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ACORDO DE RESULTADOS – 2ª ETAPA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADVOCACIA-
GERAL DO ESTADO E OS DIRIGENTES DAS 
EQUIPES DE TRABALHO QUE COMPÕEM A 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 
A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ n.º 16.745.465/0001-01, 
com sede na Praça da Liberdade, s/n, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, MG, representada 
pelo Advogado-Geral Sr José Bonifácio Borges de Andrada, Carteira de Identidade n.º 
M.743.469, OAB/MG n.º 35.232 e CPF n.º 232.201.556-34,, doravante denominada 
ACORDANTE e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante 
denominados ACORDADOS, tendo por interveniente a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, inscrita no CNPJ nº 05461.142/0001-70, com sede na Rua Tomás 
Gonzaga, 686, bairro Lourdes, Belo Horizonte,MG, representada por sua Secretária Sra. 
Renata Maria Paes de Vilhena, Carteira de Identidade MG-1.524.110 e CPF nº 636.462.696-
34, ajustam entre si o presente ACORDO DE RESULTADOS acessório, também 
denominado 2ª ETAPA, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁSULA 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 a Advocacia-Geral de 
Estado– também denominado 1ª etapa, celebrado em 1º de outubro de 2007. 
 
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, pactuada na 1ª etapa 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 DO(S) ACORDADOS 
 
Obrigam-se os Acordados a: 
 

I. alcançar os resultados pactuados; 
II. executar as ações de apoio solicitadas por outras equipes internas, com o objetivo 

de viabilizar todo o conjunto da política expressa no mapa estratégico do órgão, 
constante no Anexo II; 

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

IV. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente 
nos relatórios de execução; 

V. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação e disponibilizar documentos que comprovem as mesmas; 
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VI. garantir a imediata interrupção do uso da(s) autonomia(s) concedida(s) quando do 
término da vigência ou rescisão do Acordo de Resultados. 

VII. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos, os relatórios de execução do 
objeto pactuado, conforme o estabelecido no Anexo IV – Sistemática de 
Acompanhamento e Avaliação. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDANTE 
 
Obriga-se o Acordante a: 
 
 

I. zelar pela pertinência, desafio e realismo das metas e produtos pactuados; 
II. supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados; 

III. coordenar a Comissão de Acompanhamento e Avaliação;  
IV. providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos no 

Diário Oficial do Estado; 
V. garantir a presença e participação de seus representantes nas Comissões de 

Acompanhamento e Avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE 

É interveniente neste Acordo de Resultados - 2ª etapa, a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

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

I. garantir a utilização das autonomias gerenciais pactuadas, quando houver;  

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA – DO QUADRO DE INDICADORES E METAS 
 
Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Indicadores e 
Metas e no Quadro de Produtos, descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto de 
compromissos a serem executados por cada equipe. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA AMPLIAÇÃO DAS AUTONOMIAS GERENCIAL, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO 

Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido à Advocacia- Geral 
do Estado de Minas Gerais o conjunto de medidas ampliativas da autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira que forem inseridas, posteriormente, por meio de termo aditivo. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 
 
O Prêmio por Produtividade será pago aos servidores que atenderem às regras e condições 
estabelecidas neste Instrumento, inseridas, posteriormente, por meio de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de 
Resultados são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
 
O desempenho dos Acordados será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação. 
 
§1º A Comissão a que se refere o caput será constituída por: 
 

I. um representante do Acordante, a ser designado pela Advocacia-Geral do Estado de 
Minas Gerais – AGE;  

II. um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a ser 
designado por esta; 

III. um representante dos Acordados, a ser escolhido pelos dirigentes das equipes de 
trabalho.  

IV. um representante dos servidores dos Acordados, a ser escolhido pelos servidores 
componentes das equipes de trabalho.  

V. um representante do interveniente, a ser designado por este.  
 
§2º A substituição de qualquer integrante deve ser justificada à Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação no ato da reunião e registrada no relatório de avaliação. 
 
§3º O representante dos servidores deverá ser eleito até 60 dias da assinatura deste 
instrumento, em processo a ser organizado pela Diretoria de Recursos Humanos Advocacia-
Geral do Estado de Minas Gerais – AGE. Não se realizando tal procedimento no prazo, cabe 
ao Chefe de Gabinete do acordante a designação do representante do servidor, dentre 
aqueles componentes das equipes de trabalho. 
 
§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 - Anexo IV. 
 
§5º Além das reuniões e relatórios previstos no Anexo IV, qualquer das partes signatárias 
poderá convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REVISÃO 
 
O presente Acordo de Resultados vigorará da data de sua assinatura até 30 de junho de 
2009, e poderá ser revisto ou renovado havendo interesse de ambas as partes, depois de 
obtido parecer favorável da Comissão de Acompanhamento e Avaliação.  
 
Parágrafo único - A revisão do Acordo de Resultados será formalizada por meio de Termo 
Aditivo, celebrado pelos signatários, após aprovação da SEPLAG.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
O Acordo de Resultados 2ª etapa poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por 
ato unilateral e escrito do Acordante ou de representante do Governador do Estado em caso 
de descumprimento grave e injustificado. 
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§1º O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e 
avaliação e atestado do(s) Acordante(s). 
 
§2º Ao término da vigência deste Acordo, ou sendo o mesmo rescindido, ficarão 
automaticamente encerradas a(s) autonomia(s) e flexibilidades que tiverem sido concedidas 
ao Acordado através deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA PUBLICIDADE 
 
O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no 
órgão de imprensa oficial do Estado, pelo Acordante, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados de sua assinatura. 
 
§1º O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, relatórios gerenciais de execução e de 
avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico da SEPLAG, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao da assinatura, sem prejuízo da disponibilização dos mesmos no sítio 
eletrônico do acordante e, se houver dos acordados. 
 
§2º O Acordante e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de 
Resultados e de seus relatórios gerenciais de execução de avaliação. 
 
 
 
Belo Horizonte,            de                          de 2008. 
 
 
 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA  
Advogado-Geral do Estado  
ACORDANTE 
 
 
 
RENATA MARIA PAES DE VILHENA  
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 
INTERVENIENTE 
 
 
 
 
 
ALBERTO GUIMARÃES ANDRADE 
Advogado-Geral Adjunto do Estado 
ACORDADO DA EQUIPE, GABINETE E ASSESSORIA DO ADVOGADO-GERAL, GABINETES DOS 
ADVOGADOS-GERAIS ADJUNTOS E CORREGEDORIA-GERAL. 
 
 
 
MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI 
Advogado-Geral Adjunto do Estado 
ACORDADO DA EQUIPE, GABINETE E ASSESSORIA DO ADVOGADO-GERAL, GABINETES DOS 
ADVOGADOS-GERAIS ADJUNTOS E CORREGEDORIA-GERAL. 
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JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO 
Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa e de Pessoal 
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL 
 
 
 

DARIO DE CASTRO BRANT 
Procurador-Chefe da I Procuradoria da Dívida Ativa 
ACORDADO DA EQUIPE I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA 
 
 
 
ROBERTO PORTES DE OLIVEIRA 
Subadvogado-Geral do Contencioso 
ACORDADO DA EQUIPE SUBADVOCACIA-GERAL DO CONTENCIOSO 
 
 
 
ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR 
Procurador-Chefe da I Procuradoria da Dívida Ativa 
ACORDADO DA EQUIPE II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA 
 
 
 
ROBSON LUCAS DA SILVA 
Procurador-Chefe da Procuradoria de Obrigações 
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES 
 
 
 
CLEBER REIS GREGO 
Procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E DE MEIO 
AMBIENTE 
 
 
 
RONALDO MAURÍLIO CHEIB 
Procurador-Chefe da Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho 
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DO TESOURO, PRECATÓRIOS E TRABALHO 
 
 
 
PAULO GABRIEL DE LIMA 
Coordenador-Geral de Sucessões de Entidades Estatais 
ACORDADO DA EQUIPE COORDENAÇÃO GERAL DE SUCESSÕES DE ENTIDADES ESTATAIS 
 
 
 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Consultor Jurídico-Chefe 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA 
 
 
 
DANIELA MARIA CAMPOS 
Assessora de Comunicação 
ACORDADA DA EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
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WALTER DO CARMO BARLETTA 
Advogado Regional do Estado no Distrito Federal 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
SORAIA BRITO DE QUEIROZ GONÇALVES 
Advogada Regional do Estado em Contagem 
ACORDADA DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM E ESCRITÓRIO 
SECCIONAL EM SETE LAGOAS 
 
 
 
CARLOS VICENTE MAGALHÃES VIOLA 
Advogado Regional do Estado em Ipatinga 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA 
 
 
 
ADILSON ALBINO DOS SANTOS 
Advogado Regional do Estado em Governador Valadares 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR VALADARES 
 
 
 
MARIA DA CONSOLAÇÃO LANNA 
Advogada Regional do Estado em Juiz de Fora 
ACORDADA DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA E 
ESCRITÓRIOS SECCIONAIS EM MURIAÉ E SÃO JOÃO DEL REI  
 
 
 
PAULO ROBERTO LOPES FONSECA 
Advogado Regional do Estado em Montes Claros 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS 
 
 
 
JOSÉ HERMELINDO DIAS VIEIRA COSTA 
Advogado Regional do Estado em Uberaba 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA 
 
 
 
RANIERI MARTINS DA SILVA 
Advogado Regional do Estado em Uberlândia 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA E ESCRITÓRIO 
SECCIONAL EM PATOS DE MINAS 
 
 
 
ROGÉRIO GUIMARÃES SALOMÉ 
Advogado Regional do Estado em Varginha 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA E ESCRITÓRIOS 
SECCIONAIS EM PASSOS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE 
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DENISE MARIA SOARES 
Advogado Regional do Estado em Divinópolis 
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS 
 
 
 
FIORAVANTE VENDRAMINI 
Diretor-Geral 
ACORDADO DA EQUIPE DIRETORIA-GERAL 
 
 
 
MARIA TEREZA MARQUES CORRÊA 
Diretora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças 
ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS E 
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA RIBEIRO 
Diretora da Superintendência de Documentação, Informação e Divulgação 
ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 
 
 
 
SINVAL DE DEUS VIEIRA 
Diretor da Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica 
ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
 
 
NEWTON MARTINS DE SOUZA 
Auditor Setorial 
ACORDADO DA EQUIPE AUDITORIA SETORIAL 
 
 
 
SHALIMAR SOARES DE CARVALHO 
Secretária Executiva do Conselho de Administração de Pessoal 
ACORDADA DA EQUIPE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 
 
 
ANA CECÍLIA MACEDO NETTO 
Diretora da Diretoria de Processos e Mandados 
ACORDADA DA EQUIPE DIRETORIA DE PROCESSOS E MANDADOS E PROTOCOLO JUDICIAL 
 
 
 
VALMIR PEIXOTO COSTA 
Assessor Jurídico-Chefe da Secretaria de Estado da Educação 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO 
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GIANMARCO LOURES FERREIRA 
Assessor Jurídico-Chefe da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
MAX GALDINO PAWLOWSKI 
Assessor Jurídico-Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
 
CAIO DE CARVALHO PEREIRA 
Assessor Jurídico-Chefe da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
 
 
RICARDO MAGALHÃES SOARES 
Procurador-Chefe do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO 
Procurador-Chefe do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
JOSÉ DOS PASSOS TEIXEIRA DE ANDRADE 
Procurador-Chefe do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 
 
 
JAIME NÁPOLES VILLELA 
Procurador-Chefe do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA DO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS  
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ANEXO I –COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E QUALIFICAÇÃO DO 
RESPONSÁVEL 
 

NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO 
DO DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

Gabinete e Assesoria do Advogado 
Geral do Estado, Gabinetes dos 

Advogados-Gerais Adjuntos do Estado 
e Corregedoria-Geral. 

1. Corregedoria-Geral 
 
2. Gabinete do Advogado-Geral do 
Estado 
 
3. Gabinetes dos Advogados-Gerais 
Adjuntos do Estado 
 
4. Assessoria do Advogado-Geral do 
Estado 

Alberto Guimarães Andrade 
Masp: 270856-8 

 
Marco Antônio Rebelo 

Romanelli 
Masp: 278484-1 

Procuradoria Administrativa e de 
Pessoal (PA) 

Procuradoria Administrativa e de 
Pessoal (PA) 

Jason Soares de Albergaria 
Neto 

Masp: 348649-5 

I Procuradoria da Dívida Ativa (I PDA) I Procuradoria da Dívida Ativa (I 
PDA) 

Dario de Castro Brant 
Masp: 376917-1 

Subadvocacia-Geral do Contencioso 
(SAGC) 

Subadvocacia-Geral do Contencioso 
(SAGC) 

Roberto Portes de Oliveira 
Masp: 348656-0 

II Procuradoria da Dívida Ativa (II 
PDA) 

II Procuradoria da Dívida Ativa (II 
PDA) 

Onofre Alves Batista Junior 
Masp: 288768-5 

Procuradoria das Obrigações (PO) Procuradoria das Obrigações (PO) Robson Lucas da Silva 
Masp: 348657-8 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 
e de Meio Ambiente (PPIMA) 

Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário e de Meio Ambiente 
(PPIMA) 

Cleber Reis Grego 
Masp: 373866-3 

Coordenação-Geral de Sucessões de 
Entidades Estatais (CGSEE) 

Coordenação-Geral de Sucessões 
de Entidades Estatais (CGSEE) 

Paulo Gabriel de Lima 
Masp: 1097499-6 
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NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO 
DO DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

Consultoria Jurídica (CJ) Consultoria Jurídica (CJ) 
Sérgio Pessoa de Paula 

Castro 
Masp: 598222-8 

Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação Daniela Maria Campos 
Masp: 1152831-2 

Advocacia Regional no Distrito Federal Advocacia Regional no Distrito 
Federal 

Walter do Carmo Barletta 
Masp: 1065874-8 

Advocacia Regional em Contagem e 
Escritório Seccional em Sete Lagoas 

Advocacia Regional em Contagem e 
Escritório Seccional em Sete Lagoas 

Soraia Brito de Queiroz 
Gonçalves 

Masp: 1081996-9 

Advocacia Regional em Ipatinga Advocacia Regional em Ipatinga 
Carlos Vicente Magalhães 

Viola 
Masp: 112500-4 

Advocacia Regional em Governador 
Valadares 

Advocacia Regional em Governador 
Valadares 

Adilson Albino dos Santos 
Masp: 381635-2 

Advocacia Regional em Juiz de Fora e 
Escritórios Seccionais em Muriaé e 

São João Del Rei 

Advocacia Regional de Juiz em Fora 
e Escritórios Seccionais em Muriaé e 
São João Del Rei 

Maria da Consolação Lanna 
Masp: 150343-2 

Advocacia Regional em Montes Claros Advocacia Regional em Montes 
Claros 

Paulo Roberto Lopes 
Fonseca 

Masp: 374174-1 

Advocacia Regional em Uberaba Advocacia Regional em Uberaba 
José Hermelindo Dias Vieira 

Costa 
Masp: 1093792-8 
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NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO 
DO DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

Advocacia Regional em Uberlândia e 
Escritório Seccional em Patos de 

Minas 

Advocacia Regional em Uberlândia e 
Escritório Seccional em Patos de 
Minas 

Ranieri Martins da Silva 
Masp: 879085-9 

Advocacia Regional em Varginha e 
Escritórios Seccionais em Passos, 
Poços de Caldas e Pouso Alegre 

Advocacia Regional em Varginha e 
Escritórios Seccionais em Passos, 
Poços de Caldas e Pouso Alegre 

Rogério Guimarães Salomé 
Masp: 263070-5 

Advocacia Regional em Divinópolis Advocacia Regional em Divinópolis 
 

Denise Maria Soares 
Masp: 668301-5 

Diretoria-Geral (DG) Diretoria-Geral (DG) Fioravante Vendramini 
Masp: 1018635-1 

Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças (SPGF) e 

Protocolo Administrativo. 

