alvo, a carga horária e os 

principais encaminhamentos; 

 Fonte: Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde (DPAPS) 
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 ANEXO III – 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 

10 (dez) 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 10, aplicando-se a seguinte regra 

geral: 

  

Regra geral para cálculo de desempenho: 
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[∆ do resultado / ∆ da meta] X 10  

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 àmeta e receberá pontuação conforme tabela abaixo: 

% de execução em relação à meta Nota 

≥ 100 % 10 

95,00% até 99,99% 8 

90,00% até 94,9% 6 

80,00% até 89,99 4 

< 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 10; 

2) para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X10 

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de 

desempenho, será 10 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: 
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Situação da ação Nota 

Realizada em dia 10 

Até 30 dias de atraso 8 

De 31 a 60 dias de atraso 7 

De 61 dias a 90 dias de atraso 6 

De 91 a 120 dias de atraso 5 

Acima de 120 dias de atraso 0 

 

A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia útil de janeiro 

do ano seguinte ao ano a que se referem as metas. 

No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 5 (cinco) pontos, de acordo com 

deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o grau de execução da ação e 

a justificativa apresentada pelos acordados. 

 

Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de desempenho, será 10 

e a nota mínima será 0. 

 

 

 

 

1. 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 

 



 

141 
 

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 cálculo da avaliação de produtividade por equipe será realizado da seguinte maneira:  

 

- Produtividade por equipe  = 70%* N1+ 30%*N 2*Fa 

- N 1 = Nota atribuída à 1ª Etapa do Acordo de Resultados 

- N 2 = Nota atribuída à Equipe na  2ª Etapa do Acordo de Resultados 

- Fa = Fator de Aderência (fator de cumprimento às macrodiretrizes, 

determinadas pela matriz de aderência), onde: 

 0 ≤ Fa ≤ 1 

 

 

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 IV - 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. 
 


