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2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO 
AMBIENTEO E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE 
TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO. 

 

A Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, inscrita no CNPJ nº17.387.481/0001-32 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 Presidente , Sra. 

Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, carteira de identidade Nº MG-2.716.860 e CPF nº 522.859.606-20, 

doravante denominados ACORDANTES e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no 

Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, ajustam entre si a presente 2ª ETAPA DO ACORDO 

DE RESULTADOS de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

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

 

O presente Acordo de Resultados é parte integrante, subsidiária, acessória ao Acordo de Resultados 

firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 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 Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 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: 
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I. alcançar os resultados pactuados; 

II. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do(s) 

Acordante(s) ou da SEPLAG, seja necessário para o acompanhamento dos resultados 

pactuados; 

III. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nos 

Relatórios de Execução; 

IV. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação e disponibilizar documentos que comprovem as mesmas; 

V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira, conforme legislação vigente; 

VI. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de Execução 

do objeto pactuado, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e 

Avaliação; 

 

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

 

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

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

II. supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados; 

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

Acompanhamento e Avaliação. 

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

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS QUADROS DE METAS 

 

Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (Dividido em 

Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto 

de compromissos a serem executados por cada equipe. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA CONCESSÃO DE PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE 

AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO 
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Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido à Fundação Estadual de 

Meio Ambiente, o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira constantes do Anexo V. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 

 

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

requisitos legais definidos para tal, observando o cálculo das notas das unidades conforme previsto 

no Anexo IV – Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

Paragrafo único: A modalidade de premiação da Fundação Estadual de Meio Ambiente será com 

base na Receita Corrente Líquida 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

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

os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

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

conforme disposto no Anexo IV - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

 

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

 

a) um representante do Governador, indicado pela SEPLAG;  

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

dirigente; 

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

dos servidores do órgão ou entidade acordante; e 

 

§2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação caberá ao representante do 

Governador, bem como o voto de qualidade,  nos  casos de  empate  nas  deliberações  da 

Comissão. 
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§3º - Havendo impossibilidade de comparecimento de membro da Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação a qualquer reunião, sua substituição temporária, indicada pelo próprio membro ou por seu 

superior hierárquico, deverá ser comunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou 

no relatório de Acompanhamento e Avaliação assinado pela Comissão. 

 

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

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

disposto na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

 

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

representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se fizerem 

necessárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Acordo de Resultados vigorará até 31 de dezembro de 2014, e poderá ser aditivado 

havendo interesse de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

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

unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou de representante do Governador do Estado em caso de 

descumprimento grave e injustificado. 

§1º O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação e 

atestado do(s) Acordante(s). 

§2º Ocorrendo a rescisão deste Acordo, ficarão automaticamente encerradas as prerrogativas para 

ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido 

concedidas ao Acordado por meio deste instrumento, nos termos da legislação vigente; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

 

O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no órgão de 

imprensa oficial do Estado, pela SEPLAG. 
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§1º O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, Relatórios de Execução e Relatórios de 

Avaliação e composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no 

sítio eletrônico www.planejamento.mg.gov.br, sem prejuízo da 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, 30 de abril de 2014 

 

 

 

 

ZULEIKA STELA CHIACCHIO TORQUETTI 

Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente 

ACORDANTE 

 

 

 

 

ZULEIKA STELA CHIACCHIO TORQUETTI 

Chefe de Gabinete 

ACORDADA DA EQUIPE GABINETE 

 

 

 

 

ANDRÉ BORGES PIRES FERREIRA 

Procurador 

ACORDADO 

 

 

 

RENATO TEIXEIRA BRANDÃO 

Diretor de Gestão de Resíduos 

ACORDADO 
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JANAÍNA MARIA FRANÇA DOS ANJOS 

Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento 

ACORDADA 

 

 

 

LILIANA ADRIANA NAPPI MATEUS 

Diretora de Gestão da Qualidade Ambiental 

ACORDADA 
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 ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEL 

  

NOME DA EQUIPE 
ACORDADA 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 
COMPÕEM A EQUIPE 

NOME E MASP DO 
DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

01 
Gabinete 

(Gab) 
Gabinete e subordinadas 

Zuleika Stela Chiacchio 

Torquetti 

Masp: 1.043.973-5 

02 
Procuradoria 

(PRO) 
Procuradoria 

André Borges Pires 
Ferreira 

Masp: 1.269.276-0 

03 

Diretoria de 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 
(DPED) 

1. Gerência de Energia e Mudanças 
Climáticas (GEMUC) 

2. Gerência de Pesquisa e Projetos 
(GPRO) 

3. Gerência de Produção Sustentável 
(GPROD) 

Janaína Maria França dos 
Anjos 

Masp: 1301588-8 

04 
Diretoria de Gestão 

de Resíduos 
(DGER) 

1. Gerência de Resíduos Industriais e 
da Mineração (GERIM) 

2. Gerência de Resíduos Sólidos 
Urbanos (GERUB) 

3. Gerência de Resíduos Especiais 
(GERE) 

4. Gerência de Áreas Contaminadas 
(GERAC) 

Renato Teixeira Brandão 

1.154.844-3 

05 

Diretoria de Gestão 
da Qualidade 

Ambiental 
(DGQA) 

 

1. Gerência de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Emissões 
(GESAR) 

2. Gerência de Monitoramento de 
Efluentes (GEDEF) 

3. Gerência da Qualidade do Solo e 
Recuperação de Áreas Degradadas 
(GESAD) 

Liliana Adriana Nappi 
Mateus 

Masp: 1.156.189-1 
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 ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  

Informação e Conhecimento
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Q1- Promover a melhoria da 
qualidade e sustentabilidade
Ambiental em Minas Gerais 

PROPOSTA DE VALOR
• Credibilidade

• Transparência
• Clareza
• Agilidade no atendimento
• Responsabilidade Sócio-ambiental
• Gestão Participativa

C2 - Atender com 
eficiência as demandas 
dos cidadãos usuários

C4 - Fortalecer o alinhamento entre 
as partes para efetivação das 

políticas públicas de meio ambiente

C1- Tornar mais ágil e 

efetiva a regularização 
ambiental

Q2- Proteger a Biodiversidade, 
os  recursos hídricos e reduzir 

os efeitos dos resíduos 
produzidos

C3 - Buscar o comprometimento 
das Secretarias com o 

desenvolvimento sustentável

Regularização Ambiental

P3 - Aprimorar 

continuamente o 
processo de 

regularização ambiental

P4 - Intensificar o 
monitoramento e a 

fiscalização ambiental

P5  - Desenvolver e articular a 

implementação de  instrumentos 
econômicos e de gestão para a 

proteção ambiental

Inovação

P6 - Promover e articular a 
implementação de 

investimentos públicos e 
privados com externalidades

ambientais positivas

A1 - Promover uma 
cultura sistêmica e 

integrada respeitando a 
identidade dos Órgãos

A2 - Promover a 
valorização dos 

servidores

Pessoas

P2  -Estabelecer e implementar 
a política para redução das 

emissões  atmosférica e gases 
de efeito estufa

A3 - Consolidar a 
integração institucional 

das entidades do 
SISEMA

Cidadão Usuário

Entidades RepresentativasGoverno

P1  -Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas públicas 
ambientais para florestas,fauna, 
recursos hídricos, solo e resíduos

R1  -Otimizar a 
relação custo 
efetividade

•Administrativa
• Operacional
• Processual

• Técnica

•Meritocracia

•Política Salarial

•Capacitação Permanente
•Respeito

Organização Gestão da Informação

Empreendedor

Políticas de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável

P7  -Aprimorar 
a Gestão 
Financeira

P8 - Compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com as 

questões sócio-ambientais

P11 - Otimizar a 
comunicação interna e 

externa

P12  -Atuar de forma 
pró-ativa na orientação 

ao público alvo

P9 - Disponibilizar 
informações para suporte 
das decisões estratégicas

P10 - Promover parcerias 
para aquisição e difusão de 

know-how

Gestão Financeira

P13  -Otimizar parcerias 
com os Poderes 

Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público

Relacionamento

A4 - Efetivar a 
gestão integrada 
da informação
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 ANEXO III – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE 

EQUIPE GABINETE 

QUADRO DE INDICADORES 

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

2011 2012 2013 % 2014 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas públicas 
ambientais para florestas, fauna, 

recursos hídricos, solo e resíduos. 

1 

 
Índice de Acompanhamento, Monitoramento 

e Execução do Termo de Parceria Nº 33/2013 
- Programa Ambientação/FIP. 

 

96,72 93,8 96,5 10 94 

2 Média das notas Equipes finalistas FEAM 9,83 9,87 9,77 22,5 10 

3 

Taxa de Execução dos Projetos Estratégicos 

da FEAM. 

 

- 85,01 95,58 12,5 100 

Promover a valorização dos 
servidores 

4 
Percentual dos novos servidores capacitados 

na “Trilha de Aprendizagem Cheguei... E 
agora?” 

- - - 5 100 

 
*Subprojetos de Projetos estratégicos vinculados a esta equipe:  

 

Projeto Estratégico Subprojetos Taxa de Execução 2013 

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS Projeto todo 95,77% 

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS Projeto todo 100% 
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EQUIPE GABINETE 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE ENTREGA 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas,fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos. 