1. Diretoria de Planejamento e 
Orçamento (DPO) 
 
2. Diretoria de Administração 
Financeira e Contabilidade (DAFC) 
 
3. Diretoria de Material e Patrimônio 
(DMP) 
 
4. Diretoria de Serviços Gerais e 
Transportes (DSGT) 
 
5. Diretoria de Informática (DI) 
 
6. Diretoria de Pessoal (DP) 
 
7. Protocolo Administrativo 
 

Maria Tereza Marques 
Corrêa 

Masp: 1107793-0 



 14

NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO 
DO DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

Superintendência de Documentação, 
Informação e Divulgação (SDID) 

1. Diretoria de Biblioteca e 
Referências Técnicas (DBRT) 
 
2. Diretoria de Arquivo e 
Microfilmagem (DAM) 

Maria de Fátima de Oliveira 
Ribeiro 

Masp: 282736-8  

Superintendência de Cálculos e 
Assistência Técnica (SCAT) 

Superintendência de Cálculos e 
Assistência Técnica (SCAT) 

Sinval de Deus Vieira 
Masp: 664878-6 

Auditoria Setorial Auditoria Setorial Newton Martins de Souza 
Masp: 1076989-1 

Conselho de Administração de 
Pessoal (CAP) 

Conselho de Administração de 
Pessoal (CAP) 

Shalimar Soares de 
Carvalho 

Masp: 380720-3 

Diretoria de Processos e Mandados 
(DPM) e Protocolo Judicial 

1. Diretoria de Processos e 
Mandados 
 
2. Protocolo Judicial 

Ana Cecília Macedo Netto 
Masp: 1165470-4 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE) 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE) 

Valmir Peixoto Costa 
Masp: 327242-4 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras 

Públicas (SETOP) 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras 

Públicas (SETOP) 

Gianmarco Loures Ferreira 
Masp: 881433-7 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD) 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD) 

Max Galdino Pawlowski 
Masp: 612068-7 
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NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO 
DO DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) 

Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) 

Caio de Carvalho Pereira 
Masp: 1094195-3 

Consultoria Jurídica do Departamento 
de Estradas e Rodagem do Estado de 

Minas Gerais (DER) 

Consultoria Jurídica do 
Departamento de Estradas e 

Rodagem do Estado de Minas 
Gerais (DER) 

Ricardo Magalhães Soares 
Masp: 611685-9 

Consultoria Jurídica do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado 

de Minas Gerais (IPSEMG) 

Consultoria Jurídica do Instituto de 
Previdência dos Servidores do 

Estado de Minas Gerais (IPSEMG) 

Danilo Antônio de Souza 
Castro 

Masp: 1120503-6  

Consultoria Jurídica do Departamento 
de Obras Públicas do Estado de Minas 

Gerais (DEOP) 

Consultoria Jurídica do 
Departamento de Obras Públicas do 

Estado de Minas Gerais (DEOP) 

José dos Passos Teixeira 
Andrade 

Masp: 1060829-7 

Consultoria Jurídica do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (IEPHA) 

Consultoria Jurídica do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (IEPHA) 

Jaime Nápoles Villela 
Masp: 1082093-4 
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ANEXO II – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ADVOCACIA-GERAL DO 
ESTADO 
 
 
 
Identidade Organizacional 
 

 

NEGÓCIO 

 

Consultoria e assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial do 

Estado de Minas Gerais. 

 

 

MISSÃO 

 

Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais. 

 

 

VISÃO 

 

Ser referência nacional em consultoria, assessoramento jurídico, representação 

judicial e extrajudicial de entes públicos. 

 

 

VALORES 

 

Ética 

Interesse Público 

Justiça 

Eficácia 

Eficiência 

Moralidade 

Legalidade 
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Mapa Estratégico 

IN-1Aumentar a 
arrecadação da dívida ativa 

e dos créditos em que se 
sub-rogou o tesouro 

estadual 
IN-3 Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas

P-5 Informar adequadamente 
sobre risco fiscal

P-3 Melhorar a provisão de informações que subsidiem a 
elaboração de manifestações processuais

P-2 Adequar e coordenar a 
atuação das Assessorias 
Jurídicas e Procuradorias

P-8 Garantir a adequada utilização dos recursos orçamentários e eficiência dos procedimentos 
administrativos

Advocacia Geral do Estado

P-4 Reduzir a inscrição de 
precatórios

P-7 Regularizar o pagamento 
de precatórios

IN-2 Aumentar a eficiência das manifestações 
processuais e do  julgamento de processos pelo CAP

AC-1 Aprimorar o
acompanhamento dos

resultados da AGE AC-6 Promover eficiência e informações sobre
processos e rotinas com uso intensivo da TI

AC-4 Fortalecer a 
comunicação e integração 

internas

AC-3 Viabilizar a gestão de relatórios
dos sistemas de gestão processual

AC-2 Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo 
viabilizadas pela AGE 

AC-5 Adequar a estrutura da AGE

Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais

P-6 Otimizar desapropriações 
amigáveis

IN-4 Reduzir os recursos financeiros 
gastos com precatórios e desapropriações
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Órgãos e Entidades da AP TesouroSubsecretaria da Receita

ESTADO DE MINAS GERAIS

Gestão Infra-estruturaPessoas

P-1 Estabelecer controle da
dívida ativa não tributária e da 

cobrança de outros créditos
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Objetivos Estratégicos  
 
IN – 1 AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA, DA DÍVIDA 
ATIVA AMBIENTAL E DOS CRÉDITOS EM QUE SE SUB-ROGOU O TESOURO 
ESTADUAL 
 
Descrição: Dívida Ativa é o crédito da Fazenda Pública que, após esgotado o prazo final 
para pagamento fixado pela lei ou por decisão final, em processo administrativo regular, é 
remetido para a Advocacia-Geral do Estado para inscrição e cobrança judicial. É formada 
por créditos tributários, provenientes do não pagamento de tributos e respectivos adicionais 
e multas, e de créditos não tributários, ou seja, qualquer crédito que, por determinação da 
lei, deva ser cobrado pelo Estado ou autarquias estaduais, tais como multas ambientais ou 
outras multas (aplicadas pelo Procon e pela Vigilância Sanitária). Como somente ingressam 
no Tesouro Estadual os recursos oriundos da cobrança da dívida ativa tributária e ambiental, 
apenas esses créditos serão objeto de avaliação. 
A sistemática da cobrança ocorre da seguinte forma: esgotadas as vias administrativas para 
o recebimento dos créditos, o processo administrativo que formaliza a cobrança é remetido 
à Advocacia-Geral do Estado a fim de se promover sua inscrição em dívida ativa, após o 
exercício do controle de legalidade do procedimento administrativo. Extrai-se, assim, uma 
Certidão de Dívida Ativa, constituindo-se o título executivo extrajudicial hábil à promoção do 
executivo fiscal pelos Procuradores da AGE. 
A Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades Estatais trabalha em conjunto com a 
Minas Gerais Participações S/A na administração judicial e extrajudicial dos bens, direitos e 
créditos rurais, comerciais e habitacionais da extinta Minas Caixa, em que se sub-rogou o 
Tesouro Estadual. 
Pretende-se, portanto, elevar o resultado da arrecadação da dívida ativa tributária, da 
ambiental e dos créditos em que houve sub-rogação do Tesouro Estadual, na medida em 
que o governo necessita de recursos para implementar suas políticas. 
 
 
IN-2 AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS E DO 
JULGAMENTO DOS PROCESSOS PELO CAP 
 
Descrição: Nas suas manifestações em processos (elaboração de peças, participação em 
audiências, sustentações orais), os Procuradores do Estado devem observância aos prazos 
legais. Atualmente, cada Procurador realiza o controle de seus compromissos de uma 
maneira, muitas vezes até manualmente. O objetivo estratégico tem o propósito de facilitar o 
controle da agenda processual e do julgamento dos processos pelo Conselho de 
Administração de Pessoal (CAP). 

 

 

IN-3 AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
 
Descrição: Levando-se em conta a complexidade de se mensurar a qualidade da atividade 
consultiva, considera-se que, para que o objetivo seja atingido, deve ser mensurado o tempo 
gasto pela unidade jurídica para emissão de pareceres e notas. Afinal, ao público-alvo 
interessa essa duração, e não apenas o tempo utilizado pelo Procurador. Como são mais 
comuns e urgentes as consultas relacionadas a editais, licitações, contratos, convênios e 
processos do CAP, as medições serão realizadas em relação a esses temas. 
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IN-4 REDUZIR OS RECURSOS FINANCEIROS GASTOS COM PRECATÓRIOS E 
DESAPROPRIAÇÕES 
 
Descrição: A Advocacia-Geral do Estado, no cumprimento de sua missão, busca 
ativamente diminuir os gastos do tesouro com precatórios e desapropriações. A explicitação 
desse objetivo estratégico demonstra a preocupação do órgão em reduzir os recursos 
financeiros despendidos nas ações citadas de forma que os mesmos possam ser aplicados 
em políticas públicas. 
 
P -1 ESTABELECER O CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E DA 
COBRANÇA DE OUTROS CRÉDITOS 
 
Descrição: Atualmente, não existe, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, o controle da 
arrecadação da dívida ativa não tributária. Com vistas a dar início a tal controle, pactuou-se, 
no último Acordo de Resultados, a elaboração de diagnóstico da dívida ativa ambiental. A 
partir de informações disponibilizadas por FEAM e COPAM sobre o total de inscrições, 
estabeleceu-se meta de arrecadação. Para aferir o resgate dos créditos ambientais, 
recorreu-se ao SISEMA, que consolidou os dados e enviou-os para elaboração do Relatório 
de Execução do Acordo de Resultados. 
Em relação à dívida ativa não ambiental, as informações disponíveis são ainda mais 
escassas, pois nunca foram mensurados o montante inscrito e a arrecadação dos créditos.  
Visando a sanar essa deficiência de informações, a PPIMA (Procuradoria o Patrimônio 
Imobiliário e Meio Ambiente) e a PO (Procuradoria de Obrigações) negociaram com a 
PRODEMGE a apresentação, no segundo semestre de 2008, de protótipo de um software 
para controle de toda a dívida ativa não tributária e das multas aplicadas pelo Tribunal de 
Contas. 
Desse modo, o controle efetivo somente será possível após a implantação do sistema. 
Como o SISEMA disponibiliza os dados a respeito da arrecadação da dívida ativa ambiental, 
será possível, neste caso, aferir o resgate dos créditos. 
 
 
P-2 ADEQUAR E COORDENAR A ATUAÇÃO DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
 
Descrição: A Câmara de Coordenação de Consultoria Jurídica foi instituída pelo Decreto nº 
44.684, de 20 de dezembro de 2007 e regulamentada pela Resolução AGE Nº 209, de 27 de 
dezembro de 2007. Com isso, pretende-se alinhar o trabalho consultivo desenvolvido pelos 
Procuradores nas Assessorias Jurídicas e Procuradorias, por meio da uniformização da 
linguagem jurídica, da padronização da orientação em peças e pareceres, da aquisição do 
sistema de tramitação de processos para a Consultoria Jurídica da AGE e da 
conscientização dos órgãos e entidades acerca da importância de sua utilização.  
 
 
P-3 MELHORAR A PROVISÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO 
DE MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS 
 
Descrição: Pretende-se criar banco de teses e peças referentes aos variados temas 
jurídicos, visando a disponibilizar aos Procuradores informações de qualidade para a 
elaboração de manifestações processuais, além de conferir maior celeridade ao trabalho.  
 
 
P-4 CONTER O AUMENTO DA INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS 
 
Descrição: Considerando-se o constante aumento de ações contra o Estado, conter o 
crescimento dos valores inscritos na Lei de Orçamento Anual já constitui objetivo altamente 
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desafiador para a Advocacia-Geral do Estado, que atua evitando as dívidas contraídas pelo 
Estado e, conseqüentemente, o comprometimento do orçamento público. Isso se dá por 
meio de um trabalho consultivo efetivo, que resulte em mitigação das ilegalidades cometidas 
pela Administração Pública estadual, e por meio da atuação da AGE e Procuradorias nos 
processos judiciais.  
A partir de levantamento realizado pela Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho 
(PTPT), constataram-se os valores inscritos por cada unidade da AGE e pelas entidades da 
Administração Indireta. Levando-se em conta a trajetória crescente de ações contra o 
Estado de Minas Gerais, considera-se que a manutenção da inscrição atual já sinaliza a 
eficiência do trabalho desempenhado pelos Procuradores da AGE. 
 
P-5 INFORMAR ADEQUADAMENTE SOBRE RISCO FISCAL 
 
Descrição: Considera-se risco fiscal a provável sucumbência do Estado em ações em que o 
mesmo figura como réu.  
Atualmente, a Advocacia-Geral do Estado realiza o levantamento das maiores ações em 
que há a probabilidade de o Estado ser condenado. Esse dado, no entanto, justamente por 
se referir apenas às ações de maior vulto, não retrata a realidade, pois tal probabilidade 
também existe em várias ações menores.  

Visa-se, por meio desse objetivo, a que sejam prestadas adequadamente as informações, 
através da alimentação do custodiarius pelos Procuradores, sobre a probabilidade de 
sucumbência do Estado, em valores monetários, em todas as ações em que o mesmo figura 
como réu. 

