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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Assessoria de Gestão com Municípios e Supervisão do Termo de Parceria

Anexo nº III - Sistemática de Avaliação/SEJUSP/AGM/2021

PROCESSO Nº 1690.01.0021837/2018-08

ANEXO III – DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
 
 

O alcance do objeto do contrato de gestão será avaliado por meio de reuniões da comissão de avaliação -
CA, que serão realizadas na periodicidade definida no Anexo II – Programa de Trabalho, deste contrato de
gestão. Compe�rá à comissão de avaliação:

a) Avaliar os resultados a�ngidos na execução do contrato de gestão, de acordo com informações
apresentadas pela comissão de monitoramento, e fazer recomendações para o sucesso dos produtos e
indicadores;

b) Analisar o relatório de monitoramento apresentado pela comissão de monitoramento;

c) Solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias com a finalidade de obter informações adicionais
que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

d) Solicitar ao OEP ou à OS, esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;

e) Cumprir o Cronograma de Avaliações previsto no Anexo II – Programa de Trabalho, item 6.1, deste
Instrumento;

f) Observar o disposto neste Anexo III – Sistemá�ca de avaliação do contrato de gestão, parte integrante
deste Instrumento, para a execução de suas a�vidades.

 

A comissão calculará o desempenho de cada indicador e produto, conforme a metodologia constante
neste Anexo e emi�rá relatório conclusivo sobre os resultados ob�dos no período avaliatório. A avaliação
da comissão é subsidiada pelo relatório de monitoramento.

Os relatórios das reuniões da comissão de avaliação deverão demonstrar o que foi realizado até o
momento, o indica�vo de alcance do nível de desempenho acordado, os pontos problemá�cos e
proposições para o alcance das metas pactuadas para o próximo período.

Todos os repasses serão precedidos de uma reunião da comissão de avaliação.

Em cada reunião de avaliação, a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados no período
avaliado estabelecido no contrato de gestão, com base nos indicadores de resultados e produtos
constantes do seu Anexo II – Programa de Trabalho.

 

Nota referente ao alcance dos resultados do Quadro de Indicadores:

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores serão avaliados a par�r das informações de execução
do contrato de gestão apresentadas no relatório gerencial de resultados. O resultado do indicador é
calculado conforme Fórmula de Cálculo pactuada nos seus atributos. A par�r desse valor, para cada
indicador será aplicada a regra de Cálculo de Desempenho, também pactuada, gerando-se com isso uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez).

A nota do conjunto de indicadores avaliados no período será calculada pelo somatório da nota atribuída
para cada indicador mul�plicada pelo peso percentual respec�vo, dividido pelo somatório dos pesos dos
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indicadores, conforme fórmula a seguir:

 

Fórmula 1 (F1) : Σ (nota de cada indicador x peso percentual respec�vo) / Σ (pesos dos indicadores do
referido período avaliatório)

 

Se na data da reunião de avaliação verificar-se que o cumprimento do indicador se deu fora do período
avaliatório, ou seja, �ver havido um atraso no cumprimento da meta, a nota ob�da em cada um desses
indicadores será mul�plicada por um fator de atraso calculado conforme abaixo:

Fator de atraso: (30 – Nº de dias corridos de atraso) / 30

 

Nota referente ao alcance dos resultados do Quadro de Produtos:

Ao final de cada período avaliatório, os produtos serão avaliados a par�r das informações de execução do
contrato de gestão apresentadas no relatório gerencial de resultados. Para cada produto será atribuída
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com o quadro abaixo:

Produto Nota atribuída

Produto entregue no prazo 10

Produto entregue com atraso (30 – Nº de dias corridos de atraso) / 3

Produto não entregue Zero

 

A nota do conjunto de produtos avaliados no período será calculada pelo somatório da nota atribuída
para cada produto mul�plicada pelo peso percentual respec�vo, dividido pelo somatório dos pesos dos
produtos, conforme fórmula a seguir:

Fórmula 2 (F2): Σ (nota de cada produto x peso percentual respec�vo) / Σ (pesos dos produtos do
referido período avaliatório)

    

Nota global

A nota global do contrato de gestão no período avaliatório em questão será calculada pela ponderação
das notas do Quadro de Indicadores e do Quadro de Produtos, de acordo com o respec�vo percentual
estabelecido no Quadro de Pesos para Avaliação, definido no Anexo II – Programa de Trabalho, item 6.2,
conforme fórmula a seguir:

Fórmula 3 (F3): (Resultado de F1 x Peso Percentual para Indicadores + Resultado da F2 x Peso Percentual
para os Produtos) / 100%      

O resultado ob�do é, então, enquadrado da seguinte forma:

 

Pontuação Final Conceito

10,00 Excelente

De 9,99 a 9,00 Muito Bom

De 8,00 a 8,99 Bom
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De 6,00 a 7,99 Regular

Abaixo de 6,00 Insa�sfatório

 

Excepcionalidades

Para que a regra da avaliação de cumprimento de meta de indicadores e produtos com atraso seja
u�lizada, a comissão de monitoramento deverá atestar, no relatório de monitoramento, a conferência da
respec�va fonte de comprovação e a realização da meta ou entrega do produto com atraso no dia da
reunião da comissão de avaliação.

As decisões da comissão de avaliação serão tomadas por votação entre os membros presentes,
prevalecendo a regra de maioria simples dos votos, ficando o voto de desempate reservado ao supervisor
do contrato de gestão.

A comissão de avaliação somente poderá se u�lizar do expediente da desconsideração de indicadores ou
produtos, expurgando-os da nota global do contrato de gestão no período avaliatório, em situações
excepcionais e devidamente jus�ficadas.

A comissão de avaliação poderá considerar não sa�sfatório o resultado ou as informações con�das no
relatório de monitoramento rela�vos a determinado indicador ou produto, se lhe parecer adequado fazê-
lo. Nesses casos, poderá atribuir nota parcial – entre 0 e 9,99 – para o indicador ou produto. Para tal, a
comissão deverá proceder a votação, sendo acatada a posição que ob�ver maioria simples entre os
representantes presentes.

 

Consideração

Caso a comissão de avaliação constate alguma irregularidade, ela poderá sugerir a rescisão do contrato
de gestão, jus�ficando seu posicionamento, ainda que a nota atribuída à parceria seja igual ou superior a
06 (seis). A decisão conclusiva quanto à rescisão ou não do contrato de gestão caberá ao dirigente
máximo do OEP, respeitadas as disposições previstas na legislação que regulamenta os contratos de
gestão.

Documento assinado eletronicamente por Gleiber Gomes de Oliveira, Usuário Externo, em
22/12/2021, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andreza Rafaela Abreu Gomes Meneghin, Subsecretária,
em 22/12/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 39954813
e o código CRC ACB40698.
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