1 

Elaborar diagnóstico sobre a produtividade 
e comercialização de materiais recicláveis 
utilizados para pagamento do incentivo 
financeiro da bolsa reciclagem destacados 
por categoria, ou seja, papel, plástico, metal 
e vidro, contemplando, também, o número 
de cooperativas/associações e catadores 
beneficiados, inclusive por regiões do 
Estado, relativo ao ano de 2013 e primeiro 
semestre de 2014. 
 

Elaboração de dois relatórios  
contemplativos a evolução do 
programa Bolsa Reciclagem, referentes 
ao ano de 2013 e primeiro semestre de 
2014.  

30 31/07/2014 e 30/11/2014 

Contribuir para a melhor 
gestão ambiental no 
Estado de Minas Gerais, 
por meio do processo 
legislativo. 

2 
Examinar e emitir nota técnica sobre 
projetos e proposição de leis de interesse 
da FEAM. 

Dezesseis Notas Técnicas sobre 
projetos ou proposições de lei.  

20 31/05/2014 e 31/08/2014. 
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 INDICADORES DO GABINETE 

 

1. Índice de Acompanhamento, Monitoramento e Execução do Termo de Parceria Nº 33/2014 - 
Programa Ambientação/FIP. 

Descrição: O objetivo deste indicador é verificar o cumprimento das atribuições da comissão supervisora, 

representantes do Órgão Estatal Parceiro, na condução e monitoramento efetivo do Termo de Parceria 

vigente durante o ano, celebrado entre o Poder Público Estadual e a OSCIP parceira, conforme Decreto 

46.020/2012. 

Serão considerados ações e indicadores para este item, conforme delimitados a seguir.  

 

Ações: 

1. Instituir e manter atualizada a Comissão Supervisora do Termo de Parceria. 

Iintegram a citada comissão o Supervisor e o supervisor adjunto, ambos indicados pelo Dirigente 

Máximo do Órgão Estatal Parceiro. Assim sendo, o Termo de Parceria já contará com as indicações 

desses dois representantes. Importa salientar que o próprio Termo de Parceria delimita os prazos e 

condições para manter a Comissão Supervisora atualizada,  por meio de Termo de Apostila. A 

atividade receberá nota 10 se a Comissão for mantida tempestivamente atualizada, caso contrário 

não será pontuada. Peso desta ação no indicador: 10%. 

Obs: Em janeiro de 2015, caso tenha sido mantida atualizada conforme os critérios acima, selecionar 

sim, caso contrário, selecionar não. 

 

2. Realizar as Checagens Amostrais Periódicas, contemplando a atuação do Supervisor (ou Adjunto) e 

representantes da unidade administrativa Jurídica e da Contabilidade e Finanças. A Checagem 

Amostral Periódica consiste na verificação da adequação dos processos de compras e contratações 

pela OSCIP, bem como de documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários da OSCIP, assim como 

de contratos e extratos bancários, devendo observar se os procedimentos adotados pela OSCIP 

estão conforme os estabelecidos no Regulamento de Compras e Contratações e dentro do objeto 

estabelecido para a parceria. Essa atividade será considerada cumprida integralmente apenas com a 

entrega do relatório de checagem do período avaliatório até o dia da reunião da Comissão de 

Avaliação – CA e em conformidade com o disposto no Decreto Nº 46.020/2012. Cumpre ressaltar 

que o cronograma de avaliações a ser seguido pela Comissão Supervisora está  delimitado no 

Termo de Parceria e o resultado deste item se dará pela fórmula: número de checagens amostrais 

em conformidade / número de checagens amostrais previstas x 10. Peso desta ação no indicador: 

20%. 

Obs: Em data prevista deve ser inserido o mês e o ano de previsão daquela reunião no formato 

mmm/aa (ex: abr/14). Devem ser inseridos os mesmos meses de avaliação que estão no termo de 

parceria ou termo aditivo. 
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Data realizada deve ser preenchida com a data da reunião em formato dd/mm/aaaa (ex: 15/04/2014).  

Data de Entrega do Relatório: foi o título dado para a data de entrega do Relatório de Checagem 

Amostral à Comissão de Avaliação, pois esta ação só é pontuada se a reunião for feita no mês 

previsto e o relatório de checagem amostral for entregue até a data da reunião da CA.  

 

3. Realizar as reuniões da CA em conformidade com o cronograma de avaliações, disposto no Termo 

de Parceria e observando o prazo de encaminhamento dos Relatórios Gerenciais a todos os 

membros da Comissão. A reunião da Comissão de Avaliação é o momento em que se avalia o 

cumprimento dos indicadores e produtos pactuados pela OSCIP parceira e o Órgão Estatal Parceiro. 

A CA é uma instância paritária composta por: um representante do OEP, um representante da 

OSCIP, um representante do Órgão Estatal Interveniente (quando houver), um representante da 

SEPLAG, um representante do Conselho de Política Pública da área correspondente (quando 

houver) e um representante especialista da área de objeto do Termo de Parceria (quando houver).  

Cada reunião será avaliada conforme quadro abaixo sendo critério de aceitação que os relatórios 

gerenciais tenham sido entregues a todos os membros da CA dentro do prazo legal (cinco dias úteis 

antes da realização da reunião).  O resultado deste item será dado pela fórmula: número de reuniões 

realizadas em conformidade / número de reuniões previstas x 10. Peso desta ação no indicador: 

30%. 

 

Descrição Nota 

Reunião realizada dentro do prazo previsto 10 

Reunião realizada com atraso menor que 6 dias 8 

Reunião realizada com atraso entre 6 e 10 dias (inclusive) 6 

Reunião realizada com atraso entre 11 e 15 dias (inclusive) 4 

Reunião realizada com atraso superior a 15 dias 0 

 

Obs: Em data prevista deve ser inserido o mês e o ano de previsão daquela reunião no formato 

mmm/aa (ex: abr/14). Devem ser inseridos os mesmos meses de avaliação que estão no termo de 

parceria ou termo aditivo.  

Data realizada deve ser preenchida com a data da reunião em formato dd/mm/aaaa (ex: 15/04/2014).  

Data de Entrega do Relatório: foi o título dado para a data de entrega dos Relatórios Gerenciais de 

Resultado e Financeiros à Comissão de Avaliação, pois esta ação só é pontuada se os relatórios 

forem entregues até 5 dias úteis antes da realização da Reunião da CA. 
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4. Transparência: Disponibilizar no site da Feam os Relatórios Gerenciais de Resultados e os Relatórios 

da Comissão de Avaliação, no prazo de 15 dias a partir da data da assinatura dos mesmos, por todos 

os membros da comissão. O propósito destes Relatórios é avaliar o Termo de Parceria celebrado 

entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais – FEAM e a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público Fundação Israel Pinheiro – FIP, verificando o grau de execução 

dos resultados pactuados no período de 01/01/2014 a 31/12/2014. 

A atividade receberá nota 10 caso os relatórios sejam disponibilizados tempestivamente. Caso 

contrário, não será pontuado. 

Peso: 10% 

 

Indicadores: 

1. Percentual médio de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações pela Entidade 

Parceira. O indicador de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações, comum a todos 

os Termos de Parceria, é apurado quando da realização das checagens amostrais periódicas, e 

observa a conformidade dos processos de compras, contratações de serviço e contratação de 

pessoal frente às premissas do citado Regulamento. O Termo de Parceria determina a metodologia 

de avaliação deste indicador, contudo, salienta-se que a nota para este item corresponderá à média 

simples das notas aferidas no termo de parceria nos períodos avaliatórios. Peso deste item no 

indicador: 10%. 

Obs: O percentual deve ser aquele presente no Relatório de Checagem de Efetividade, ou então, 

caso não ocorra Checagem de Efetividade, deve ser inserido 100%. Este valor também é 

apresentado no Relatório da Comissão de Avaliação. 

2. Média das notas do Termo de Parceria durante os períodos avaliatórios. O indicador se propõe a 

verificar a média das notas atribuídas pela Comissão de Avaliação realizadas entre janeiro de 2014  

a dezembro de 2014. Ao final de cada período avaliatório, a Comissão se reúne e atribui nota à 

execução da parceria. Assim sendo, o item corresponderá à média simples das notas atribuídas ao 

termo de parceria. Peso deste item no indicador: 10%. 

O cálculo de atividades previstas e realizadas bem como a nota do termo de parceria será feito considerando 

o período 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.  

OBS.: As informações abaixo se referem á apuração do Índice de Acompanhamento, Monitoramento e 

Execução do Termo de Parceria . 

Fórmula : ∑ da nota atribuída a cada ação ou indicador x peso percentual /  ∑ dos pesos percentuais 

Unidade de Medida: Numeral 

Periodicidade de Monitoramento: quadrimestral 
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Periodicidade de avaliação: anual 

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de Comprovação: Planilha elaborada pela Comissão supervisora do Termo de parceria. 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) x 100 

 

2. MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES FINALÍSTICAS FEAM 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das Diretoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Diretoria de Gestão da Qualidade Ambiental e Diretoria de Gestão de Resíduos. 

Fórmula: média aritmética das notas das Diretorias da FEAM. 

Fonte de dados e comprovação: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados 

Unidade de Medida: número 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 

Polaridade: maior melhor 

Cálculo de desempenho: apurado / meta x 100 

 

 

3. TAXA DE EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS DE PROJETO ESTRATÉGICO VINCULADAS À EQUIPE 

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] 
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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 

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 
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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 = 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) 
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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; 

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. 
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4. PERCENTUAL DOS NOVOS SERVIDORES CAPACITADOS NA “TRILHA DE APRENDIZAGEM 

CHEGUEI... E AGORA?” 