 
P-6 OTIMIZAR AS DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS  
 
Descrição: Antes de ser realizada a desapropriação judicial de um imóvel, a Administração 
Pública elabora um laudo de avaliação. Em seguida, sendo os Procuradores do Estado 
chamados a atuar, empreendem tentativa de negociação com o proprietário pela via 
extrajudicial, visando a acelerar o procedimento de desapropriação e a conseguir o menor 
preço para aquisição do imóvel. 
 
 
P-7 REGULARIZAR O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
 
Descrição: Em 2003, o pagamento dos precatórios estava paralisado no ano de 1995. 
Desde então, a Advocacia-Geral do Estado está desenvolvendo intensivo trabalho visando a 
acelerar o pagamento dos mesmos. Para tal, vem sendo realizada, ano após ano, 
articulação com SEF para negociação da cota orçamentária direcionada para essa 
finalidade. 
O objetivo estratégico visa, no longo prazo, à quitação dos precatórios de determinado ano 
no exercício seguinte, conforme consta na Constituição Federal. A princípio, serão 
estabelecidas metas para pagamento de determinado percentual de precatórios relativos a 
determinado ano e fixado percentual para proveito em conciliações. 
 
 
P-8 GARANTIR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E A 
EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Descrição: A Advocacia-Geral do Estado trabalha no sentido de otimizar seus recursos 
orçamentários por meio da garantia da economicidade em suas atividades. Tal cuidado 
mostra a preocupação com a utilização dos recursos públicos de maneira consoante com a 
diretriz do governo. Qual seja: fazer mais com menos.  
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AC-1 APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E METAS 
 
Descrição: No final do ano de 2007, a AGE realizou, em conjunto com a Secretaria de 
Planejamento e Gestão, o alinhamento estratégico com as diretrizes estabelecidas pelo 
Governo. Nesse processo, foram definidas a Identidade Organizacional da AGE (missão, 
visão e valores), o Mapa de Negócio e o Mapa Estratégico. A partir dessas definições foi 
possível conhecer melhor a organização e enumerar uma série de objetivos e metas a 
serem alcançados. Com vistas a implementar e tornar esse trabalho efetivo, é imperioso 
aprimorar a gestão dos resultados e metas da AGE.  
 
 
AC-2 DAR VISIBILIDADE ÀS PRINCIPAIS CONQUISTAS DO GOVERNO VIABILIZADAS 
PELA AGE  
 
Descrição: A AGE possui como atividades o assessoramento jurídico aos órgãos e 
entidades do Poder Executivo estadual e a representação judicial e extrajudicial do Estado 
de Minas Gerais. No exercício de sua missão, defende os interesses e direitos do Estado, 
seja viabilizando políticas governamentais contestadas judicialmente, seja por meio de sua 
assessoria jurídica preventiva.  
Entretanto, nem sempre essas atividades da AGE são vistas e destacadas, tanto pelo 
Governo quanto pela sociedade, da forma como merecem em virtude de sua importância.  
Assim, tendo em vista a visão de futuro da AGE, faz-se necessário dar maior visibilidade às 
conquistas governamentais possibilitadas pelas atividades do órgão.  
 
 
AC-3 VIABILIZAR A GESTÃO DE RELATÓRIOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO 
PROCESSUAL  
 
Descrição: A AGE possui dois sistemas de gestão processual que são capazes de emitir 
relatórios gerenciais. Entretanto, ainda não foi criada uma cultura no órgão de análise e 
tomada de decisões com base nos relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas.  
Pretende-se, assim, que os relatórios gerenciais sejam apresentados à direção superior da 
AGE para viabilizar a gestão dos mesmos com o fim de tomadas de decisões baseadas em 
mais informações e, consequentemente, mais eficazes.     
 
 
AC-4 FORTALECER A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO INTERNA 
 
Descrição: O fortalecimento da comunicação e integração internas é algo importante para 
qualquer órgão e mais ainda para aqueles cujas funções das áreas finalísticas são 
praticamente as mesmas, como é o caso da AGE, pois as Procuradorias se definem por 
assuntos, mas exercem funções semelhantes relativamente à defesa dos interesses e dos 
direitos do Estado de Minas Gerais. Ademais, as atividades dos setores são interligadas, 
sendo que uns dependem dos serviços e informações dos outros para realizarem os seus 
próprios serviços.   
 
 
AC-5 ADEQUAR A ESTRUTURA DA AGE  
 
Descrição: A AGE é fruto do processo de unificação das extintas Procuradoria-Geral do 
Estado e Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, ocorrido em julho de 2003. Deste 
momento até os dias de hoje, a AGE vem passando por um processo de expansão e 
fortalecimento de suas unidades internas. Como exemplo, cita-se a criação de Advocacias 
Regionais, em número de 10, e de Escritórios Seccionais, em número de 7, sendo o último 
criado no fim do ano de 2007 em Poços de Caldas. 
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Entretanto, devido à falta de recursos orçamentários para o planejamento e estruturação das 
unidades da AGE, muitas delas não possuem a estrutura adequada ao seu funcionamento 
ideal, o que faz com que não seja utilizado todo o potencial que a AGE possui para a 
consecução de suas atividades em busca da defesa dos interesses e direitos do Estado de 
Minas Gerais. 
Portanto, torna-se necessário melhorar a estrutura da AGE tanto nas unidades com sede no 
interior quanto nas Procuradorias situadas em Belo Horizonte.  
 
 
AC-6 PROMOVER EFICIÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS E ROTINAS 
COM USO INTENSIVO DA TI  
 
Descrição: Pretende-se, a partir da implementação do Plano de Gestão de Tecnológica da 
Informação, o aperfeiçoamento do site da AGE, atendendo às diretrizes da Resolução nº 72, 
a manutenção de uma elevada pontuação no IAC e a elaboração de Plano de Classificação 
de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para 
as atividades específicas do órgão/entidade, de forma a melhor gerir os documentos que 
circulam pela AGE. 
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ANEXO III – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE 
 
Procuradoria Administrativa e de Pessoal 
 
Indicadores 
 
 
 

 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor Perío

do  1º/08 2º/08 1º/09 

Vinculação 
Estratégica 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P-4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta  R$ 92.954.267,27 LOA 
06-08 

92.954.267,27   Mapa 
Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE AC- 2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
estratégico 
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Produtos 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo CAP.  

Elaborar projeto de aferição do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais  

IN-2 
A-5 Projeto elaborado 15/04/08 Mapa 

Estratégico 

Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo CAP. 

Realizar diagnóstico do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais 

IN-2 
A-6 Diagnóstico realizado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo CAP. 

Construir indicadores para aferir o desempenho 
dos Procuradores nos Tribunais 

IN-2 
A-7 Indicador construído 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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I Procuradoria da Dívida Ativa 
 
Indicadores 
 
 
 
 

 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor Perío

do 1º/08 2ª/08 1º/09 

Vinculação 
Estratégica 

IN 1.2 Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 54.951.

092,50 2007 36.267.253,79 24.178.16
9,19  Mapa 

Estratégico 
Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual IN 1.3 Carteira de parcelamentos da dívida ativa 

tributária R$ - - - - - Mapa 
Estratégico 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 1.021.9
33,75 

LOA 
06-08 1.021.933,75 - - Mapa 

Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Subadvocacia-Geral do Contencioso 
 
Indicadores 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor 

Períod
o de 

Referê
ncia 

01/08 02/08 01/09 

Vinculação 
Estratégica 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 3.517.980,02 LOA 
06-08 

3.517.980,02   
Mapa 

Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Produtos 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Elaborar projeto de aferição do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais  

IN-2 
A-5 Projeto elaborado 15/04/08 Mapa 

Estratégico 
Realizar diagnóstico do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais 

IN-2 
A-6 Diagnóstico realizado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo CAP.  

Construir indicadores para aferir o desempenho 
dos Procuradores nos Tribunais 

IN-2 
A-7 

Indicador construído 30/06/2008 Mapa 
Estratégico 
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II Procuradoria da Dívida Ativa 
 
Indicadores 
 
 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR UNIDADE DE 
MEDIDA Valor Período 

1º/ 08 2º/ 08 1º/09 

Vinculação 
Estratégica 

IN-1.2 
Resultado da 
arrecadação da dívida 
ativa tributária 

R$   100.130.463,25 66.753.642,16  Mapa 
Estratégico 

Aumentar a arrecadação da 
dívida ativa tributária, da 
dívida ativa ambiental e dos 
créditos em que se sub-
rogou o Tesouro Estadual IN-1.3 

Carteira de 
parcelamentos da dívida 
ativa tributária 

R$   -   Mapa 
Estratégico 

Conter o aumento da 
inscrição de precatórios P-4.1 

Somatório dos valores 
inscritos em precatórios 
para a Administração 
Direta 

R$ 21.378,01 LOA 
06-08 21.378,01   Mapa 

Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo 
viabilizadas pela AGE AC- 2.1 

Número de atividades 
da AGE com impactos 
nas políticas 
governamentais 
disponibilizadas no sítio 
eletrônico do órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Produtos 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Desenvolver metodologia de acompanhamento 
intensivo dos contribuintes relevantes (AICOR) IN-1 A-2 Documento elaborado 05/05/08 Mapa 

Estratégico 
Definir empresas e procuradores responsáveis por 
acompanhá-las. IN-1 A-3 Listagem elaborada 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da ambiental e dos 
créditos em que se sub-rogou o 
Tesouro Estadual 
 Elaborar diagnóstico sobre a carteira de 

parcelamentos da dívida ativa tributária IN-1 A-3 Diagnóstico elaborado 22/12/08 Mapa 
Estratégico 
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Procuradoria de Obrigações 
 
Indicadores 
 
 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Períod
o de 

Referê
ncia 

2008/01 2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P-4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 5.200.572,45 LOA 
06-08 5.200.572,45   Mapa 

Estratégico 
Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizados no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Procuradoria de Obrigações 
 
Produtos 

 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / 
MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Elaborar projeto de aferição do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais  

IN-2 
A-5 Projeto elaborado 15/04/08 Mapa 

Estratégico 
Realizar diagnóstico do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais 

IN-2 
A-6 Diagnóstico realizado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo 
CAP.  
 Construir indicadores para aferir o desempenho dos 

Procuradores nos Tribunais 
IN-2 
A-7 

Indicador construído 30/06/2008 Mapa 
Estratégico 

Criar o indicador e a metodologia para medição do 
tempo médio de realização do controle de legalidade 

P-1 
A-1 Estudo entregue 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
Realizar diagnóstico acerca do tempo médio para 
realização do controle da legalidade 

P-1 
A-2 Diagnóstico realizado 15/12/08 Mapa 

Estratégico 
Julgamento sobre protótipo do software para controle 
da dívida ativa não tributária apresentado pela 
PRODEMGE 

P-1 
A-3 Ofício encaminhado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Adquirir sistema para controle da dívida ativa não 
tributária ou criar outra forma de controle 

P-1 
A-4 

Ferramenta de controle 
estabelecida De acordo com P1 A-3 Mapa 

Estratégico 

Estabelecer o controle da dívida 
ativa não-tributária e da cobrança 
de outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 
 
Indicadores 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênci
a 

2008/01 2008/02 2009/01 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida 
ativa ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 315.598,69 315.598,69 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 652.976,29 LOA  
06-08 652.976,29 - - 

Otimizar as desapropriações 
amigáveis P- 6.1 

Deságio entre o laudo da Administração 
Pública e o valor efetivamente pago em 
desapropriações 

% - - 10 10 10 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizados no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 
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Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente 
 
Produtos 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

NOME DO PROJETO/AÇÃO 
COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculação 
Estratégica 

Criar o indicador e a metodologia para medição do tempo 
médio de realização do controle de legalidade 

P-1 A-
1 Estudo entregue 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
Realizar diagnóstico acerca do tempo médio para realização 
do controle da legalidade 

P-1 A-
2 Diagnóstico realizado 15/12/08 Mapa 

Estratégico 
Julgamento sobre protótipo do software para controle da dívida 
ativa não tributária apresentado pela PRODEMGE 

P-1 A-
3 Ofício encaminhado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 

Estabelecer o controle da 
dívida ativa não-tributária 
e da cobrança de outros 
créditos 
 

Adquirir sistema para controle da dívida ativa não tributária ou 
criar outra forma de controle 

P-1 A-
4 Ferramenta de controle estabelecida De acordo 

com P1 A-3 
Mapa 

Estratégico 
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Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho 
 
Indicadores 
 
 

 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE DE 

MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

Vinculação 
Estratégica 

Conter o aumento da 
inscrição de precatórios P-4.1 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 1.164.462,69 
LOA 
06-08 1.164.462,69 - - Mapa 

Estratégico 

P-7.1 Precatórios pagos da Administração 
Direta, do DER e do IPSEMG % - - 100% alim 

2001 

100% 
comuns 

2001 

50% 
cíveis 
2002 

Mapa 
Estratégico Regularizar o pagamento 

de precatórios  
P-7.2 Percentual de correção de erros materiais 

em cálculos de precatórios % 47,32 05-07 25 25 25 Mapa 
Estratégico 

Dar visibilidade às 
principais conquistas do 
Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades e Estatais 
 
Indicadores 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE DE 

MEDIDA Valor Período  
2008/01 2008/02 2009/01 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa e dos créditos em que se sub-
rogou o Tesouro Estadual 

IN- 
1.4 

Resultado da cobrança dos créditos rurais, 
comerciais e habitacionais do Estado, 
referentes à Minas Caixa e à venda dos 
bens desta. 