Descrição De acordo com a Instrução Normativa SEPLAG/SCPRH Nº 01, de 23 de julho de 2009, a 

realização do treinamento introdutório é de responsabilidade do órgão ou entidade. Para que o treinamento 

introdutório seja realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas e cumpra o seu papel de promover a 

integração do servidor ao seu contexto de trabalho, a Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas disponibiliza a “Trilha de Aprendizagem Cheguei... E agora?”. Esta trilha, inserida no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do SISEMA – Trilhas do Saber, contém a estrutura, objetivos e conteúdo 

programático estabelecidos na Instrução Normativa mencionada. 

Para a efetividade da meta, será mensurada a participação e o aproveitamento mínimo (70%) dos servidores 

da FEAM ingressantes em cada equipe no período de 22 de abril de 2014 a 31 de agosto de 2014, excluídos 

os servidores que estejam de licença/afastamento, que tenham sido removido ou exonerado antes do 

período mínimo de participação, qual seja, 60 dias para participação na Trilha. 

Fórmula: (Nº de Servidores capacitados FEAM/ Nº total de Servidores a serem capacitados FEAM) * 100 

Unidade de medida: % 

Periodicidade de monitoramento: Mensal 

Periodicidade de avaliação: Anual 

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de dados: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas/Superintendência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas 

Fonte de comprovação: Relatório das capacitações, contendo relação de participantes com o 

aproveitamento. 

Cálculo do desempenho: (resultado / meta ) * 100 

 

 

PRODUTOS DA EQUIPE GABINETE 
 

 
1. Relatórios de Evolução da Implementação do Programa Bolsa Reciclagem no ano de 2013 e 

Primeiro Semestre de 2014. 

 
Objetivo: Elaborar relatórios de evolução da implementação do Programa Bolsa Reciclagem no ano de 2013 

e primeiro semestre de 2014, objetivando melhor acompanhamento e visibilidade de suas implicações 

ambientais, sociais e econômicas. 

 
Descrição: A bolsa reciclagem, instituída pela Lei 19823/2011 e regulamentada pelo Decreto 45975/2012, 

consiste em um programa de incentivo aos catadores de materiais recicláveis por meio de remuneração 
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proporcional aos serviços ambientais prestados. Esse estímulo à prática da coleta seletiva e gestão 

adequada dos resíduos traz impactos positivos para o meio ambiente, economia, cidadania e saúde da 

população mineira. 

A Bolsa Reciclagem é um instrumento inovador de valorização dos catadores e um reconhecimento da 

importância da atividade de catação de materiais recicláveis, não só para o meio ambiente, como também 

para a geração de renda, dignidade e cidadania. 

Para o recebimento do incentivo financeiro, as associações ou cooperativas terão, dentre outros requisitos, 

que manter atualizados os dados cadastrais no Estado, serem reconhecidas pelo Comitê Gestor da Bolsa 

Reciclagem e apresentar relação de repasses feitos aos beneficiados. O cálculo da remuneração tem por 

base as notas fiscais ou recibos emitidos por empresas compradoras dos materiais recicláveis. 

Na primeira fase do programa, será remunerada a coleta de papel, plástico, vidro e metal. Outro benefício 

esperado é o incremento da cadeia produtiva da indústria de transformação, com atração de novos 

empreendimentos. 

Até o 3º trimestre de 2013 foram contempladas cerca de oitenta e uma Cooperativas/Associações, o que 

representa a estimativa de 1.495 catadores beneficiados com o referido recurso. Além disso, até dezembro 

de 2013, apurou-se, para o repasse dos valores, uma produtividade de aproximadamente 55.104,18 

toneladas de materiais recicláveis, sendo 24.066 toneladas em 2012 e 31.038,18 toneladas em 2013. 

A FEAM figura como Coordenadora do Comitê Gestor da bolsa reciclagem e o referido programa acontece 

paralelamente a várias ações desenvolvidas ou apoiadas pela Fundação com o objetivo de incentivar a 

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Alguns exemplos são a implantação de coleta seletiva nos 

municípios, elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e a formação de consórcios intermunicipais 

para a gestão compartilhada de resíduos sólidos urbanos. 

Nesse sentido e para possibilitar um melhor acompanhamento e visibilidade da evolução desse importante 

instrumento do Governo Mineiro que proporciona, concomitantemente, ganhos ambientais, sociais e 

econômicos, serão apresentados, no ano de 2014, dois relatórios contendo o diagnóstico sobre a 

produtividade e comercialização de materiais recicláveis utilizados para pagamento do incentivo financeiro da 

bolsa reciclagem destacados por categoria, ou seja, papel, plástico, metal e vidro, contemplando, também, o 

número de cooperativas/associações e catadores beneficiados, inclusive por regiões do Estado. 

O Primeiro relatório, a ser apresentado em 31/07/2014, será relativo à evolução do programa no ano de 2013 

e o segundo relatório, a ser apresentando em 30/11/2014, será referente à evolução do programa no primeiro 

semestre de 2014. 

 
Critério de aceitação: Memorando do Gabinete/FEAM validando o relatório contendo o diagnóstico da 

evolução do pagamento do incentivo financeiro da bolsa reciclagem. 

Fonte de comprovação: Gabinete da Fundação Estadual do Meio  

Ambiente (FEAM). 

Fonte de dados: Centro Mineiro de Referência e Resíduos (CMRR). 

Data de Entrega: 31/07/2014 e 30/11/2014. 

Cálculo de Desempenho: (Nota do subproduto 1 + nota do subproduto 2 ) / 2 
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Faixa de atraso NOTA 

Realizado em dia 100 

1 a 5 dias de atraso 80,00 

6 a 15 dias de atraso 60,00 

16 a 365 dias de atraso 0 

 
 
 
 
2. Elaboração de Notas Técnicas sobre Projetos ou Proposições de Lei em trâmite na Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais abertas à manifestação da FEAM.  

 

Objetivo: Contribuir para a melhor gestão ambiental no Estado de Minas Gerais, por meio do processo 

legislativo.  

 
Descrição: A Nota Técnica é um instrumento relevante no papel de coordenação da ação governamental 

que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais exerce junto à Assembleia Legislativa 

(ALMG). É um parecer, portanto, de natureza opinativa, emitido pelos Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta acerca dos atos normativos de interesse do Poder Executivo. Utilizada para 

subsidiar o Governo na tomada de decisões estratégicas, bem como para alinhar, quando necessário, a 

atuação do Poder Executivo às ações parlamentares, tem o objetivo de analisar o mérito, a oportunidade e a 

conveniência das propostas legislativas do Poder Executivo, das matérias em tramitação na Assembleia 

Legislativa e das proposições de lei encaminhadas à sanção do Governador, em face das diretrizes 

governamentais.  

Deve-se considerar que as ações do Legislativo produzem impacto direto na vida do cidadão, na 

Administração Pública e nos rumos da economia mineira. Fazendo um trabalho preventivo pode-se trabalhar 

com mais objetividade em leis que tenham impactos efetivos na vida dos cidadãos, evitando-se que matérias 

que não sejam de interesse da sociedade tenham prosseguimento. 

A gestão referente aos projetos e proposições de lei de interesse do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SISEMA) se dá pelo Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Quando a matéria está correlacionada com as competências da 

FEAM, esclarecidas pelo Decreto Estadual n.º 45.825/2011, esta Fundação é demandada pelo Gabinete da 

SEMAD para elaboração de nota técnica e tem prazo para resposta.  

O papel do Gabinete da FEAM neste processo é essencial, no que diz respeito ao envolvimento das 

unidades administrativas pertinentes, observados os critérios jurídico, estratégico e técnico, atentando-se 

para o alinhamento e consolidação das informações prestadas.  

Nesse sentido, para possibilitar um melhor acompanhamento e visibilidade da evolução desse importante 

instrumento do Governo Mineiro, que proporciona, concomitantemente, ganhos ambientais, sociais e 

econômicos, o passivo de demandas de Notas Técnicas da FEAM pendentes desde o ano de 2011 foi 

levantado e será finalizado no ano de 2014. Atualmente existem dezesseis projetos de lei aguardando 

manifestação e elaboração de Nota Técnica pela FEAM. Realizada uma análise sobre as matérias dos 
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projetos de lei, foram identificados cinco projetos que devem ter suas análises priorizadas, cuja data final de 

entrega ao Gabinete SEMAD, órgão responsável pela consolidação do posicionamento do SISEMA e 

encaminhamento á Secretaria de Estado da Casa Civil, será em 31 de maio. A entrega das demais notas 

técnicas tem a data de 31 de agosto para finalização.  

 

Critério de aceitação: Memorando do Gabinete FEAM informando que os passivos foram finalizados. 

Fonte de comprovação: Gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). 

 

Fonte de dados: Diretorias Técnicas e Assessoria do Gabinete. 

Data de Entrega: 31/05/2014 e 31/08/2014.  