R$ 4.087.384,52 1/2007 1.533.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P- 
4.1 

Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 92.412,74 LOA 

06-08 92.412,74 - - 
Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 
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Consultoria Jurídica 
 
Indicadores 
 
 

 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor Período 

2008/01 2008/02 2009/01 

Vinculação 
Estratégica 

IN- 
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 2007 12 12 12 Mapa 
Estratégico Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 
 

IN- 
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Mapa 
Estratégico 

Adequar e coordenar a atuação das 
consultorias jurídicas da 
administração direta e indireta 

P- 2.1 Número de atas de reuniões da “Câmara 
de Chefes de Consultoria” por período un - - 3 4 4 Mapa 

Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 
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Consultoria Jurídica 
 
Produtos 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

NOME DO PROJETO/AÇÃO 
COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculação 
Estratégica 

Elaborar projeto do banco de pareceres P-2 
A-1 Projeto elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
Adequar e coordenar a atuação das 
consultorias jurídicas da 
administração direta e indireta 
 

Construir indicador de alimentação do banco de 
pareceres 

P-2 
A-3 Indicador construído 01/12/08 Mapa 

Estratégico 
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Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-
Geral. 
 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor Período de 

Referência 2008/0
1 

2008/0
2 2009/01 

Vinculação 
Estratégica 

Viabilizar a gestão de relatórios dos 
sistemas de gestão processual AC- 3.1 

Número de reuniões da Câmara de 
Coordenação com apresentação dos 
relatórios gerenciais 

un - - 4 6 6 Mapa 
Estratégico 

Fortalecer a comunicação e 
integração interna AC- 4.1 Número de reuniões da Câmara de 

Coordenação da AGE un - - 8 12 12 Mapa 
Estratégico 

Aprimorar o acompanhamento dos 
resultados e metas AC- 1.1 Número de reuniões de acompanhamento 

por equipe un - - 4 6 6 Mapa 
Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 

Defender com êxito os direitos e 
legítimos interesses do Estado de 
Minas Gerais 

Missão Média da nota de todos os indicadores de 
equipes da AGE exceto assessorias un - - 10 10 10 Agenda 

Setorial 
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Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
Produtos 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / 

MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Aumentar a arrecadação da dívida ativa 
tributária, da dívida ativa estadual e dos 
créditos em que se sub-rogou o Tesouro 
Estadual 

Elaboração de um estudo acerca do 
custo de um executivo fiscal IN-1 A-1 Estudo elaborado 30/04/08 Mapa 

Estratégico 

Elaborar projeto de controle dos 
principais prazos processuais IN-2 A-1 Projeto elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico Aumentar a eficiência das manifestações 
processuais e do julgamento de processos 
pelo CAP Implantar o controle dos principais 

prazos processuais IN-2 A-1 Controle dos principais prazos 
processuais implantado 31/12/08 Mapa 

Estratégico 
Elaborar projeto do banco de 
pareceres P-2 A-1 Projeto elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
Adequar e coordenar a atuação das 
consultorias jurídicas da administração 
direta e indireta 
 

Construir indicador de alimentação 
do banco de pareceres P-2 A-3 Indicador construído 01/12/08 Mapa 

Estratégico 

Elaborar projeto do banco de peças P-3 A-1 Projeto elaborado 30/06/08 Mapa 
Estratégico Melhorar a provisão das informações que 

subsidiem a elaboração de manifestações 
processuais Construir indicador de alimentação 

do banco de peças P-3 A-3 Indicador construído 01/12/08 Mapa 
Estratégico 
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Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. - Continuação 
 
Produtos 
 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / 
MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 
Elaborar projeto de aferição da qualidade 
da informação P-5 A-1 Projeto elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico Informar adequadamente sobre risco 
fiscal 
 Implantar projeto de aferição da qualidade 

da informação P-5 A-2 Projeto implantado 31/12/08 Mapa 
Estratégico 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

Estabelecer rotina de elaboração de 
relatórios de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 

AC-2 A-1 Instrução normativa 
publicada 30/05/08 Mapa 

Estratégico 

Estabelecer padrão estrutural das 
unidades da AGE no interior AC-5- A-1 Padrão estrutural do interior 

definido 30/04/08 Mapa 
Estratégico 

Realizar o diagnóstico do interior AC-5 A-2 Diagnóstico realizado 02/06/08 Mapa 
Estratégico 

Estabelecer padrão estrutural para as 
Procuradorias da AGE na capital AC-5 A-3 Padrão estrutural da capital 

definido 01/10/08 Mapa 
Estratégico 

Adequar a estrutura da AGE 

Realizar o diagnóstico da capital AC-5 A-4 Diagnóstico realizado 01/12/08 Mapa 
Estratégico 
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Assessoria de Comunicação 
 
Indicadores 
 

 
 
 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor Período de 

Referência 2008/0
1 

2008/0
2 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 Mapa 
Estratégico 

P- 8.13 Índice de atendimento ao cidadão % - - 91 94 95 Mapa 
Estratégico Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 
dos procedimentos administrativos P- 8.15 Média do índice de desenvolvimento de 

sítios % 94 12/07 94 - - Agenda 
Setorial 
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Assessoria de Comunicação 
 
Produtos 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Fortalecer a comunicação e 
integração internas Implantar Intranet da AGE AC-4 

A-1 Intranet disponibilizada 30/06/08 Mapa Estratégico 



 43

 
 
Advocacia Regional no Distrito Federal 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR UNIDADE 
DE MEDIDA Valor Período de 

Referência 2008/01 2008/02 2009/01 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 

IN- 
1.1 Resultado da arrecadação da dívida ativa 

ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 
 

315.598,69 
 

315.598,69 
 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 0 LOA     

06-08 0,00 - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / 

MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Elaborar projeto de aferição do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais  

IN-2 A-5 Projeto elaborado 15/04/08 Mapa Estratégico 

Realizar diagnóstico do desempenho dos 
Procuradores nos Tribunais 

IN-2 A-6 Diagnóstico realizado 30/06/08 Mapa Estratégico 
Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento dos processos pelo CAP.  

Construir indicadores para aferir o desempenho 
dos Procuradores nos Tribunais 

IN-2 A-7 Indicador construído 30/06/08 Mapa Estratégico 

 
 
 
 
 



 45

 
 
Advocacia Regional em Contagem e Escritório Seccional em Sete Lagoas 
 
Indicadores 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD 
 NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida 
ativa ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 315.598,69 315.598,69 

IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida 
ativa tributária R$ 27.722.686,89 2007 18.293.835,64 12.195.890,42 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida 
ativa tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 1.229.858,36 LOA 06-

08 1.229.858,36 - - 
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Produtos 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / 
MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
AC-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Ipatinga 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

CO
D 

 
 

NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 

 
315.598,69 

 
315.598,69 

 
IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 11.995.958,02 2007 7.920.319,64 5.280.213,10 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 0,00 LOA 06-

08 0,00 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Governador Valadares 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 

 
315.598,69 

 
315.598,69 

 
IN 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 4.087.145,06 2007 2.693.509,46 1.795.672,97 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 122.559,87 LOA 06-

08 122.559,87 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO CO
D 

PRODUTO PACTUADO / 
MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Juiz de Fora e Escritórios Seccionais em Muriaé e São João Del Rei 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 

 
315.598,69 

 
315.598,69 

 
IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 7.685.460,67 2007 5.076.614,49 3.384.409,66 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 281.057,97 LOA 06-

08 281.057,97 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculaçã
o 

Estratégic
a 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 

Mapa 
Estratégic

o 
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Advocacia Regional em Montes Claros 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 

 
315.598,69 
 

315.598,69 
 

IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 5.732.692,47 2007 3.784.931,51 2.523.287,67 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 16.084,98 LOA 06-

08 16.084,98 - - 
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Produtos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO CO
D PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Uberaba 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 315.598,69 315.598,69 

IN 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 3.750.015,17 2007 2.473.222,44 1.648.814,96 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 15.627,89 LOA 06-

08 15.627,89 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO CO
D PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Uberlândia e Escritório Seccional em Patos de Minas 
 
Indicadores 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 315.598,69 315.598,69 

IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 7.197.790,61 2007 4.746.183,96 3.164.122,64 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios 

P-4 Somatório dos valores inscritos em 
precatórios para a Administração Direta R$ 131.399,05 LOA 06-

08 131.399,05 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO CO
D PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 

Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Varginha e Escritórios Seccionais em Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre 
 
Indicadores 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CO
D NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 

 
315.598,69 

 
315.598,69 

 
IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 16.149.870,79 2007 10.663.894,34 7.109.262,89 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P-4 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 63.855,67 LOA 06-
08 63.855,67 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 
A-5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Advocacia Regional em Divinópolis 
 
 
Indicadores 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 
Valor 

Período 
de 

Referên
cia 

2008/01 2008/02 2009/01 

IN- 
1.1 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
ambiental R$ 315.598,69 2007 315.598,69 315.598,69 315.598,69 

IN- 
1.2 

Resultado da arrecadação da dívida ativa 
tributária R$ 12.440.110,92 2007 8.210.697,99 5.473.798,66 - 

Aumentar a arrecadação da dívida 
ativa tributária, da dívida ativa 
ambiental e dos créditos em que se 
sub-rogou o Tesouro Estadual. 
 IN- 

1.3 
Carteira de parcelamentos da dívida ativa 
tributária R$ - - - - - 

Dar visibilidade às principais 
conquistas do governo viabilizadas 
pela AGE 

AC- 
2.1 

Número de atividades da AGE com 
impactos nas políticas governamentais 
disponibilizadas no sítio eletrônico do 
órgão 

un - - - 5 5 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P-4 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Direta R$ 63.855,67 LOA 06-
08 70.244,00 - - 
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Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA Vinculação 
Estratégica 

Estabelecer o controle da dívida ativa 
não-tributária e da cobrança de 
outros créditos 

Verificar andamento das execuções do Tribunal de 
Contas 

P-1 A-
5 Relatório elaborado 30/06/08 Mapa 

Estratégico 
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Diretoria-Geral 
 
Indicadores 
 

 
 
 
 
 
 
 

V O  METAS 
PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009
/01 

Vinculaç
ão 

Estratégi
ca 

Aprimorar o acompanhamento dos 
resultados e metas AC- 

1.1 

Número de reuniões de acompanhamento 
por equipe un - - 4 6 6 

Mapa 
Estratégic

o 
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Diretoria-Geral 
 
Produtos 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculaçã
o 

Estratégic
a 

Fortalecer a comunicação e 
integração internas Implantar a intranet da AGE AC-4 

A1 Intranet disponibilizada 30/06/08 Mapa 
Estratégico 

Estabelecer um padrão estrutural para as 
unidades da AGE no interior 

AC-5 
A-1 Padrão estrutural do interior definido 30/04/08 Mapa 

Estratégico 

Realizar o diagnóstico do interior AC-5 
A-2 Diagnóstico realizado 02/06/08 Mapa 

Estratégico 
Estabelecer um padrão estrutural para as 
Procuradorias 

AC-5 
A-3 Padrão estrutural da capital definido 01/10/08 Mapa 

Estratégico 

Adequar a estrutura da AGE 

Realizar o diagnóstico na capital AC-5 
A-4 Diagnóstico realizado 01/12/08 Mapa 

Estratégico 
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SPGF e Protocolo Administrativo 
 
Indicadores 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégic

a 

P- 8.1 Índice de contratos (de atividade meio) 
renovados no prazo % - - 90 90 90 Agenda 

Setorial 

P- 8.2 Índice de pagamentos no prazo % - - 70 70 70 Agenda 
Setorial 

P- 8.3 Tempo médio para taxação meses - - 1 1 1 Agenda 
Setorial 

P- 8.4 
Defasagem média entre a data do direito 
ao benefício e o deferimento de sua 
concessão 

dias 96 2007 90 90 90 Agenda 
Setorial 

P- 8.5 Número de processos de aposentadoria 
em estoque na DRH processo - - 0 0 0 Agenda 

Setorial 

P- 8.6 Índice de distorção do material permanente % - - - 5 - Agenda 
Setorial 

Garantir a adequada utilização dos 
recursos orçamentários e eficiência 
dos procedimentos administrativos 

P- 8.7 Índice de distorção do material de 
consumo % - - - 5 - Agenda 

Setorial 
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Quadro de Indicadores e Metas da Equipe SPGF e Protocolo Administrativo – Continuação. 
 
 

 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

P- 8.8 Índice de cotação eletrônica - ICELq % 100 11/07 80 80 80 Agenda 
Setorial 

P- 8.9 Índice de cotação eletrônica – ICEL-v % 100 11/07 80 80 80 Agenda 
Setorial 

P- 8.10 Índice de pregão eletrônico – IPEL-q % 84 11/07 50 50 50 Agenda 
Setorial 

P- 8.11 Índice de pregão eletrônico – IPEL-v % 44,49 11/07 50 50 50 Agenda 
Setorial 

P- 8.12 Taxa de aquisição de papel A4 reciclado % - - 25 25 25 Agenda 
Setorial 

P- 8.13 Índice de Atendimento ao cidadão (IAC) % 100 11/07 91 94 95 Agenda 
Setorial 

P- 8.14 
Taxa de aquisição dos itens das famílias 
de equipamentos de informática, material 
de escritório e passagens aéreas. 

% - - 80 80 80 Agenda 
Setorial 

Garantir a adequada utilização dos 
recursos orçamentários e eficiência 
dos procedimentos administrativos 

P- 8.15 Média do Índice de Desenvolvimento dos 
Sítios % 89,36 11/07 94 - - Agenda 

Setorial 
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QUADRO DE INDICADORES E METAS DA EQUIPE SPGF E PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – Continuação. 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
COD 
 
 

NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

Aprimorar o acompanhamento dos 
resultados e metas 

AC- 
1.1 Número de reuniões por equipe un - - 4 6 6 Agenda 

Setorial 
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SPGF e Protocolo Administrativo 
 
Produtos 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculaç
ão 

Estratégi
ca 

Fortalecer a comunicação e 
integração internas Implantação da Intranet da AGE AC-4 

A1 Intranet disponibilizada 30/06/08 Agenda 
Setorial 

Diagnóstico de Governo Eletrônico 
atualizado, preenchido e encaminhado para 
a Superintendência Central de Governança 
Eletrônica. 

31/03/08 Agenda 
Setorial 

Garantir a adequada utilização de 
recursos orçamentários e a eficiência 
dos procedimentos administrativos 

Elaborar e implementar o Plano Diretor de 
Governo Eletrônico P-8 A-1 

Plano Diretor de Governo Eletrônico 
elaborado e encaminhado para a 
Superintendência Central de Governança 
Eletrônica 

90 dias após 
disponibilizaçã
o do modelo 

Agenda 
Setorial 
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Superintendência de Documentação, Informação e Divulgação. 
 
Indicadores 
 
 

 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD 
 NOME DO INDICADOR 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

Promover eficiência e informações 
sobre processos e rotinas com uso 
intensivo de TI 

AC- 6.3 Número mínimo de volumes da Revista 
Jurídica publicados por ano un 1 2007 - 1 - Mapa 

Estratégico 
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Superintendência de Documentação, Informação e Divulgação. 
 
Produtos 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO COD PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculaç
ão 

Estratégi
ca 

Elaborar cronograma de trabalho em 
parceria com o Arquivo Público Mineiro para 
elaboração do Plano de Classificação e 
Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das áreas finalísticas Esse item 
deverá ser pactuado com as Secretarias de 
Estado, Auditoria e Advocacia.  

P-8 A-
2 

Cronograma de Trabalho entregue e validado 
pelo Arquivo Público Mineiro 30/05/08 Agenda 

Setorial 

Garantir a adequada utilização de 
recursos orçamentários e a eficiência 
dos procedimentos administrativos Elaborar o Plano de Classificação e Tabelas 

de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das áreas finalísticas conforme 
cronograma de trabalho entregue ao Arquivo 
Público Mineiro Esse item deverá ser 
pactuado com as Secretarias de Estado, 
Auditoria e Advocacia.  