Cálculo de Desempenho: (Nota do subproduto 1 + nota do subproduto 2 ) / 2 

 

Faixa de atraso NOTA 

Realizado em dia 100 

1 a 5 dias de atraso 80,00 

6 a 15 dias de atraso 60,00 

16 a 365 dias de atraso 0 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE ENTREGA 

Disponibilizar 
informações para 

suporte de decisões 
estratégicas 

1 
 

Súmulas Administrativas 
Elaboração de 3 propostas de súmulas 

administrativas 
70 30/11/2014 

 

 

 

 

 PROCURADORIA JURÍDICA 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

 
Disponibilizar 

informações para 
suporte de decisões 

estratégicas 

1 
Tempo médio para emissão de pareceres e 
notas jurídicas sobre licitações, contratos, 

convênios, editais. 
3,44 - 3,12 30 

 
7  
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 INDICADORES DA PROCURADORIA JURÍDICA 

 

1. TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE LICITAÇÕES, 

CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS. 

Descrição: Esse indicador pretende mensurar o tempo médio para resposta de expedientes enviados ao 

jurídico na análise de processos licitatórios, contratos, convênios e editais. 

Objetiva-se manter um tempo médio suficiente para não comprometer a qualidade das análises e ao mesmo 

tempo não comprometer a eficiência dos processos administrativos. 

A contagem do tempo será feita em dias úteis e inicia-se da entrada da demanda até a saída da mesma do 

setor jurídico. Quaisquer diligências nas demandas, por parte de outros setores, interrompe a contagem do 

prazo, sendo que o mesmo continua a correr após a realização das diligências.  

Serão considerados neste indicador apenas os expedientes recebidos após a formalização do Acordo 

de Resultados e elaborados durante o período avaliatório. 

Fórmula: [(soma do tempo gasto para análise de cada expediente encaminhado ao jurídico) / nº de 

expedientes]  

Unidade de Medida: dias úteis 

Periodicidade de Monitoramento: mensal 

Periodicidade de Avaliação: anual 

Fonte dos Dados: Controle diário das demandas encaminhadas para análise jurídica pertinente aos 

processos licitatórios, contratos, convênios e editais. 

Fonte de Comprovação: Relatório (planilha) consolidada de todos os expedientes e os resultados de tempo 

médio que serão encaminhados, mensalmente, à AGEI. 

Cálculo do Desempenho: (Realizado/Meta) x 100 

 

 

 PRODUTOS DA PROCURADORIA JURÍDICA 

  

1. ELABORAÇÃO DE 3 PROPOSTAS DE SÚMULAS ADMINISTRATIVAS  

Objetivo: Garantir a segurança jurídica na gestão ambiental do Estado de Minas Gerais 

Descrição: As propostas de súmulas administrativas deverão ser fundamentadas mediante a emissão de um 

parecer jurídico do qual conste a legislação, a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores sobre a 

matéria ou do Tribunal de Justiça nas hipóteses do direito local e, eventualmente, os pronunciamentos 
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reiterados sobre a matéria emitidos pela unidade jurídica responsável. A previsão a respeito da edição das 

súmulas administrativas constam, respectivamente, do art. 5º, do Decreto estadual n.º 43.814, de 28 de maio 

de 2004 e do art. 9º, do Decreto estadual n.º 45.771, de 10 de novembro de 2011. O modelo da proposta de 

súmula administrativa  deverá observar o adotado pela Advocacia-Geral do Estado que se encontra 

disponível no site da AGE (www.age.mg.gov.br). As propostas de súmulas administrativas, contendo o 

parecer e a minuta respectiva, deverão ser encaminhadas ao Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica que 

as analisará e as submeterá a apreciação do Advogado-Geral do Estado. 

Este produto será compartilhado entre a Assessoria Jurídica da SEMAD e as Procuradorias Jurídicas da 

FEAM, IEF e IGAM. 

 
Critério qualitativo de aceitação: Envio das propostas de súmulas administrativas para a Consultoria 
Jurídica da AGE. 
 

Fonte de comprovação: Cópia para AGEI do ofício ou email de envio das súmulas para a Consultoria 
Jurídica da AGE. 
 
Fonte dos dados: Procuradoria Jurídica/FEAM 
 
Data de entrega: 30/11/2014 
 

Cálculo do Desempenho:  

 

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 70 

De 15 a 30 dias de atraso 50 

De 30 a 45 dias de atraso 30 

Acima de 45 dias de atraso 0 
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 DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

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

2011 2012 2013 % 2014 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos. 

1 
Taxa de Execução dos Subprojetos do Portfólio 

Estratégico vinculados à equipe * 
96,1 100 97,89 20 100 

 

 

*Subprojetos de Projetos estratégicos vinculados a esta equipe:  

Projeto Estratégico Subprojeto 

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS Projeto todo 

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

Projeto todo 
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DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

- Promover a melhoria da 
qualidade e sustentabilidade 
ambiental em Minas Gerais 
- Aprimorar continuamente o 
processo de regularização 

ambiental 

1 
Disponibilizar informações ambientais sobre 

setor têxtil 
Guia Técnico Ambiental do Setor 

Têxtil 
20 15/12/2014 

Promover a melhoria da 
qualidade e sustentabilidade 
ambiental em Minas Gerais 

2  Avaliação das Emissões Atmosféricas 

Avaliação das Emissões 
Atmosféricas das Indústrias de Cal 

em São José da Lapa 
20 15/08/2014 

Promover a melhoria da 
qualidade e sustentabilidade 
ambiental em Minas Gerais 

3 

 Disponibilizar informações sobre o uso 
da energia e avaliar o potencial de 
conservação de energia em Minas 

Gerais 

Relatório do Potencial de 
Conservação de Energia para Minas 

Gerais 
20 01/12/2014 

Promover a melhoria da 
qualidade e sustentabilidade 
ambiental em Minas Gerais 

4 

 Disponibilizar informações sobre o uso 
da energia e avaliar o potencial de 
conservação de energia em Minas 

Gerais 

Relatório do Processo Participativo 
do Plano de Energia e Mudanças 

Climáticas de Minas Gerais 
20 15/12/2014 
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 INDICADORES DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

  

1. TAXA DE EXECUÇÃO DE CADA SUBPROJETO ELENCADA NO QUADRO DE SUBPROJETOS DE 

PROJETO ESTRATÉGICO VINCULADAS À EQUIPE 

Vide descrição do indicador na equipe Gabinete 
 

 

 

PRODUTOS DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

1. GUIA TÉCNICO AMBIENTAL DO SETOR TÊXTIL 

Objetivo: Fornecer informações e orientações referentes à regularização ambiental e uma produção mais 

eficiente, econômica e com menor impacto ambiental. 

Descrição: Elaboração de guia técnico ambiental direcionado ao setor produtivo, colaboradores e demais 

interessados com objetivo de fornecer informações e orientações referentes a regularização ambiental e uma 

produção mais eficiente, econômica e com menor impacto ambiental. 

Critério de aceitação: O Guia será validado pela Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, por meio de 

memorando e a comprovação da data de disponibilização do Relatório Final será apurada por meio da 

publicação no site da FEAM 

Fonte de comprovação: Guia disponibilizado no site da FEAM 

Fonte dos dados: Visitas técnicas, processos de regularização ambiental consultados no SIAM, referências 

bibliográficas, Plano de Ação para Adequação Ambiental do Setor desenvolvido pela FEAM, reuniões com 

stakeholders, etc. 

Data de entrega: 15/12/2014 

Cálculo do desempenho: 

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 5 dias de atraso 90 

De 6 a 10 dias de atraso 80 

De 11 a 15 dias de atraso 70 

De 16 a 20 dias de atraso 60 

De 21 a 25 dias de atraso 50 

> 25 dias de atraso 0 



 

30 

 

2. AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DAS INDÚSTRIAS DE CAL EM SÃO JOSÉ DA LAPA 

Objetivo: Avaliar as emissões atmosféricas das empresas de calcinação localizadas no município de São 

José da Lapa 

Descrição: Avaliação das emissões atmosféricas das empresas de calcinação localizadas no município de 

São José da Lapa, decorrentes da extração, dos fornos de calcinação, preparação de matérias primas, 

movimentação de máquinas e veículos e demais fontes móveis. Serão realizadas visitas técnicas às 

empresas, análise dos relatórios de monitoramento e do processo de regularização ambiental e entrevistas 

com a comunidade local para subsidiar a avaliação final. 

 

Critério de aceitação: O Relatório será validado pela Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, por meio de 

memorando e a comprovação da data de disponibilização do Relatório Final será apurada por meio da ficha 

catalográfica da biblioteca do SISEMA. 

Fonte de comprovação: Relatório Final com ficha catalográfica da biblioteca do SISEMA. 

Fonte dos dados: Visitas técnicas, entrevistas, processos de regularização ambiental consultados no SIAM, 

relatórios de automonitoramento e referências bibliográficas. 

Data de entrega: 15/08/2014 

Cálculo do desempenho:  

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 5 dias de atraso 90 

De 6 a 10 dias de atraso 80 

De 11 a 15 dias de atraso 70 

De 16 a 20 dias de atraso 60 

De 21 a 25 dias de atraso 50 

> 25 dias de atraso 0 

 

 

 

3. RELATÓRIO DO POTENCIAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PARA MINAS GERAIS 

Objetivo: Melhoria da qualidade ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável 

Descrição: O Relatório de Potencial de Conservação de Energia apresenta dados sobre o consumo de 

energia no estado a partir dos equipamentos e hábitos de consumo em diversos setores: setor industrial, 

setor residencial, setor de serviços e público e setor de transporte. Sāo apresentados também, os consumos 

energéticos dos centros de produção de energia, bem como perdas devidas à transmissão, distribuição e 
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armazenamento dos produtos energéticos. O relatório tem por objetivo principal realizar uma avaliação do 

potencial de conservação de energia nos setores estudados para dar suporte à elaboração de ações 

específicas a serem tratadas no Plano de Energia e Mudanças Climáticas. 

Critério de aceitação: Relatório abordando o uso da energia e potencial de conservação de energia nos 

setores industrial, residencial, serviços e setor de transporte. 

Fonte de comprovação: Publicação do Relatório no site da Feam ou do Plano de Energia e Mudanças 

Climáticas 

Fonte dos dados: Gerência de Energia e Mudanças Climáticas/FEAM 

Data de entrega: 01/12/2014 

Cálculo do desempenho:  

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 70 

De 15 a 30 dias de atraso 50 

De 30 a 45 dias de atraso 30 

Acima de 45 dias de atraso 0 

 

 

 

4. RELATÓRIO DO PROCESSO PARTICIPATIVO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

DE MINAS GERAIS 

Objetivo: Melhoria da qualidade ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável 

Descrição: O relatório apresenta a metodologia de co-construção Plano de Energia e Mudanças Climáticas 

de Minas Gerais e os principais resultados do processo participativo a ser realizado em 2014. O objetivo 

principal é sintetizar as conclusões e encaminhamentos das oficinas institucionais e regionais, a fim de prover 

os insumos necessários para a construção do Plano considerando as iniciativas, barreiras e oportunidades 

regionais. 

Critério de aceitação: Relatório abordando os principais resultados e encaminhamentos das oficinas 

institucionais e regionais do Plano de Energia e Mudanças Climáticas. 

Fonte de comprovação: Publicação do Relatório no site da Feam ou do Plano de Energia e Mudanças 

Climáticas 

Fonte dos dados: Gerência de Energia e Mudanças Climáticas/FEAM. 

Data de entrega: 15/12/2014 

Cálculo do desempenho: 
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Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 70 

De 15 a 30 dias de atraso 50 

De 30 a 45 dias de atraso 30 

Acima de 45 dias de atraso 0 
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*Subprojetos de Projetos estratégicos vinculados a esta equipe: 
 

Projeto Estratégico Subprojeto 

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DE RESÍDUOS 

Projeto todo 

DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

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

2010 2011 2012 2013 % 2014 

Intensificar o 
monitoramento e a 

fiscalização ambiental 
1 

Percentual de barragens cadastradas com 
estabilidade garantida pelo auditor 

88 88,5 91,4 92,5 15 93,0 

Promover a melhoria da 
qualidade e 

sustentabilidade 
ambiental em Minas 

Gerais 

2 
Percentual da população urbana com acesso 
à disposição adequada de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

52,69 55,24 58,73 59,14 10 66,60 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos 

3 
Percentual de áreas com contaminação 
confirmada que estão sob intervenção  

 

77,27  88,66  91,5 86,57 17,5 89,00 

4 

Percentual de fiscalizações a 

empreendimentos de destinação de resíduos 

sólidos urbanos aptos ao ICMS -Ecológico  

- - - 35,7 15 35 

5 
Taxa de Execução dos Subprojetos do 

Portfólio Estratégico vinculados à equipe * 
- - 94,09 95,77 10 100 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos 

1 
Avaliar a gestão de resíduos sólidos 

industriais e da mineração 

Relatório de Inventário estadual de 
resíduos sólidos Industriais e da 

Mineração 
17,5 28/11/2014 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos 

2 Avaliar a gestão de resíduos sólidos urbanos 
Panorama da Destinação dos Resíduos 

Sólidos Urbanos 2013 
15 30/05/2014 
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 INDICADORES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

1) PERCENTUAL DE BARRAGENS CADASTRADAS COM ESTABILIDADE GARANTIDA 

PELO AUDITOR 

 

Descrição: O índice mede o percentual de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e 

de reservatórios de água em empreendimentos industriais e minerários do Estado de Minas 

Gerais cadastradas no BDA - Banco de Declarações Ambientais com a estabilidade garantida 

pelo auditor. O Programa de Gestão de barragens iniciou em 2002, publicando em 2004 o 

primeiro relatório com o cadastro das estruturas. Em 2005, buscando a melhoria contínua, foi 

estabelecida a obrigatoriedade de elaboração do relatório de auditoria técnica de segurança. A 

FEAM avalia os relatórios sobre a condição de estabilidade dessas estruturas e acompanha a 

implementação das recomendações feitas pelo auditor, para melhoria de suas condições de 

segurança. O percentual das estruturas que tem segurança garantida pelo auditor vem 

melhorando anualmente. O percentual será apresentado em Relatório contendo as 

informações sobre o Programa, aprovado pela diretoria e disponibilizado na internet. 

 

Esse Relatório é consultado pelo Ministério Público, SUPRAM´s, Prefeituras e 

empreendedores, dentre outros. 

 

Fórmula: (nº de barragens com estabilidade garantida pelo auditor ÷ pelo número total de 

barragens cadastradas) * 100. 

Unidade de medida: % 

Fonte: Cadastro e Inventário das Barragens de Rejeitos e Resíduos de MG. Banco de 

Declarações Ambientais – Cadastro de Barragem e Declaração de Estabilidade 

Critério de aceitação: Relatório contendo as informações sobre o Programa, aprovado pela 

Diretoria. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 

Polaridade: positiva. 

Peso do indicador: 15,0 

Cálculo de desempenho: (resultado ÷ meta) * 100 

 

2) PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Descrição: O indicador mede o percentual da população urbana do Estado de Minas Gerais 

atendida por sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos devidamente regularizados 

junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA. 
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São considerados sistemas regularizados aqueles que disponham de Licença de Operação – 

LO, concedidas pelo COPAM, ou Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF, concedida 

pela Supram, que estejam habilitados ou não para o recebimento da cota parte de 

saneamento, conforme referenciada na Lei do ICMS Ecológico (Lei Robin Hood). 

Fórmula: (soma da população urbana de todos os municípios cujos sistemas de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos estão regularizados junto ao SISEMA ÷ população urbana 

total do Estado de Minas Gerais”) * 100. 

O cálculo desse indicador é baseado na população urbana1 de cada município atendido por 

sistemas de disposição final de resíduos sólidos urbanos, devidamente regularizados. A soma 

da população urbana de todos os municípios assim caracterizados é comparada com a 

população urbana total do Estado de Minas Gerais. A razão obtida é multiplicada por 100 (cem) 

de modo a perfazer o percentual desejado. 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: maior melhor 

Peso do indicador: 10,0 

Fonte de dados: SEMAD / FEAM 

Fonte de comprovação: Relatório final emitido e assinado pela FEAM. 

Cálculo de desempenho: 

VM

VA
ICM   

 

em que: ICM = Índice de Cumprimento da Meta, VA = Valor Apurado e VM = Valor da Meta 

 

O valor apurado (VA) corresponde ao percentual da população urbana com acesso a disposição adequada 

de resíduos sólidos urbanos ao final de 2014. 

 

3) PERCENTUAL DE ÁREAS COM CONTAMINAÇÃO CONFIRMADA QUE ESTÃO SOB 

INTERVENÇÃO 

 

Descrição: O índice mede o percentual de áreas contaminadas que estão sob intervenção na 

Lista de Áreas Contaminadas do ano vigente sobre o número de áreas com contaminação 

confirmada no ano anterior. As áreas contaminadas são classificadas de acordo com a etapa 

de gerenciamento em andamento, de acordo com as etapas definidas na DN Conjunta 

COPAM/CERH 02/2010, a saber: AI – Área contaminada sob investigação; ACI Área 

contaminada sob intervenção, que inclui o desenvolvimento de estudos e a implementação das 

ações de intervenção/remediação que visam reduzir o risco e a reabilitação da área; AMR – 

Área em monitoramento para reabilitação, envolve o monitoramento pós 

                                                           
1 Utilizar a população urbana que consta no Censo realizado pelo IBGE em 2010. 
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intervenção/remediação; e AR – Área Reabilitada. Considera-se, neste caso, que as áreas sob 

intervenção encontram se nas etapas ACI, AMR e AR. 

 

Desta forma o indicador estará mensurando o andamento do gerenciamento das áreas frente 

às ações desenvolvidas pela FEAM, segundo as diretrizes estabelecidas no Programa 

Estadual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que objetivam a implementação das 

etapas subsequentes à identificação da contaminação visando a redução do risco à saúde da 

população potencialmente exposta e a reabilitação da área. 

 

A Deliberação Normativa 02/2010 estabelece o prazo de seis anos para reabilitação da área 

contaminada, incluído a elaboração dos estudos e projetos, e o período de dois anos para 

realização de monitoramento para certificar a eficiência da intervenção. 

 

O indicador utiliza o número de áreas sob intervenção no ano base dividido pelo numero de 

áreas contaminadas no ano anterior, por se considerar que o tempo médio de um ano após a 

confirmação da contaminação seja suficiente para o início das intervenções, permitindo assim 

avaliar a eficiência no acompanhamento das ações de gerenciamento adotadas pela Feam. 