P-8 A-
3 

Proposta de Plano de Classificação e Tabelas 
de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das áreas finalísticas entregues 
ao Arquivo Público Mineiro conforme 
cronograma estabelecido 

24/12/08 Agenda 
Setorial 

 
 
 
 
 



 71

Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica.  
 
Indicadores 
 

 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD 
 NOME DO INDICADOR 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009/0
1 

Vinculação 
Estratégica 

P- 7.1 Precatórios pagos da Administração Direta, 
do DER e do IPSEMG % - - 

100 
%alim 
2001 

100 
%com

uns 
2001 

50% 
cíveis 
2002 

Mapa 
Estratégico Regularizar o pagamento de 

precatórios  

P- 7.2 Percentual de correção de erros materiais 
em cálculos de precatórios % 47,32 05/07 25 25 25 Mapa 

Estratégico 
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Auditoria Setorial 
 
Indicadores 
 
 

 
 
 
 
 
 

V O  METAS 
PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD 
 NOME DO INDICADOR 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009
/01 

Vinculação 
Estratégica 

Aprimorar o acompanhamento dos 
resultados e metas AC- 1.2 Taxa de execução do plano anual de 

auditoria % - - 90 90 90 Mapa Estratégico 
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Conselho de Administração de Pessoal 
 
Indicadores 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO PROJETO/AÇÃO CO
D PRODUTO PACTUADO / MARCOS DATA 

Vinculaçã
o 

Estratégic
a 

Criar controle de medição do tempo de julgamento 
dos processos pelo CAP 

IN-2 
A-3 Estudo entregue 30/04/08 Mapa 

Estratégico 
Aumentar a eficiência das 
manifestações processuais e do 
julgamento de processos pelo CAP Criar indicador para acompanhar o tempo de 

julgamento dos processos pelo CAP  
IN-2 
A-5 Indicador construído 01/07/08 Mapa 

Estratégico 
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Diretoria de Processos e Mandados e Protocolo Judicial 
 
Indicadores 
 
 
 
 
 

V O  METAS 
PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
COD 

 NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009
/01 

Vinculação 
Estratégica 

Defender com êxito os direitos e 
legítimos interesses do Estado de 
Minas Gerais 

Missão Média da nota de todos os indicadores de 
equipes da AGE un - - 10 10 10 Mapa 

Estratégico 
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Consultorias Jurídicas dos Órgãos SEE, SETOP, SEMAD E SEPLAG 
 
Indicadores 
 
 

 
 
 
 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênci
a 

2008/
01 

2008/
02 2009/01 

Vinculação 
Estratégica 

IN- 
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 2007 12 12 12 Mapa 
Estratégico Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 
IN -
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Mapa 
Estratégico 
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DER (Consultoria Jurídica) 
 
Indicadores 
 
 

 
 
 

V O  METAS 
PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009
/01 

Vinculação 
Estratégica 

IN- 
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 LOA 06-
08 12 12 12 Agenda Setorial 

Aumentar a eficiência das respostas 
às consultas 

IN- 
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Agenda Setorial 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P -4.2 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Indireta R$ - - 
72.70
9.840,

12 
- - Agenda Setorial 

P -7.1 Precatórios pagos da Administração Direta, 
do DER e do IPSEMG % - - 

100% 
alim 
2001 

100% 
comu

ns 
2001 

50% 
cíveis 
2002 

Agenda Setorial Regularizar o pagamento de 
precatórios 

P -7.2 Percentual de correção de erros materiais 
em cálculos de precatórios % 47,32 05/07 25 25 25 Agenda Setorial 
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IPSEMG (Consultoria Jurídica) 
 
Indicadores 
 
 

 

V O  METAS 
PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

2008/
01 

2008/
02 

2009
/01 

Vinculação 
Estratégica 

IN- 
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 2007 12 12 12 Agenda 
Setorial Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 
 

IN- 
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Agenda 
Setorial 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.2 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Indireta R$ - LOA 06-
08 

89.27
7.880,

10 
- - Agenda 

Setorial 

P- 7.1 Precatórios pagos da Administração Direta, 
do DER e do IPSEMG % - - 

100% 
alim 
2001 

100% 
comu

ns 
2001 

50% 
cíveis 
2002 

Agenda 
Setorial Regularizar o pagamento de 

precatórios 
 

P- 7.2 Percentual de correção de erros materiais 
em cálculos de precatórios % 47,32 05/07 25 25 25 Agenda 

Setorial 
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DEOP (Consultoria Jurídica) 
 
Indicadores 
 
 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDAD

E DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênc
ia 

1º/08 2008/
02 

2009/
01 

Vinculação 
Estratégica 

IN -
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 2007 12 12 12 Mapa 
Estratégico Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 
 

IN- 
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Mapa 
Estratégico 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.2 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Indireta R$ - LOA 06-
08 

2.128.
869,8

9 
- - Mapa 

Estratégico 
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IEPHA (Consultoria Jurídica) 
 
Indicadores 
 
 

 
 

V O  
METAS PREVISTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COD NOME DO INDICADOR 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Valor 

Período 
de 

Referênci
a 

2008/
01 

2008/0
2 2009/01 

Vinculação 
Estratégica 

IN- 
3.1 

Tempo médio para emissão de pareceres 
e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP 

dias 12 2007 12 12 12 Mapa 
Estratégico Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 
 

IN -
3.2 

Percentual das consultas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos 
do CAP respondidas em até 10 dias 

% - - 10 10 10 Mapa 
Estratégico 

Conter o aumento da inscrição de 
precatórios P- 4.2 Somatório dos valores inscritos em 

precatórios para a Administração Indireta R$ - LOA 06-
08 

97.37
8,88 - - Mapa 

Estratégico 
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 
 
Indicadores 

 
IN-1.1: RESULTADO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA AMBIENTAL 
 
Descrição: O resultado da cobrança da Dívida Ativa Ambiental é utilizado para averiguar o 
desempenho da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais na performance do resgate do 
crédito ambiental inscrito em dívida ativa, por meio de execução fiscal. O crédito ambiental 
decorre da aplicação de multas por infração à legislação ambiental. 
 
Fórmula de cálculo: somatório dos créditos recebidos de dívida ativa ambiental  

Unidade de medida: R$ 

Fonte: Relatório gerado e disponibilizado pela Coordenação de Arrecadação, Controle das 
Receitas e Recuperação de Crédito do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), devendo 
ser encaminhado à AGE  pelo coordenador da unidade. 
 
Periodicidade: semestral 

Data para disponibilidade do dado: 15o dia útil após o fim do semestre 

Valor de referência: R$315.598,69 (1o semestre de 2007) 

Polaridade: maior melhor  

Metas:  

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

R$315.598,69 R$315.598,69 R$315.598,69 

 
 
Cálculo do Desempenho: 
Fórmula: valor realizado/ valor meta *10;  
Obs.: até o limite de 10 (dez) pontos. 
 
Equipes responsáveis*:  
1.Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. 
2. Todas as Advocacias Regionais, inclusive a Advocacia Regional do Distrito Federal.  
* Todas as equipes são responsáveis pelo valor global.  
 
IN-1.2: RESULTADO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
 
Descrição: A Dívida Ativa tributária refere-se aos valores de tributos inscritos em Dívida Ativa 
arrecadados pelo Estado de Minas Gerais através de Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE). Os valores arrecadados da dívida ativa são frutos diretos do esforço da Advocacia-Geral 
do Estado, órgão com atribuição exclusiva para cobrar a dívida ativa do Estado de Minas 
Gerais. Os valores arrecadados são informados mensal e regionalizadamente pela Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEF, sendo inclusive, divulgados em seu portal endereço eletrônico. 
Não estão contemplados neste valores: 

A) a Dívida Ativa não oriunda de tributo; 
B) a Dívida Ativa tributária arrecadada através de adjudicação, dação e compensação 
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Mister ressaltar que a anistia dificultará o estabelecimento de metas para período em questão e 
seus sucedâneos. Geralmente, logo após anistia observa-se um significativo aumento nos 
valores arrecadados, seguidos por períodos de baixa arrecadação.O resultado da arrecadação 
da dívida ativa tributária é um indicador que buscará aferir a receita que a atividade de cobrança 
da dívida ativa pelas unidades-fim da Advocacia-Geral do Estado consegue obter.  
 
Fórmula de cálculo: somatório dos créditos de dívida ativa tributária recebidos por meio de 
DAE (Documento de Arrecadação Estadual). 
 
Unidade de medida: R$ 

Fonte: Relatório Mensal de Arrecadação (RMA). Disponível em: www.fazenda.mg.gov.br. 

Periodicidade: semestral. 

Data para disponibilidade do dado: 10o dia útil após o fim do semestre.  

Valores de referência:  
 

Unidade 1º sem/2007 2º sem/2007 2007 TOTAL % DO TOTAL 

1ª PDA 17.045.049,80 
      
37.906.042,70  

       
54.951.092,50  36,22% 

ARE Divinópolis 3.265.911,87 
        
9.174.199,05  

       
12.440.110,92  8,20% 

ARE Governador 
Valadares 2.154.453,57 

        
1.932.691,49  

         
4.087.145,06  2,69% 

ARE Ipatinga 8.853.335,27 
        
3.142.622,75  

       
11.995.958,02  7,91% 

ARE Juiz de Fora 2.711.901,10 
        
4.973.559,57  

         
7.685.460,67  5,07% 

ARE Montes Claros 2.269.182,40 
        
3.463.510,07  

         
5.732.692,47  3,78% 

ARE Uberaba 1.580.618,58 
        
2.169.396,59  

         
3.750.015,17  2,47% 

ARE Uberlândia 3.101.020,67 
        
4.096.769,94  

         
7.197.790,61  4,74% 

ARE Varginha 5.551.342,44 
      
10.598.528,35  

       
16.149.870,79  10,65% 

ARE Contagem 12.341.629,93 
      
15.381.056,96  

       
27.722.686,89  18,27% 

TOTAL 58.874.445,63 
      
92.838.377,47    151.712.823,10  100,00% 

Fonte: Relatório Mensal de Arrecadação (RMA) 
            Disponível em www.fazenda.mg.gov.br 

 
 

Polaridade: maior melhor 
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Metas globais:  

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

100.130.463,25 66.753.642,16 * 
 
 
Metas por equipe:  
 

Metas  
Equipe  1º semestre de 

2008 
2º semestre de 

2008 
1º semestre de 

2009 
2ª PDA¹ 100.130.463,25 66.753.642,16 * 

1ª PDA  36.267.253,79 24.178.169,19 * 

ARE Divinópolis 8.210.697,99 5.473.798,66 * 

ARE Governador Valadares  2.693.509,46 1.795.672,97 * 

ARE Ipatinga  7.920.319,64 5.280.213,10 * 

ARE Juiz de Fora  5.076.614,49 3.384.409,66 * 

ARE Montes Claros  3.784.931,51 2.523.287,67 * 

ARE Uberaba 2.473.222,44 1.648.814,96 * 

ARE Uberlândia  4.746.183,96 3.164.122,64 * 

ARE Varginha  10.663.894,34 7.109.262,89 * 

ARE Contagem 18.293.835,64 12.195.890,42 * 
 
 
1 - Terá como meta o valor global 
* - A meta será fixada após a avaliação de 2008 
 
Cálculo do desempenho: 
Fórmula: valor realizado/ valor meta *10;  
Obs.: até o limite de 10 (dez) pontos 
 

IN-1.3: CARTEIRA DE PARCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
 
Descrição: A carteira de parcelamentos da dívida ativa tributária é um indicador que buscará 
aferir o montante de créditos parcelados, pois expressa a quantidade e o valor de 
parcelamentos existentes em determinada unidade, isto é, demonstra o volume de crédito 
tributário que está parcelado e ainda não foi recebido pelo Estado. Não serão computados, 
portanto, os valores recebidos por meio de parcelamentos, mas sim o valor total de 
parcelamentos realizados. Como a AGE não possui esse dado consolidado e devido sua 
importância para avaliar o desempenho dos Procuradores na viabilização de parcelamentos, 
será solicitada à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), por ofício, a geração de relatório que 
contemple tais dados. A partir do histórico, será estabelecida a meta. 
 
Fórmula de cálculo: Somatório de parcelamentos da dívida ativa tributária 
 
Unidade de medida: R$ 
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Fonte: relatório a ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), por meio de ofício. 

Periodicidade: semestral 

Data para disponibilidade do dado: tão logo o relatório seja enviado pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, o que será solicitado por ofício e deverá ocorrer no 10º dia útil do mês 

subseqüente.  

Valor de referência: não há  

Polaridade: maior melhor  

Metas globais:  
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
- * * 

 
Metas por equipe:  
 

Metas  
Equipe  1º semestre de 

2008 
2º semestre de 

2008 
1º semestre de 

2009 
2ª PDA - * * 

1ª PDA  - * * 

ARE Contagem  - * * 

ARE Divinópolis - * * 

ARE Governador Valadares  - * * 

ARE Ipatinga  - * * 

ARE Juiz de Fora  - * * 

ARE Montes Claros  - * * 

ARE Uberaba - * * 

ARE Uberlândia  - * * 

ARE Varginha  - * * 

 
* A meta será fixada após o 1º semestre de 2008. 
 
Cálculo do desempenho: 
Fórmula: valor realizado/ valor meta *10;  
Obs.: até o limite de 10 (dez) pontos 
 

IN-1.4: RESULTADO DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS RURAIS, COMERCIAIS E 
HABITACIONAIS DO ESTADO, REFERENTES À MINAS CAIXA E À VENDA DOS BENS 
DESTA. 
 

Descrição: A Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades Estatais trabalha em conjunto 
com a Minas Gerais Participações S/A na administração judicial e extrajudicial dos bens, 
direitos e créditos rurais, comerciais e habitacionais da extinta Minas Caixa, em que se sub-
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rogou o Tesouro Estadual. A carteira total é composta de créditos de baixa liquidez, seja pela 
ausência de garantias contratuais, seja pelo decurso do tempo do seu vencimento; a maioria 
com origem em data anterior a 15 de março de 1991. As carteiras são as seguintes: 
Carteira rural: os créditos são oriundos, na sua maioria, de custeio agrícola contratados com 
penhor da safra do respectivo ano agrícola.  
Carteira comercial: composta de créditos de pessoa física, cheque especial, caixa alta e cheque 
empresa para pessoa jurídica, constituída de micro ou pequenas empresas, todos sem nenhum 
lastro. 
Carteira habitacional: a maioria da carteira foi alienada à Caixa Econômica Federal, com opção 
de escolha da adquirente, restando ao Estado de Minas Gerais alguns créditos de difícil 
recuperação. 
Carteira imobiliária: composta pela alienação de imóveis por concorrência e/ou leilão ou por 
dispensa,  observada a legislação pertinente.  
 