 

Unidade de Medida: porcentagem 

Fonte: Gerência de Áreas Contaminadas/Diretoria de Gestão de Resíduos 

Periodicidade de monitoramento: anual 

Cumulativo: não cumulativo 

Fórmula: (nº de áreas contaminadas sobre intervenção (ACI+AMR+AR) constante na lista de 

áreas contaminadas publicada no ano base ÷ nº de áreas com contaminação confirmada que 

compõem a lista de áreas contaminadas publicada no ano anterior (AI+ACI+AMR+AR)) * 100 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 

Polaridade: maior melhor 

Peso do indicador: 17,5 

Cálculo de desempenho: (resultado ÷ meta) * 100 

 

4) PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES A EMPREENDIMENTOS DE DESTINAÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS APTOS AO ICMS ECOLÓGICO 

Descrição: O ICMS Ecológico contempla, dentre outros critérios, os municípios que possuem 

sistema de destinação de resíduos sólidos urbanos regularizado pelo órgão ambiental, 

atendendo no mínimo a 70% da população urbana. 

Um dos parâmetros avaliados para o cálculo do repasse do ICMS Ecológico é o desempenho 

operacional do empreendimento de destinação de RSU, que é obtido por meio de fiscalização 

ou visita técnica ao empreendimento. Em 2014, os empreendimentos a serem visitados serão 

selecionados por meio de metodologia estatística, de forma que a amostra obtida seja 

considerada representativa do todos os empreendimentos cadastrados no ICMS Ecológico. 
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Além disso, outros empreendimentos não selecionados pela metodologia estatística poderão 

ser visitados para atendimento a demandas externas. 

Fórmula: (nº de autos de fiscalização e de relatórios de visita técnica elaborados ÷ nº de 

empreendimentos cadastrados pela FEAM no ICMS Ecológico, considerando o período de 

apuração 4º trimestre 2013) x 100 

Unidade de medida: percentual 

Periodicidade de monitoramento: trimestral 

Periodicidade de avaliação: anual 

Polaridade: positiva 

Peso do indicador: 15 

Fonte de dados e comprovação: Relatório Anual aprovado pela DGER 

Cálculo do desempenho: (resultado ÷ meta) * 100 

 

5. TAXA DE EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS DO PORTFÓLIO ESTRATÉGICO 

VINCULADOS À EQUIPE CÁLCULO DA EXECUÇÃO DO PORTFÓLIO ESTRATÉGICO 

Vide descrição do indicador na equipe Gabinete 
 

 

 

 

PRODUTOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

1) RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDÚSTRIAIS E DA 

MINERAÇÃO 

Objetivo: Disponibilizar informações consolidadas relativas a gestão dos resíduos industriais e 

da mineração no Estado de Minas Gerais. 

Descrição: O Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e da Mineração cumpre a Resolução 

CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, enquanto no âmbito estadual cumpre as 

Deliberações Normativas do Conselho de Políticas Ambientais – COPAM nº 90 de 2005 e nº 

117 de 2008. As referidas Deliberações estabelecem que as tipologias previstas deverão 

apresentar informações sobre geração, características, armazenamento, transporte, tratamento 

e destinação de seus resíduos sólidos, anualmente, se enquadrados nas classes 5 e 6 e a 

cada dois anos, se enquadrados nas classes 3 e 4. 

No início de 2008, a Secretaria e Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais – SEMAD, implantou o Banco de Dados Ambientais – BDA, que se constitui em 
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uma ferramenta de informática de grande importância na Gestão Ambiental do Estado. Trata-

se de um banco estruturado em módulos por meio dos quais os usuários prestam, on line, as 

informações solicitadas. 

Nos módulos de Resíduos Industriais e da Mineração as informações prestadas referem-se ao 

período de janeiro a dezembro do ano civil anterior à declaração. Essas informações são 

estratificadas em quatro grandes blocos: 

1 – Dados gerais do empreendimento 

2 – Dados sucintos do processo produtivo 

3 – Dados sobre a geração de resíduos 

4 – Dados de destinação dos resíduos 

Concluída a inserção de informações pelo empreendedor, é gerado então um relatório final do 

empreendimento que conjuntamente com os relatórios dos demais empreendimentos formam o 

banco de dados, que constitui a base do Relatório Final dos Resíduos Sólidos Industriais e da 

Mineração do Estado de Minas Gerais. 

Critério de aceitação: Relatório do Inventário disponível em www.feam.br 

Fonte de comprovação: Cópia da tela (print screen) do sítio eletrônico com o link do Relatório 

Fonte dos dados: Banco de Declarações Ambientais e Gerência de Resíduos Industriais e da 

Mineração 

Data de entrega: 28/11/2014 

Cálculo do desempenho:  

 

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 5 dias de atraso 90 

De 6 a 10 dias de atraso 80 

De 11 a 15 dias de atraso 70 

De 16 a 20 dias de atraso 60 

De 21 a 25 dias de atraso 50 

> 25 dias de atraso 0 

 

 

 

2) PANORAMA DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2013 

 

http://www.feam.br/
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Objetivo: Disponibilizar informações consolidadas relativas à destinação dos resíduos sólidos 

urbanos no Estado de Minas Gerais. 

Descrição: O Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos consiste em um 

relatório consolidado pela FEAM, abrangendo a situação dos municípios no que tange à 

destinação final desses resíduos. O documento tem por objetivo identificar a tipologia da 

destinação final dos RSU de todos os municípios do Estado, identificar o percentual da 

população urbana atendida pelos sistemas de destinação dos RSU regularizados, identificar a 

tipologia de regularização para cada tecnologia de destinação final dos RSU, subsidiar o 

planejamento de visitas técnicas aos municípios com regularização ambiental no Estado para 

acompanhamentos das ações adotadas e subsidiar informações para a gestão do ICMS 

Ecológico Subcritério Saneamento. O Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos 

é uma das ferramentas para o acompanhamento e avaliação do resultado das ações 

empreendidas pelo Estado na questão dos resíduos sólidos urbanos, bem como para a 

continuidade do planejamento das ações de forma estratégica. 

Critério de aceitação: Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos publicado em 

meio eletrônico 

Fonte de comprovação: cópia da tela (print screen) do site da Feam com a publicação do 

Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Fonte dos dados: Cadastro do ICMS Ecológico, Sistema Integrado de Informação Ambiental 

(SIAM), atas das reuniões das Unidades Regionais Colegiadas (URC) do COPAM, visitas 

técnicas realizadas aos empreendimentos. 

Data de entrega: 30/05/2014 

Cálculo do desempenho: 

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 90 

De 16 a 30 dias de atraso 80 

De 31 a 45 dias de atraso 70 

De 46 a 60 dias de atraso 60 

De 61 a 90 dias de atraso 50 

> 90 dias de atraso 0 
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DIRETORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE ENTREGA 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos  

 

1 

Avaliação da Viabilidade de Inclusão das 
Estações de Tratamento de Esgotos dos 
Loteamentos e Condomínios Residenciais 
no Cadastro do ICMs Ecológico 

Relatório contendo a avaliação da 
viabilidade de inclusão das estações de 
tratamento de esgotos dos loteamentos 
e dos condomínios residenciais no 
cadastro do ICMS Ecológico validado 
pela Diretoria de Gestão da Qualidade 

32 31-10-2014 

DIRETORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

QUADRO DE INDICADOR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO 

VALOR DE REFERÊNCIA  

P
E

S
O

(%
) 

METAS 
2010 2011 2012 2013 

Consolidar e implementar 
instrumentos de políticas 
públicas ambientais para 
florestas, fauna, recursos 
hídricos, solo e resíduos  
 

1 

Percentual de estações automáticas 
da rede de monitoramento da 
qualidade do ar do Estado 
funcionando adequadamente 
 

55,5 71,4 92,8 86,6 31 85 

2 
Taxa de Execução dos Subprojetos 
do Portfólio Estratégico vinculados à 
equipe * 

- - 94,09 95,77 5 100 

 
 
*Subprojetos de Projetos estratégicos vinculados a esta equipe: 

Projeto Estratégico Subprojeto 

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS Projeto todo 
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Ambiental. 

2 
Avaliação da qualidade do solo na bacia do 
rio das Velhas no Estado de Minas Gerais 

Relatório contendo a avaliação da 
qualidade do solo na Bacia do Rio das 
Velhas em Minas Gerais validado pela 
Diretoria de Qualidade e Gestão 
Ambiental 

32 05-12-2014 
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 INDICADORES DA DIRETORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

1. PERCENTUAL DE ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DA REDE DE MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DO AR DO ESTADO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE 
  

Descrição: A finalidade da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar é disponibilizar séries 

históricas de dados de concentração de poluentes presentes no ar para conhecimento da população 

e para definição de políticas públicas de melhoria da qualidade ambiental.  

Para que uma rede de monitoramento possa ser considerada “eficiente” cada estação deve gerar 

dados de qualidade (confiáveis) e em quantidade suficiente para representar o período de tempo 

analisado. A qualidade dos dados obtidos, por sua vez, depende da condição de manutenção, de 

calibração, de operação. Dados válidos são aqueles para os quais não são detectados erros de leitura 

nos equipamentos. A validação é realizada diariamente pela equipe da Gerência da Qualidade do Ar.  

Para este ano (2014) a rede de monitoramento a ser considerada é constituída por 7 estações 

automáticas na RMBH e mais 13 estações distribuídas no interior do Estado, sendo 4 em Ipatinga, 4 

em Itabira e 5 em Paracatu, totalizando 20 estações que operam 24 horas por dia. Os equipamentos 

são importados, de alta tecnologia, necessitando de mão de obra qualificada para manutenção, 

calibração, operação e transmissão de dados. O conserto dos equipamentos, quando viável, é 

realizado por representante dos respectivos fabricantes, e a reposição de peças e equipamentos só é 

possível mediante processo de importação, sabidamente demorado. 

Os resultados do monitoramento são analisados e validados por servidores da GESAR mediante 

conhecimento da série histórica existente, dos dados meteorológicos, das informações de ocorrências 

locais adversas e da avaliação do relatório mensal de calibração, manutenção e operação de cada 

estação, elaborado por empresas contratadas para esse serviço.  

O percentual de estações da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado de Minas Gerais 

com pelo menos 60% dos dados obtidos no ano considerados válidos é um indicador da eficiência de 

operação de Rede. 

O poluente Material Particulado foi escolhido como o indicador de qualidade do ar por ser monitorado 

em todas as estações automáticas da Rede.  

Como critério de aceitação para 2014 foi definido a meta de pelo menos 85% das estações, em 

operação, com 60% de dados válidos, para o parâmetro Partículas Inaláveis (MP-10). A estação será 

considerada em operação para efeito de cálculo quando operar pelo menos 75% dos dias do ano.  

Cabe destacar que no ano de 2013, foi alcançado o excepcional percentual de 86,6% de estações 

automáticas com série histórica anual de dados de material particulado representativa. Por meio dos 

esforços empregados na operação das redes automáticas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

dos municípios de Itabira e Ipatinga foi possível obter mais de 60% de dados válidos em 13 estações 

em operação.  
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Entretanto, para este indicador não se pode esperar um crescimento progressivo linear devido ao 

próprio desgaste dos equipamentos medidores e seus acessórios pelo uso contínuo ao longo de todo o 

ano, sendo que a grande maioria dos materiais é importada. Além da limitação técnica, por se tratar de 

equipamentos e acessórios importados, acrescentam-se várias externalidades que ocorrem no período 

e interferem no resultado a ser alcançado, tais como, queima acidental de equipamento, depredação 

das cabines das estações, furto de cabeamento elétrico, variações de tensão na rede elétrica, etc.  

Fórmula: Nº de estações com mais de 60% de dados válidos para Partículas Inaláveis / Nº de 

estações em operação * 100  

Unidade de medida: %  

Periodicidade de monitoramento: Contínuo  

Periodicidade de avaliação: Anual  

Polaridade: Positiva  

Fonte de dados: Os dados referentes às médias horárias estão armazenados em banco de dados sob 

a responsabilidade da DTI/SISEMA e PRODEMGE.  

Fonte de comprovação: Relatório de cálculo do percentual de estações automáticas da Rede de 

Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado, funcionando adequadamente, validado pela Diretoria de 

Gestão da Qualidade Ambiental, por meio de memorando.  

Cálculo do desempenho: (resultado) / (meta) * 100  

 

 

2. TAXA DE EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS DO PORTFÓLIO ESTRATÉGICO VINCULADOS À 

EQUIPE CÁLCULO DA EXECUÇÃO DO PORTFÓLIO ESTRATÉGICO 

Vide descrição do indicador na equipe Gabinete 

 

 

 

 

 

PRODUTOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

1. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE INCLUSÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS DOS LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRO DO ICMS 

ECOLÓGICO 

Objetivo: Avaliação da representatividade das estações de tratamento de esgotos sanitário existentes 

nos loteamentos e condomínios residências licenciados em relação aos municípios e seu impacto 

frente à arrecadação dos mesmos quanto ao ICMS Ecológico, subcritério saneamento. 
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Descrição: Desde a aprovação da Lei Estadual 18.030/2009 e sua regulamentação com o Decreto 

Estadual 45.181/2009, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais - SEMAD, a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM e a Fundação João Pinheiro - 

FJP são as responsáveis pela promoção do cálculo e a publicação trimestral dos dados relativos aos 

municípios habilitados ao recebimento do ICMS Ecológico no subcritério saneamento ambiental. Essa 

lei define o repasse de uma parcela aos municípios cujos sistemas para tratamento do esgoto sanitário 

com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental atendam no mínimo a 50% da sua 

população urbana. 

Ocorre que, ano a ano, vem crescendo o número de empreendimentos do tipo parcelamento do solo 

urbano dotados de infraestrutura própria para a coleta e tratamento dos efluentes sanitários das 

residências que os compõem. Este tipo de ocorrência é válido tanto para empreendimentos dentro das 

sedes municipais quanto para empreendimentos em zona de expansão urbana, nos chamados 

“condomínios classe A”. Estes últimos têm grande influência sobre a qualidade das águas que 

abastecem os municípios das regiões onde estão inseridos e, por isso, geralmente são dotados de 

sistema de coleta e tratamento de efluentes próprio. Essas estações de tratamento de esgotos fazem 

parte do processo de regularização ambiental dos loteamentos e condomínios, sendo observadas 

todas as disposições ambientais necessárias a sua construção e operação inclusive a anuência 

municipal quanto à implantação do empreendimento frente às determinações legais dos municípios 

onde estão inseridos. 

Desse modo, nesse estudo, será feito uma avaliação geral da representatividade dessas estações de 

tratamento de esgotos dos loteamentos em relação aos municípios e seu impacto frente à arrecadação 

dos mesmos quanto ao ICMS Ecológico, subcritério saneamento, buscando retratar com mais 

fidelidade o real atendimento de sua população. 

Critério de aceitação: Relatório contendo a avaliação da viabilidade de inclusão das estações de 

tratamento de esgotos dos loteamentos e dos condomínios residenciais no cadastro do ICMS 

Ecológico validado pela Diretoria de Gestão da Qualidade Ambiental.  

Fonte de comprovação: Memorando elaborado pela Diretoria de Gestão da Qualidade Ambiental, 

validando o relatório elaborado contendo a avaliação de viabilidade. 

Fonte dos dados: Gerência de Monitoramento de Efluentes – GEDEF. 

Data da entrega: 31-10-2014 

Cálculo do desempenho:  

 

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 90 

De 16 a 30 dias de atraso 80 

De 31 a 45 dias de atraso 70 

De 46 a 60 dias de atraso 60 
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De 61 a 90 dias de atraso 50 

Acima de 90 dias de atraso 0 

 

 

 

2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO NA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

Objetivo: Avaliar a qualidade dos solos da bacia do rio das Velhas a partir dos dados do Banco de 

Solos do Estado de Minas Gerais, identificando as concentrações naturais dos principais metais e 

atributos destes solos. 

Descrição: A contaminação do solo é crescente no mundo, existindo grande extensão de áreas 

contaminadas por sais, metais pesados, compostos orgânicos, organometálicos e elementos 

radioativos o que reflete nas águas superficiais e subterrâneas. Desta forma, a migração dos poluentes 

através do solo, para essas águas, constitui uma ameaça para a qualidade dos recursos hídricos 

utilizados em abastecimento público, industrial, agrícola, comercial, lazer e serviços. Neste cenário, 

diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na área, reconhecendo o importante papel do solo, um 

bem econômico de propriedade privada, que possui natureza complexa e variável, e por isso, ainda 

não tem uma abordagem internacional padronizada, diferente do que ocorre com a poluição do ar e 

das águas superficiais. 

Dada esta importância, a tendência mundial é o estabelecimento de uma lista de valores orientadores 

que incluem os Valores de Referência de Qualidade – VRQ, Valores de Prevenção – VP e Valores de 

Investigação – VI que respectivamente correspondem a VRQ: concentração de determinada substância 

no solo ou na água subterrânea, definindo a sua qualidade natural; VP: indica uma possível alteração 

da qualidade natural dos solos e é utilizado em caráter preventivo quando excedido. Deve-se fazer o 

monitoramento das águas subterrâneas, identificando e controlando as fontes de poluição e; VI: indica 

o limite de contaminação do solo, acima do qual existe risco potencial à saúde humana, e é utilizado 

em caráter corretivo no gerenciamento de áreas contaminadas. 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM entre os anos de 2008 e 2011 desenvolveu o 

Programa Solos de Minas em parceria com as Universidades Federais de Viçosa, Lavras e Ouro Preto 

e com a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC para estabelecimento dos Valores 

de Referência de Qualidade para solos do Estado. Para isso, foram realizadas coletas de solo em todo 

o Estado, culminando na formação do Banco de Solos do Estado de Minas Gerais que atualmente 

conta com mais de 700 amostras. 

Neste contexto o presente trabalho pretende avaliar a qualidade dos solos da bacia do rio das Velhas, 

devido a sua importância para o Estado, a partir dos dados do Banco de Solos do Estado de Minas 

Gerais. A partir do banco de 700 amostras serão selecionados os resultados das amostras coletadas 

na bacia do rio das Velhas, para realização de uma interpretação estatística dos resultados avaliando 

as concentrações de metais e os atributos do solo, avaliando a condição ambiental destes solos e o 
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nível de impacto ambiental que os mesmos podem estar submetidos, avaliando se os valores 

identificados são de ocorrência natural ou devido a atividades antrópicas. 

Critério qualitativo de aceitação: relatório contendo a avaliação da qualidade do solo na Bacia do Rio 

das Velhas em Minas Gerais validado pela Diretoria de Qualidade e Gestão Ambiental. 