Fórmula de cálculo: somatório de créditos resgatados 

Unidade de medida: R$ 

Fonte: controle interno da Coordenação-Geral de Sucessões de Entidades Estatais (CGSEE)  

Periodicidade: semestral  

Valores de referência: 

2º semestre de 2005 1º semestre de 2006 2º semestre de 2006 1º semestre de 2007 
R$ 4.450.900,00 R$ 16.810.002,56 R$ 6.820.780,43 R$ 4.087.384,52 

 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
R$1.533.000,00 R$1.533.000,00 R$1.533.000,00 

 

As metas de todas as carteiras foram reduzidas em razão dos motivos já expostos, mesmo 
porque com o decorrer do tempo e, considerando que a carteira da extinta Minascaixa não 
é renovada, a arrecadação passa a ser mais difícil. Além disso, a maioria dos créditos não 
possui garantia, dificultando ainda mais o seu recebimento. Nesse mesmo sentido, o acervo de 
imóveis suscetíveis de alienação diminui a cada ano, além do que a sua perspectiva de venda 
pelo procedimento próprio reduz-se, em virtude de serem bens retomados pela Minascaixa de 
mutuários de baixa renda. 
 

Cálculo do desempenho:  
Fórmula: valor realizado/ valor meta *10.  
Obs.: até o limite de 10 (dez) pontos. 
 
Equipe: Coordenação-Geral de Sucessões de Entidades e Estatais (CGSEE). 

 

Ações 
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IN-1.A.1: ELABORAR ESTUDO ACERCA DO CUSTO DE UM EXECUTIVO FISCAL  
 
Descrição: Pretende-se analisar a relação custo-benefício do ajuizamento de execuções 
fiscais, tendo como base o Estado de Minas Gerais, no intuito de propiciar conseqüências 
positivas para o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento e cobrança da dívida 
ativa. O estudo deverá conter informações a respeito do custo médio para inscrição de crédito 
tributário em dívida ativa e sua cobrança, tempo médio de duração de uma execução fiscal, 
situação atual de processos tributários administrativos no Estado, tempo médio de duração da 
execução fiscal no âmbito nacional e de outro Estado e conclusão. Um executivo fiscal é um 
processo de execução fiscal. 
 
Produto: estudo elaborado. O estudo será considerado elaborado quando for apresentado ao 
Advogado-Geral, validado pelo mesmo e encaminhado via e-mail para a Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação (CAA). A validação consiste na assinatura do Advogado-Geral 
no documento e a data de encaminhamento do e-mail marca a entrega do produto. 
 
Prazo: 30/04/08 
 
Cálculo do desempenho: E-mail contendo o estudo elaborado e validado enviado para a CAA 
até o dia 30/04/08: nota dez (10). E-mail encaminhado até o dia 14/05/08: nota 7 (sete). Demais 
situações: nota 0 (zero). 
 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
 
IN-1.A.2: DESENVOLVER METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DOS 
CONTRIBUINTES RELEVANTES (AICOR) 
 
Descrição: Esta iniciativa visa a priorizar as execuções contra os maiores devedores e que 
possuem uma probabilidade maior de êxito. 
Para isso, cada Procurador ficará responsável por acompanhar intensivamente um quantitativo 
a ser definido de contribuintes relevantes, utilizando a metodologia a ser desenvolvida. 
O acompanhamento será realizado e comprovado por meio de relatórios. A 2ª PDA está 
estudando a possibilidade de o acompanhamento ser feito através do CP-PRO. 
 
Produto: documento elaborado. O documento deverá conter o quantitativo de contribuintes 
relevantes que será acompnhado por cada Procurador, a metodologia a ser empregada para o 
AICOR, bem como formulários e “OSM” e deverá ser validado pelo Procurador-Chefe da 2ª 
PDA e pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-Gerais Adjuntos). A validação consiste 
nas assinaturas do Procurador-Chefe da 2ª PDA e do Advogado-Geral no documento e a data 
de encaminhamento à CAA marca a entrega do produto. 
 
Prazo: 05/05/2008 

Cálculo do desempenho: E-mail contendo o documento elaborado enviado para a CAA até o 
dia 05/05/08 nota dez (10). E-mail encaminhado até o dia 19/05/08 nota 7 (sete), demais 
situações nota 0 (zero) 
 

Equipe: 2ª PDA  
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IN-1. A.3: DEFINIR EMPRESAS E PROCURADORES RESPONSÁVEIS POR ACOMPANHÁ-
LAS 
 
 
Descrição: A 2ª Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) definirá as empresas e os Procuradores 
responsáveis por acompanhá-las. Poderá ser reduzido o número de empresas para um 
Procurador caso o número de processos de algum deles seja extremamente elevado. 
 
Produto: listagem elaborada e validada pelo Procurador-Chefe da 2ª PDA e pelo Advogado-
Geral (ou por um dos Advogados-Gerais Adjuntos). A validação consiste nas assinaturas do 
Procurador-Chefe da 2ª PDA e do Advogado-Geral no documento e a data de encaminhamento 
à CAA marca a entrega do produto. 
 
Prazo: 30/06/2008 
 
Cálculo do desempenho: documento enviado para a CAA até o dia 30/06/08 nota dez (10). E-
mail encaminhado até o dia 15/07/08 nota 7 (sete), demais situações nota 0 (zero) 
 
Equipe: 2ª PDA 
 
IN-1.A.4: ELABORAR RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DOS 
CONTRIBUINTES RELEVANTES (AICOR) 
 
 
Descrição: Serão apresentados, pelos Procuradores, os relatórios semestrais do AICOR, os 
quais conterão informações sucintas e padronizadas dos resultados alcançados no período. Os 
relatórios conterão, além dos últimos andamentos, as principais informações dos processos: 
PTA, nº execução fiscal, nº embargos, comarca, vara, objeto da autuação, penhora, 
probabilidade de sucumbência, probabilidade de arrecadação e outras que forem julgadas 
importantes pelo Procurador-Chefe da 2ª PDA e pelo Advogado-Geral. 
 
Produto: relatório elaborado. O relatório será considerado elaborado quando for apresentado 
ao Advogado-Geral (ou a um dos Advogados-Gerais Adjuntos), validado pelo mesmo e 
encaminhado via e-mail para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). A validação 
consiste na assinatura do Advogado-Geral (ou de um dos Advogados-Gerais Adjuntos) no 
documento e a data de encaminhamento do e-mail marca a entrega do produto. 
 
Prazo: 19/12/2008 
 
Cálculo do desempenho: E-mail contendo o relatório elaborado enviado para a CAA até o dia 
19/12/08 nota dez (10). E-mail encaminhado até o dia 31/12/08 nota 7 (sete), demais situações 
nota 0 (zero) 
 
Equipe: 2ª PDA 
 
 
IN-1.A.5: ELABORAR DIAGNÓSTICO SOBRE A CARTEIRA DE PARCELAMENTOS DA 
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  
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Descrição: Para subsidiar o estabelecimento de metas, será feito o levantamento do histórico 
da carteira de parcelamentos da dívida ativa tributária por unidade, que expressa a quantidade 
e o valor de parcelamentos existentes, isto é, demonstra o volume de crédito tributário que está 
parcelado e ainda não foi recebido pelo Estado. Como a AGE não possui essa informação 
consolidada e dada sua importância para avaliar o desempenho dos Procuradores na 
viabilização de parcelamentos, será solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), por 
ofício, a geração de relatório que contemple tais dados. A partir do histórico, será estabelecida a 
meta. 
Além disso, o estudo deverá contemplar: 
a) valor do montante da divida ativa parcelada, sua evolução e correlação com o total da dívida 
ativa; 
b)  fatores que levam os contribuintes a parcelar; 
c) grau de inadimplência dos parcelamentos.  
O estudo sobre a carteira de parcelamentos da AGE e suas recentes alterações tem o intuito de 
obter informações úteis e necessárias para estruturação da política de acompanhamento e 
cobrança de parcelamentos na AGE, visando com isso garantir o ingresso regular de divisas. 
  
Produto: estudo elaborado. O diagnóstico será considerado elaborado quando for apresentado 
ao Advogado-Geral (ou a um dos Advogados-Gerais Adjuntos), validado pelo mesmo e 
encaminhado via e-mail para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). A validação 
consiste na assinatura do Advogado-Geral (ou de um dos Advogados-Gerais Adjuntos) no 
documento e a data de encaminhamento do e-mail marca a entrega do produto 
 
Cálculo do desempenho:  
E-mail contendo o estudo enviado para a CAA até o dia 30/06/08: nota dez(10). E-mail 
encaminhado até o dia 14/07/08: nota 7 (sete). Demais situações: nota 0 (zero) 
 
Prazo: 30/06/2008 
 
Equipe: 2ª Procuradoria da Dívida Ativa 
 
IN-2 AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS E DO 
JULGAMENTO DOS PROCESSOS PELO CAP 
 
 
Ações 

 

IN-2.A.1: ELABORAR PROJETO DE CONTROLE DOS PRINCIPAIS PRAZOS 
PROCESSUAIS  
 

Descrição: O projeto deve conter no mínimo, os prazos processuais que serão acompanhados, 
a forma como se dará o controle desses prazos, o cronograma de implantação do projeto e o 
responsável pela implantação do mesmo. O projeto apresentado deverá ser necessariamente 
viável. 

 

Produto: Projeto elaborado. Projeto validado pelo Advogado-Geral e encaminhando a todos os 
membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do AR via ofício 

 



 88 

Prazo: 30/06/08 

 

Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se projeto for 
encaminhado a CAA via ofício até o dia 30/06/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 
15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 

Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 

 

IN-2.A.2: IMPLANTAR O CONTROLE DOS PRINCIPAIS PRAZOS PROCESSUAIS 
 

Descrição: O controle dos principais prazos processuais será implantado conforme o projeto 
construído na ação IN2 A-1. 

 
Produto: Controle dos principais prazos processuais implantado. Relatório de situação do 
projeto validado pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-Gerais Adjuntos) e 
encaminhado uma vez ao semestre à CAA via e-mail. O relatório deve ser encaminhado até o 
10º dia útil do final do semestre. 

 
Prazo: de acordo com o cronograma do projeto até 31/12/08  

 
Cálculo do desempenho: Todas as atividades previstas no projeto cumpridas de acordo com o 
prazo estabelecido no cronograma do mesmo nota 10(dez), metade ou mais da metade dessas 
atividades cumpridas dentro do prazo nota (6), demais situações nota 0(zero). Havendo atraso 
no encaminhamento do relatório de situação do projeto haverá o desconto de 3(três) pontos. 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
 
IN-2.A.3: CRIAR CONTROLE DE MEDIÇÃO DO TEMPO DE JULGAMENTO DOS 
PROCESSOS PELO CAP 
 
Descrição: Será criada a metodologia de medição do tempo de julgamento de processos pelo 
CAP.  
 

Produto: estudo entregue. O estudo contendo a metodologia de medição do tempo de 
julgamento de processos pelo CAP deverá ser assinado pelo Advogado-Geral ou por um dos 
Advogados-Gerais Adjuntos. 

 
Cálculo do Desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo a metodologia for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 30/04/08. Se o documento 
for encaminhado até o dia 14/05/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 
0 (zero). 
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Prazo: 30/04/08 

 
Equipe: Conselho de Administração de Pessoal (CAP) 

IN-2.A.4: CRIAR INDICADOR PARA ACOMPANHAR O TEMPO DE JULGAMENTO DOS 
PROCESSOS PELO CAP 
 
Descrição: O indicador terá como finalidade possibilitar a medição e acompanhamento do 
tempo de julgamento dos processos pelo CAP. O indicador deverá ser minuciosamente 
detalhado, contendo no mínimo: descrição, fórmula de cálculo, unidade de medida, data para 
disponibilidade dos dados, fonte, polaridade, periodicidade e valor de referência. 

 

Produto: Indicador construído – O indicador dever ser validado pelo Advogado-Geral (ou por 
um dos Advogados-Gerais Adjuntos) e pela SEPLAG-SUMIN. A proposta de indicador deve ser 
encaminhada para validação pela SEPLAG-SUMIN com no mínimo 15 dias de antecedência, ou 
seja, até o dia 16/06/08. 

 

Cálculo de Desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o indicador for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 01/07/08. Se o documento for 
encaminhado até o dia 15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). 

 
Prazo: 01/07/08 

 
Equipe: Conselho de Administração de Pessoal (CAP) 

 
IN-2.A.5: ELABORAR PROJETO DE AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROCURADORES 
NOS TRIBUNAIS 
 

Descrição: O projeto deverá conter a metodologia por meio da qual se dará a aferição do 
desempenho dos Procuradores da PA e da PO nas apelações interpostas junto ao Tribunal de 
Justiçado Estado de Minas Gerais e o desempenho dos Procuradores na PA, PO, Advocacia 
Regional do DF e SAGC nos recursos especiais e extraordinários, que são interpostos junto ao 
Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. 

  
Produto: Projeto elaborado. Projeto validado pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-
Gerais Adjuntos.) e encaminhando a todos os membros da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do AR via ofício. 

 
Prazo: 15/04/08 

 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se projeto for 
encaminhado a CAA via ofício até o dia 15/04/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 
30/04/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 

Equipes: PA, PO, Advocacia Regional do DF e SAGC. 
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IN-2.A.6: REALIZAR DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DOS PROCURADORES NOS 
TRIBUNAIS 
 

Descrição: Será realizado o diagnóstico do desempenho dos Procuradores da PA e da PO nas 
apelações interpostas junto ao Tribunal de Justiçado Estado de Minas Gerais e o desempenho 
dos Procuradores na PA, PO, Advocacia Regional do DF e SAGC nos recursos especiais e 
extraordinários, que são interpostos junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo 
Tribunal Federal. 

 
Produto: Diagnóstico realizado. O diagnóstico deverá ser validado pelo Advogado-Geral. 

 
Prazo: 30/06/08 

 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o diagnóstico for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 30/06/08. Se o projeto for 
encaminhado até o dia 15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). 

 
Equipes: PA, PO, Advocacia Regional do DF e SAGC 

 

IN-2.A-7: CONSTRUIR INDICADORES PARA AFERIR O DESEMPENHO DOS 
PROCURADORES NOS TRIBUNAIS 
 

Descrição: Os indicadores buscarão aferir o desempenho (o grau de sucumbência) dos 
Procuradores da PA e da PO nas apelações interpostas junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e o desempenho dos Procuradores na PA, PO, Advocacia Regional do DF e 
SAGC nos recursos especiais e extraordinários, que são interpostos junto ao Superior Tribunal 
de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. 

 

Produto: indicador construído. O indicador deverá der validado pelo Advogado-Geral e pela 
SEPLAG- SUMIN. 

 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se os indicadores 
forem encaminhados a CAA via e-mail até o dia 30/06/08. Se o projeto for encaminhado até o 
dia 14/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero) 

 
Prazo: 30/06/08 

 
Equipes: PA, PO, Advocacia Regional do DF e SAGC. 
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IN- 3 AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
 
 
IN-3.1: TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE 
LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS E PROCESSOS DO CAP. 
 
Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações, 
contratos, convênios, editais e processos do CAP são atendidas pela Consultoria Jurídica da 
AGE e pelas unidades jurídicas de órgãos e entidades chefiadas por Procuradores do Estado, 
quais sejam: SEE, SETOP, SEMAD, SEPLAG, DER, IEPHA, IPSEMG e DEOP. O tempo será 
computado em dias corridos, considerando-se como marco inicial a data da entrada do 
requerimento na unidade jurídica e como marco final a data da saída do parecer ou nota da 
unidade jurídica. Para tal, serão consideradas as datas do protocolo interno. Em caso de 
diligência, haverá interrupção da contagem dos prazos, reiniciando-a em seguida. Serão 
computados os pareceres e notas que deixarem a unidade dentro do período avaliatório.  

 
Fórmula de cálculo: somatório de dias de permanência dos pareceres e notas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e processos do CAP nas unidades jurídicas / número total de 
pareceres e notas jurídicas emitidos sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos 
do CAP. 
 
Unidade de medida: dias 

Fonte: controle interno das unidades 

Periodicidade: semestral 

Valor de referência: 12 dias  
O valor de referência partiu do tempo médio de 7,67 utilizado pelos Procuradores em exercício 
na Consultoria Jurídica da AGE, SEPLAG, SETOP, SEE e DER para emissão de pareceres e 
notas jurídicas. A essa média somaram-se mais 4 dias para tramitação interna dos expedientes, 
resultando no total de quase 12 dias. Ademais, considerou-se o prazo estabelecido pela 
Resolução AGE nº 148, de 29/06/2005. 
 
Polaridade: menor melhor 
 
Metas: 
 

1º semestre de 2008* 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
12 dias 12 dias 12 dias 

* A contagem dos pareceres e das notas jurídicas, para avaliação dessa meta, dar-se-á a partir do dia 1º 
de março de 2008, devendo ser computados aqueles que derem entrada na unidade a partir dessa data. 
 
Cálculo de desempenho:  
Fórmula: [meta/resultado] *10  
Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez). 
Ao resultado superior a 21 dias será atribuída nota 0 (zero). 
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Equipes: Consultoria Jurídica da AGE e unidades jurídicas chefiadas por Procurador (SEE, 
SETOP, SEMAD, SEPLAG, DER, IEPHA, IPSEMG e DEOP)  
 
 
IN-3.2: PERCENTUAL DAS CONSULTAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, 
CONVÊNIOS, EDITAIS E PROCESSOS DO CAP RESPONDIDAS EM ATÉ 10 DIAS.  
 
Descrição: O indicador busca aferir a maior eficiência da unidade na entrega de parte de suas 
orientações. Entende-se que, apesar de se ter fixado determinado tempo médio, é importante 
que algumas consultas sejam respondidas em prazo inferior. Ademais, busca-se, com o novo 
indicador, mensurar o esforço da unidade em atender de forma mais célere a algumas 
consultas, mesmo não tendo sido possível o cumprimento da meta relativa ao tempo médio. 
Serão computados apenas os pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios, 
editais e processos do CAP. 
 
Fórmula de cálculo: somatório das consultas sobre licitações, contratos, convênios, editais e 
processos do CAP respondidas no período em até 10 dias/ somatório de todas as consultas 
sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP respondidas no período X 
100. 
 
Unidade de medida: % 

Fonte: controle interno das unidades 

Periodicidade: semestral 

Valor de referência: não há 
 
Metas: 
 

1º semestre de 2008* 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
10% 10% 10% 

* A contagem dos pareceres e das notas jurídicas, para avaliação dessa meta, dar-se-á a partir do dia 1º 
de março de 2008, devendo ser computados aqueles que derem entrada na unidade a partir dessa data. 
 
Cálculo de desempenho:  
Fórmula: [resultado / meta] *10  
Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez) 
 
Equipes: Consultoria Jurídica da AGE e unidades jurídicas chefiadas por Procurador (SEE, 
SETOP, SEMAD, SEPLAG, DER, IEPHA, IPSEMG e DEOP) 
 
 
P -1 Estabelecer o controle da dívida ativa não-tributária e da cobrança de outros créditos 
 
Descrição: Atualmente, não existe, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, o controle da 
arrecadação da dívida ativa não tributária. Com vistas a dar início a tal controle, pactuou-se, no 
último Acordo de Resultados, a elaboração de diagnóstico da dívida ativa ambiental. A partir de 
informações disponibilizadas por FEAM e COPAM sobre o total de inscrições, estabeleceu-se 
meta de arrecadação. Para aferir o resgate dos créditos ambientais, recorreu-se ao SISEMA, 
que consolidou os dados e enviou-os para elaboração do Relatório de Execução do Acordo de 
Resultados. 
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Em relação à dívida ativa não ambiental, as informações disponíveis são ainda mais escassas, 
pois nunca foi mensurado o montante inscrito e a arrecadação dos créditos.  
Visando a sanar tal deficiência de informações, a PPIMA (Procuradoria o Patrimônio Imobiliário 
e Meio Ambiente) e a PO (Procuradoria de Obrigações) negociaram com a PRODEMGE a 
apresentação, no segundo semestre de 2008, de protótipo de um software para controle de 
toda a dívida ativa não tributária e das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. 
Desse modo, o controle efetivo somente será possível após a implantação do sistema. Como o 
SISEMA disponibiliza os dados a respeito da arrecadação da dívida ativa ambiental, será 
possível, neste caso, aferir o resgate dos créditos, mesmo antes da implantação do software. 
 
Ações 
 
P-1.A.1: CRIAR O INDICADOR E A METODOLOGIA PARA MEDIÇÃO DO TEMPO MÉDIO 
DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE LEGALIDADE DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS MULTAS AMBIENTAIS E ÀS MULTAS APLICADAS 
PELO PROCON, PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PELO TRIBUNAL DE CONTAS  
 
Descrição: Como atualmente a medição não é realizada, serão criados o indicador e a 
metodologia, que deverá conter os marcos (inicial e final) para a aferição do tempo médio para 
realização do controle de legalidade, bem como a ferramenta que será utilizada para o controle 
e mensuração.  
 
Produto: estudo entregue. O estudo contendo a metodologia e o indicador de controle do 
tempo médio para realização do controle de legalidade deverá ser assinado pelo Advogado-
Geral (ou por um dos Advogados-Gerais Adjuntos). 

 
Prazo: 30/06/08 
 

Cálculo do Desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o estudo 
contendo o indicador e a metodologia forem encaminhados à CAA via e-mail até o dia 30/06/08. 
Se o documento for encaminhado até o dia 14/07/08 a nota será 5 (cinco); após esse prazo a 
nota atribuída será 0 (zero). 
 
Equipes: PPI e PO 
 
 
P-1.A.2: REALIZAR DIAGNÓSTICO ACERCA DO TEMPO MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DO 
CONTROLE DE LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS 
MULTAS AMBIENTAIS E ÀS MULTAS APLICADAS PELO PROCON, PELA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E PELO TRIBUNAL DE CONTAS  
 
Descrição: Após a criação da metodologia, será realizada a medição nos meses de agosto, 
setembro, outubro e novembro, devendo também ser fixada a meta para o 1º semestre de 
2009. 
 
Produto:Diagnóstico realizado. O diagnóstico deverá ser validado pelo Advogado-Geral. 

Prazo: 15/12/2008 

Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o diagnóstico for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 15/12/08. Se o diagnóstico 
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for encaminhado até o dia 30/12/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 
0 (zero). 
 
Equipes: PPI e PO 
 
 
P-1.A.3: JULGAMENTO SOBRE PROTÓTIPO DO SOFTWARE PARA CONTROLE DA 
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA APRESENTADO PELA PRODEMGE  
 
Descrição: Como já foi solicitada à PRODEMGE a elaboração do protótipo do sistema, este 
deverá ser analisado pela AGE, que julgará a conveniência de adquiri-lo na forma e preços 
propostos. 
 
Produto: oficio encaminhado. Ofício explicitando a decisão sobre a aquisição ou não do 
sistema encaminhado à PRODEMGE com cópia para a CAA. 
 
Prazo: 30/06/08 

Cálculo do desempenho: Ofício encaminhado a PRODEMGE com cópia para a CAA até 
30/06/08: nota 10(Dez). Demais situações: nota 0(zero). 
 
Equipes: PPI e PO 
 
 
P-1.A.4: ADQUIRIR SISTEMA PARA CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OU 
CRIAR OUTRA FORMA DE CONTROLE  
 
Descrição: Decidindo pela aquisição do sistema, a AGE deverá celebrar o contrato; optando 
por não adquiri-lo, deverá ser elaborado um projeto de controle da dívida ativa não-tributária. 
 
Produto: Ferramenta de controle estabelecida 
 
Prazo: conforme decisão tomada na ação P1 A-3 
 
Cálculo do desempenho: havendo decisão pela aquisição do sistema, a AGE deverá celebrar 
o contrato com a PRODEMGE até o dia 01/08/08. Cumprida essa data, a nota atribuída será 
10(dez), havendo atraso serão descontados 3(três) pontos a cada 10 (dez) corridos dias de 
atraso na celebração do contrato. No caso de se optar pela elaboração de um projeto, este 
deverá ser enviado ao Advogado-Geral (ou a um dos Advogados-Gerais Adjuntos), validado 
pelo mesmo e encaminhado via ofício a CAA até o dia 01/10/08. Neste caso a ação será 
considerada cumprida integralmente se o projeto for encaminhado a CAA via ofício até o dia 
01/10/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 15/10/08 a nota será 5 (cinco); após esse 
prazo a nota atribuída será 0 (zero). 
 
Equipes: PPI e PO 
 
 
P-1.A.5: VERIFICAR ANDAMENTO DAS EXECUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
 
Descrição: Deverá ser apresentado relatório contendo o número do processo, Vara/Comarca, 
nome da parte, valor atualizado e fase processual em 31/05/2008.  
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Produto: relatório elaborado. O relatório será considerado elaborado quando for apresentado 
ao Advogado-Geral (ou a um dos Advogados-Gerais Adjuntos), validado pelo mesmo e 
encaminhado via e-mail para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). A validação 
consiste na assinatura do Advogado-Geral (ou de um dos Advogados-Gerais Adjuntos) no 
documento e a data de encaminhamento do e-mail marca a entrega do produto. 

 
Prazo: 30/06/08 
 
Cálculo do desempenho: E-mail contendo o relatório elaborado enviado para a CAA até o dia 
30/06/08 nota dez(10). E-mail encaminhado até o dia 14/07/08 nota 7 (sete), demais situações 
nota 0 (zero) 
 
Equipes: PO e Advocacias Regionais, exceto Advocacia Regional do Distrito Federal. 
 
 
P -2 ADEQUAR E COORDENAR A ATUAÇÃO DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
 
 
Indicador 
 
P-2.1: NÚMERO DE ATAS POR PERÍODO 
 
Descrição: O indicador buscará aferir a atuação contínua da coordenação. Como a principal 
forma de implantação da coordenação será a realização das reuniões, a mensuração será 
realizada por meio da medição do número de atas. 
 
Fórmula de cálculo: número de atas por semestre 

Unidade de medida: unidade 

Fonte: atas das reuniões de coordenação 

Periodicidade: semestral 

Valor de referência: não há 

Polaridade: maior melhor 

Metas:  
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
3 (1 a cada 1,5 mês)  4 (1 a cada 1,5 mês) 4 (1 a cada 1,5 mês) 

 
Cálculo do desempenho: número de atas igual a 4 (quatro) a nota atribuída será 10(dez), 
número de atas igual a 3 (três) a nota atribuída será 6, abaixo disso a nota será 0(zero). 
 
Equipe: Consultoria Jurídica 
 
Ações 
 
P-2.A.1: ELABORAR PROJETO DO BANCO DE PARECERES 
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Descrição: O banco de pareceres irá facilitar o trabalho dos Procuradores, pois conterá 
modelos com as principais teses utilizadas nas respostas às consultas realizadas pelos agentes 
públicos. O resultado será respostas mais rápidas e de qualidade. O projeto deverá conter a 
forma e periodicidade da alimentação do banco, os responsáveis pelo envio dos pareceres e 
notas e o método de definição de temas.  
Produto: Projeto elaborado. Projeto validado pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-
Gerais Adjuntos) e encaminhando a todos os membros da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do AR via ofício. 

 
Prazo: 30/06/08 
 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se projeto for 
encaminhado a CAA via ofício até o dia 30/06/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 
15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado, Corregedoria-Geral e Consultoria Jurídica.  
 
 
P-2. A.2: CONSTRUIR INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PARECERES 
 
Descrição: construção do indicador para mensurar a alimentação do banco de pareceres. 
 
Produto: Indicador construído. Indicador e suas metas definidas para o 1º e o 2º semestre de 
2009. O indicador e a metas deverão ser validados pelo Advogado-Geral (ou por um dos 
Advogados-Gerais Adjuntos) e pela SEPLAG-SUMIN. A proposta de indicador deverá ser 
encaminhada para validação pela SEPLAG-SUMIN com antecedência mínima de 15 dias, ou 
seja, até o dia 17/11/08. 

 
Prazo: 01/12/08 
 
Cálculo do desempenho: a iniciativa será considerada cumprida integralmente se a proposta 
de indicador for encaminhada a CAA via ofício até o dia 01/12/08*. Se o projeto for 
encaminhado até o dia 15/12/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). *O Advogado-Geral deverá enviar memorandos a todos os Procuradores informando 
sobre a metodologia de alimentação do banco de pareceres até o dia 02/05/08. Caso haja 
atraso no envio desses memorandos haverá o desconto de 3(três) pontos para cada mês de 
atraso. 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado, Corregedoria-Geral e Consultoria Jurídica.  
 
 
P-3 MELHORAR A PROVISÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS 
 
Ações 
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P-3.A.1: ELABORAR PROJETO DO BANCO DE PEÇAS  
 
Descrição: O projeto deverá conter a forma e periodicidade da alimentação do banco, os 
responsáveis pelo envio das peças e o método de definição de temas. O banco de peças irá 
facilitar o trabalho dos Procuradores, pois conterá modelos com as principais teses utilizadas na 
defesa dos interesses do Estado. O resultado será manifestações processuais mais rápidas e 
de qualidade. 
 
Produto: Projeto elaborado. Projeto validado pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-
Gerais Adjuntos) e encaminhando a todos os membros da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do AR via ofício. 