Fonte de comprovação: Memorando da Diretoria de Qualidade e Gestão Ambiental validando o 

relatório elaborado contendo a avaliação da qualidade do solo na Bacia do Rio das Velhas em Minas 

Gerais  

Fonte dos dados: Dados do Banco de Solos do Estado de Minas Gerais, levantamento de dados e 

informações no Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM de Minas Gerais e outras fontes, 

inclusive da própria Gerência de Qualidade do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas – GESAD. 

Data de entrega: 05-12-2014  

Cálculo do desempenho:  

Desempenho Nota 

Produto entregue na data 100 

Até 15 dias de atraso 90 

De 16 a 30 dias de atraso 80 

De 31 a 45 dias de atraso 70 

De 46 a 60 dias de atraso 60 

De 61 a 90 dias de atraso 50 

Acima de 90 dias de atraso 0 
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 ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Do processo de avaliação do Acordo de Resultados 

A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio dos instrumentos listados abaixo, 
conforme os prazos, modelos e orientações repassados pela SEPLAG: 

 Relatórios de Execução elaborados pelos Acordados, assinados pelo Acordante e 
encaminhados para a CAA; 

 Reuniões da CAA; 

 Relatórios de Avaliação, elaborados pela CAA. 

 

Os Relatórios de Execução observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) informar o 
resultado de cada indicador, ação ou marco pactuado para o período avaliado; b) indicar a fonte de 
comprovação da informação; c) propor recomendações para a próxima pactuação;  

Os Relatórios de Avaliação observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) indicar a 
nota atribuída a cada indicador, ação ou marco avaliado e a nota total atribuída pela comissão; b) 
propor recomendações para a posterior pactuação. 
 

Do cálculo da nota de desempenho do Acordado 

 

1 . Cálculo da nota de cada indicador 

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores, serão avaliados calculando-se o percentual de 
execução das metas previstas para cada indicador, em particular, conforme fórmula de cálculo de 
desempenho definida na descrição de cada um.  

Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão determinadas notas de 0 
(zero) a 100 (cem) para cada um destes, conforme regra de pontuação predeterminada por indicador, 
na sua descrição ou, subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida: 

 

Regra geral de atribuição de notas a indicadores: 

Para cada indicador, ação ou marco pactuado para o qual não tenha sido predefinido 
uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 100, aplicando-se a seguinte regra 
geral: 

  
Regra geral para cálculo de desempenho: 
[∆ do resultado / ∆ da meta] X 100  

Onde: ∆ do resultado = Resultado – Valor de referência (V0)  

          ∆ da meta = Meta – Valor de referência (V0) 

OBS1: Se o resultado obtido for negativo, a nota atribuída será 0. 

OBS2.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor de 
referência (V0), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao valor 
de referência (V0), o cálculo de desempenho se restringirá à apuração percentual da execução 
em relação à meta e receberá pontuação conforme tabela abaixo: 

% de execução em relação à meta Nota 

≥ 100 % 100 

95,00% até 99,99% 80 
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90,00% até 94,99% 60 

80,00% até 89,99% 40 

< 80% 0 

 
A tabela acima não se aplica aos casos em que o valor de referência (V0) não exista. Nestes 
casos, a nota do indicador será calculada da seguinte forma:  
1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 100; 
2) para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X100 

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de 
desempenho, será 100 e a nota mínima será 0. 

 

 

2 . Cálculo da nota de cada produto: 

Ao final do ano, os produtos serão avaliados calculando-se o percentual de execução das metas 
previstas para cada ação em particular, conforme critério de aceitação / cálculo de desempenho 
definido na descrição de cada ação.  

Quando a ação não possuir critério de aceitação / cálculo de desempenho predefinido, esta seguirá a 
seguinte regra geral: 

Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral: 

 

Situação da ação Nota 

Realizada em dia 100 

Até 30 dias de atraso 80 

De 31 a 60 dias de atraso 70 

De 61 dias a 90 dias de atraso 60 

De 91 a 120 dias de atraso 50 

Acima de 120 dias de atraso 0 

 

A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia útil de 
janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas. 

No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) pontos, de acordo 
com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o grau de execução 
da ação e a justificativa apresentada pelos acordados. 

 

Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de desempenho, 
será 100 e a nota mínima será 0. 

 

 

 

 

2. Do cálculo da nota das equipes 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:  

 

Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo) 
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                                    Σ dos pesos 

 

Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu peso 
deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas. 
 

 

  3.  Do cálculo da avaliação de produtividade por equipe 

 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo: 
 

Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo) 
Σ dos pesos 

 
Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu peso 
deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas. 
 
Cálculo da avaliação de produtividade por equipe 
 
O cálculo da avaliação de produtividade por equipe será realizado, nos termos da legislação, da 
seguinte maneira: 
- Produtividade por equipe  = 70%*N 1+30%*N 2 
-N 1 = Nota atribuída à 1ª Etapa do Acordo de Resultados 
-N 2 = Nota atribuída à Equipe na  2ª Etapa do Acordo de Resultados 
 

1. Informações complementares 

Todos os cálculos de notas serão feitos com 2 (duas) casas decimais e o arredondamento deverá 
obedecer às seguintes regras: 

- se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e 

- se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o 
número imediatamente posterior. 

 

Na ausência de disposição em contrário, todos os cálculos que dependam de valores anteriores como 
referência deverão considerar o valor apurado para o período imediatamente anterior, conforme a 
periodicidade de apuração do indicador. Este valor de referência será, então, atualizado conforme o 
valor constante nos Relatórios de Execução e Avaliação que forem elaborados. 
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 ANEXO V - PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
1. Alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento em comissão, das funções 

gratificadas e das gratificações temporárias estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que 

não acarrete aumento de despesa. 

 

2.  Aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no §1º do art. 24 da Lei Federal nº 8666, de 

21 de junho de 1993. 

 

3. Conceder vale-transporte aos servidores em efetivo exercício do órgão ou entidade, exclusivamente 

para seu deslocamento residência-trabalho-residência, conforme regras definidas a seguir: 

a) Fazem jus ao Vale-transporte os servidores que: 

- Não gozem de passe livre em transporte coletivo; 

- Estejam em exercício em Município com população total superior a cem mil habitantes ou integrante 

das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço; 

- Percebam remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas aos 

adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que 

se refere a Lei nº. 8.517, de 9 de janeiro de 1984. 

 

b) O benefício será concedido considerando-se o valor real das tarifas de transporte público coletivo 

efetivamente utilizadas pelo servidor e na quantidade necessária para o deslocamento diário 

residência-trabalho-residência do servidor que faça jus ao benefício. 

c) Cabe ao órgão ou entidade apurar a necessidade de recebimento de vales-transporte pelos 

servidores, exigindo destes as comprovações cabíveis para a concessão do benefício. 

d) O Vale-transporte será concedido em papel ou cartão recarregável, conforme disponibilidade da 

concessionária de transporte coletivo da cidade, sendo absolutamente vedada a sua concessão em 

espécie. 

e) Não é permitida a cumulatividade entre o auxílio transporte de que trata o art.48 da Lei 17.600/08, 

pago na folha de pagamento do servidor e o Vale-transporte concedido por meio desta autonomia. 

Antes de iniciar a distribuição de Vales-transporte, o órgão ou entidade providenciará o cancelamento 

do Auxílio Transporte junto à Superintendência Central de Administração de Pessoal da SEPLAG. 

f) A concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade e, 

na falta de dotação orçamentária suficiente para o custeio do benefício, o órgão ou entidade só poderá 

concedê-lo se providenciada a anulação de outras despesas correntes previstas em seu crédito 

orçamentário inicial em montante suficiente para suplementar a dotação orçamentária de custeio do 

vale. 

g) A avaliação insatisfatória do Acordo de Resultados enseja a suspensão do vale-transporte até que 

nova avaliação satisfatória seja alcançada. 
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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. 

d) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou da entidade ou, na ausência 

destes, com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA  de cada exercício, em dotação 

orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes 

mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio. 

e) Este benefício não é cumulativo com o auxílio-alimentação incluído na folha de pagamento do 

servidor que perceba remuneração igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos e o órgão ou entidade 

providenciará o cancelamento deste auxílio antes de iniciar a distribuição do benefício em cartão ou 

ticket. 

f) Aos servidores do órgão ou entidade que gozem de alimentação gratuita ou subsidiada, o benefício 

somente poderá ser concedido na modalidade “vale-alimentação”. 

 

5. Admitir estagiários observando as seguintes condições: 

a) Fica permitida, ainda, a concessão aos estagiários bolsistas de vale-transporte, em valores 

atualizados das tarifas de transporte público coletivo efetivamente utilizadas pelo estagiário, para 

custeio do seu deslocamento nos dias de freqüência ao estágio, até o local deste. 

b) Os vales-transporte poderão ser fornecidos em papel ou cartão recarregável. 

c) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou entidade ou, na ausência destes, 

com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação 

orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes 

mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio. 

d) O valor máximo das bolsas de estágio que poderão ser concedidas são, para estudante de Nível 

Médio com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 238,48 e R$ 286,20. E para 

estudante de Nível Superior com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 482,69 

e R$ 724,00.  

 

6. Atuar diretamente como permitente, cedente ou doador de materiais incorporados, observando o 

seguinte: 

a) O órgão ou entidade deverá realizar o registro da movimentação no módulo de material permanente 

do SIAD; 

b) as doações deverão ter anuência prévia da Bolsa de Materiais, exceto quando os bens forem 

adquiridos com este fim específico. 

 



 

 53 

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. 

 