 
Prazo: 30/06/08 
 
Cálculo do desempenho: a iniciativa será considerada cumprida integralmente se projeto for 
encaminhado a CAA via ofício até o dia 30/06/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 
15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral.  
 
 
P-3.A.2: CONSTRUIR INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PEÇAS 
 
Descrição: construção do indicador para mensurar a alimentação do banco de peças e sua 
utilização pelos procuradores 
 
Produto: Indicador construído. Indicador e suas metas definidas para o 1º e o 2º semestres de 
2009. O indicador e a metas deverão ser validados pelo Advogado-Geral (ou por um dos 
Advogados-Gerais Adjuntos) e pela SEPLAG-SUMIN. A proposta de indicador deverá ser 
encaminhada para validação pela SEPLAG-SUMIN com antecedência mínima de 15 dias, ou 
seja, até o dia 17/11/08. 

 
Prazo: 01/12/08 
 
Cálculo do desempenho: a iniciativa será considerada cumprida integralmente se a proposta 
de indicador for encaminhado a CAA via ofício até o dia 01/12/08. Se o projeto for encaminhado 
até o dia 15/12/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). *O 
Advogado-Geral deverá enviar memorandos a todos os Procuradores informando sobre a 
metodologia de alimentação do banco de pareceres até o dia 02/05/08. Caso haja atraso no 
envio desses memorandos haverá o desconto de 3(três) pontos para cada mês de atraso. 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral.  
 
 
P-4 CONTER O AUMENTO DA INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS 
 
Indicadores 
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P- 4.1: ∑ DOS VALORES INSCRITOS EM PRECATÓRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA  
 
Descrição: Este indicador visa a mensurar a atuação da AGE como responsável pelo 
acompanhamento e defesa do Estado nas ações judiciais oriundas dos atos dos órgãos da 
Administração Direta. 
Não obstante a inscrição anual de precatórios originar-se de fatos estranhos à AGE – em 
função de atos da Administração Pública ou de fatos jurídicos – deve-se identificá-la como um 
fator de avaliação do desempenho institucional do órgão, tendo em vista sua responsabilidade 
na participação da constituição do passivo orçamentário. Afinal, a AGE, ao exercer a 
representação judicial dos interesses do Estado de Minas Gerais, passa a compartilhar – junto 
ao Poder Judiciário – com a Administração Pública e o Governo os riscos de possíveis 
condenações ainda que em nada tenha contribuído para o surgimento do conflito. As ações 
relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão ser excluídas do 
cômputo da meta tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Nesses casos, as decisões 
judiciais independem do empenho dos Procuradores do Estado, escapando do espectro de 
governabilidade da AGE.  

Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados: 

a) os valores de inscrições de precatórios relativos a ações sobre os seguintes temas: 

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em 
comissão/designados do TJMG e outros); 

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da 
SEPLAG para realização do pagamento);  

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG 
para realização do pagamento); 

4. Progressões horizontais do IPSEMG. 
 

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às seguintes Súmulas Administrativas do 
Advogado-Geral do Estado: 
 1. Súmula Administrativa nº 8, de 10/12/2004 
 Assunto: Não se recorrerá da decisão judicial que reconhecer inconstitucional a 
cobrança de contribuição previdenciária de servidor público civil inativo e de pensionistas dos 
três poderes do Estado de Minas Gerais, em período posterior à promulgação da Emenda à 
Constituição Federal nº 20, de 16 de dezembro de 1998 e anterior à promulgação da Emenda à 
Constituição Federal nº41, de 19 de dezembro de 2003. 
 2. Súmula Administrativa nº 7, de 28/09/2004 
 Assunto: É auto-aplicável o art.40, § 5° da Constituição de 1988 ( § 7° com a redação da 
Emenda Constitucional n° 20/98), ficando dispensada a interposição de recurso contra decisão 
naquele sentido. 

 

Fórmula de cálculo: ∑ dos valores inscritos em precatórios para a Administração Direta  
 
Unidade de medida: R$ 
 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), Tribunal Regional Federal 
(TRF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Lei de Orçamento Anual de 2009 (LOA 2009). 
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Periodicidade: anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de referência:  
 

Unidade Inscrição 
LOA 2006 

Inscrição 
LOA 2007 

Inscrição LOA 
2008 

TOTAL         
(LOA 2006,2007 

e 2008) 

% do 
total 

PA 24.826.488,00 73.789.386,00 96.406.272,00 195.022.146,00 87,23% 

PO 4.268.860,00 2.505.079,00 4.137.091,00 10.911.030,00 4,88% 

PT 1.330.865,00 202.278,00 909.951,00 2.443.094,00 1,09% 

PPI 950.625,00 54.415,00 364.933,00 1.369.973,00 0,61% 

1ª PDA 82.975,00 79.496,00 1.981.591,00 2.144.062,00 0,96% 

SAGC 5.582.408,00 1.798.469,00 - 7.380.877,00 3,30% 

2ª PDA 18.787,00 26.065,00 - 44.852,00 0,02% 

CSGEE 193.886,00 - - 193.886,00 0,09% 

ARE Juiz de Fora 285.105,00 272.378,00 32.189,00 589.672,00 0,26% 

ARE Uberlândia 83.449,00 150.544,00 41.688,00 275.681,00 0,12% 

ARE Divinópolis - 147.375,00 - 147.375,00 0,07% 

ARE Varginha - 11.313,00 122.659,00 133.972,00 0,06% 

ARE Gov. Valadares  - 257.136,00 - 257.136,00 0,12% 

ARE Montes.Claros - 33.747,00 - 33.747,00 0,02% 

ARE Uberaba - 32.788,00 - 32.788,00 0,01% 

ARE Contagem - 20.000,00 2.560.297,00 2.580.297,00 1,15% 

ARE Distrito Federal - - - - 0,00% 
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ARE Ipatinga - - - - 0,00% 
TOTAL 37.623.448,00 79.380.469,00 106.556.671,00 223.560.588,00 100,00 

Fonte: TJMG, TRT e PTPT 
 
Polaridade: menor melhor 
 
 
 
 
Metas globais:  
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
Adm. Direta: 

R$106.556.671,00 
- a ser fixada 

 
Metas por equipe:  
 
 

Equipe 
Metas para o 1º semestre 

de 2008 
 (Inscrição na LOA 2009) 

PA  R$    92.954.267,27  

PO  R$      5.200.572,45  

PT  R$      1.164.462,69  

PPI  R$         652.976,29  

1ª PDA  R$      1.021.933,75  

SAGC  R$      3.517.980,02 

2ª PDA  R$           21.378,01  

CSGEE  R$           92.412,74  

ARE Juiz de Fora  R$         281.057,97  

ARE Uberlândia  R$         131.399,05  

ARE Divinópolis  R$           70.244,00  

ARE Varginha  R$           63.855,67 

ARE Governador Valadares  R$         122.559,87  

ARE Montes Claros  R$           16.084,98  

ARE Uberaba  R$           15.627,89  

ARE Contagem  R$      1.229.858,36  

ARE Distrito Federal - 

ARE Ipatinga - 

TOTAL R$       106.556.671,00 
 
Obs.: As metas foram calculadas a partir do histórico de inscrição de cada unidade para a LOA 
de 2006, 2007 e 2008. 
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Cálculo do desempenho: Regra Geral 
 
P 4.2: ∑ DOS VALORES INSCRITOS EM PRECATÓRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA  
 
Descrição: Este indicador visa a mensurar a atuação da AGE como responsável pelo 
acompanhamento e defesa do Estado nas ações judiciais oriundas dos atos das entidades da 
Administração Indireta que possuem Procuradores do Estado em exercício. 
Algumas entidades da Administração Indireta encontram-se sob intervenção da AGE, quais 
sejam: Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico) e DEOP (Departamento de Obras Públicas). A AGE, portanto, responsabiliza-se pelas 
ações judiciais dessas entidades, e, conseqüentemente, por possíveis condenações sofridas 
por elas. Por este motivo, as despesas com precatórios alocadas nestas unidades 
orçamentárias possuem relação com o trabalho desenvolvido pela AGE, devendo ser 
encaradas, também, como fatores de avaliação de seu desempenho institucional. 
 
No entanto, as ações relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão 
ser excluídas do cômputo da meta tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Nesses 
casos, as decisões judiciais independem do empenho dos Procuradores do Estado, escapando 
do espectro de governabilidade da AGE. 
 
Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados: 

a) os valores de inscrições de precatórios relativos a ações sobre os seguintes temas: 

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em 
comissão/designados do TJMG e outros); 

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da 
SEPLAG para realização do pagamento);  

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG 
para realização do pagamento); 

4. Progressões horizontais do IPSEMG. 
 

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às seguintes Súmulas Administrativas do 
Advogado-Geral do Estado: 
 1. Súmula Administrativa nº 8, de 10/12/2004 
 Assunto: Não se recorrerá da decisão judicial que reconhecer inconstitucional a 
cobrança de contribuição previdenciária de servidor público civil inativo e de pensionistas dos 
três poderes do Estado de Minas Gerais, em período posterior à promulgação da Emenda à 
Constituição Federal nº 20, de 16 de dezembro de 1998 e anterior à promulgação da Emenda à 
Constituição Federal nº41, de 19 de dezembro de 2003. 
 2. Súmula Administrativa nº 7, de 28/09/2004 
 Assunto: É auto-aplicável o art.40, § 5° da Constituição de 1988 ( § 7° com a redação da 
Emenda Constitucional n° 20/98), ficando dispensada a interposição de recurso contra decisão 
naquele sentido. 
 
 
Fórmula de cálculo: ∑ dos valores inscritos em precatórios para as entidades da 
Administração Indireta, cujas Procuradorias estão chefiadas por Procuradores do Estado   
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Unidade de medida: R$ 
 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), Tribunal Regional Federal 
(TRF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Lei de Orçamento Anual de 2009 (LOA 2009). 
 
Periodicidade: anual 
 
 
 
 
Valor de referência: 
 

Entidad
e 

Inscrição 
LOA 2006 

Inscrição 
LOA 2007 

Inscrição 
LOA 2008 

TOTAL         (LOA 
2006,2007 e 2008) 

% do 
total 

Meta LOA 2009 

IPSEM
G 51.894.518 68.276.365 73.444.186 193.615.069 

54,3668
% 89.277.880,10 

DER 6.199.891 65.512.983 85.971.610 157.684.484 
44,2775

% 72.709.840,12 
DEOP 26.736 1.000 4.589.141 4.616.877 1,2964% 2.128.869,89 
IEPHA 1.000 1.000 209.030 211.030 0,0593% 97.378,88 
TOTAL 58.122.145 133.791.348 164.213.968 356.127.461 100,00% 164.213.969,00 

Fonte: SUCOR e TJMG 
 
Polaridade: menor melhor 
 
 
Metas globais: 
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
Adm. Indireta:  
R$ 164.213.969,00 

- 
a ser fixada 

 
Metas por equipe:  
 

Equipe 
Meta para o 1º semestre de 2008 

(Inscrição LOA 2009) 

IPSEMG R$       89.277.880,10 

DER R$       72.709.840,12 

DEOP R$         2.128.869,89 

IEPHA R$              97.378,88 

TOTAL R$     164.213.969,00 
 
Obs.: As metas foram calculadas a partir do histórico de inscrição de cada unidade para a LOA 
de 2006, de 2007 e de 2008 
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Cálculo do desempenho: Regra Geral 
 
 
P-5 INFORMAR ADEQUADAMENTE SOBRE RISCO FISCAL 
 
 
Ações:  
 
P-5. A.1: ELABORAR PROJETO DE AFERIÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
 
Descrição: A elaboração do projeto deverá resultar na estruturação da forma de se mensurar a 
adequação das informações prestadas ao propósito de aferir, em valores monetários, a 
probabilidade de sucumbência do Estado.  
 
Produto: Projeto elaborado. Projeto validado pelo Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-
Gerais Adjuntos) e encaminhando a todos os membros da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do AR via ofício. 

 

Prazo: 30/06/08 

 

Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se projeto for 
encaminhado à CAA via ofício até o dia 30/06/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 
15/07/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 

 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral.  
 

P-5 A-2: IMPLANTAR PROJETO DE AFERIÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
 
Descrição: A ação consistirá em dar início à implantação do projeto. 
 
Produto: Projeto implantado. O relatório de execução do projeto deverá ser validado pelo 
Advogado-Geral (ou por um dos Advogados-Gerais Adjuntos) e encaminhando à CAA. 

 
Prazo: de acordo com o cronograma do projeto (Etapas que devem ser cumpridas até 
31/12/08). 
 
Cálculo do desempenho: Todas as etapas do projeto cumpridas integralmente nota 10(dez). 
Metade ou mais das etapas do projeto cumpridas integralmente nota 6 (seis), abaixo disso a 
nota será 0 (zero). O relatório de execução do projeto deve ser encaminhando por e-mail para a 
CAA até o 15º dia útil seguinte ao período avaliatório. 
 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral.  
 
 
P-6 OTIMIZAR AS DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS  
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Indicador 
 
P-6.1: DESÁGIO ENTRE O LAUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O VALOR 
EFETIVAMENTE PAGO EM DESAPROPRIAÇÕES  
 
Descrição: O indicador buscará aferir o resultado do trabalho de negociação extrajudicial 
realizado pelos Procuradores nas desapropriações em que são chamados a atuar, mensurando 
o deságio em relação ao laudo da Administração Pública.  

 
Fórmula de cálculo: 
diferença entre o laudo de avaliação da Administração Pública e o valor efetivamente pago / 
laudo de avaliação da Administração Pública X 100 
 
Unidade de medida: % 
 
Fonte: controle interno realizado pela PPIMA, contendo breve especificação do imóvel, o valor 
e data do laudo de avaliação da Administração Pública, a data da desapropriação, o valor 
efetivamente pago e o deságio entre o laudo da Administração Pública e o valor efetivamente 
pago. 
 
Periodicidade: semestral 

Valor de referência: não há.  

Polaridade: maior melhor 

 
Metas: 
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
10% 10% 10% 

 
Cálculo do desempenho: 
Fórmula: [resultado/meta] *10  
Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez). 
 
Equipe: PPI 
 
P-7 REGULARIZAR O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
 
Indicadores 
 
P- 7.1: PRECATÓRIOS PAGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DO DER E DO IPSEMG 

 
Descrição: O indicador buscará aferir em que medida a quitação de precatórios está 
obedecendo à previsão, que decorre da liberação orçamentária efetuada hoje pela SEF. 
 
Fórmula de cálculo: 
        valor pago X 100 
        valor total 
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Unidade de medida: % 

Fonte: Controle interno da PT 

Periodicidade: semestral 

 

 

 

 

Valores de referência:  

 
Pagamento de precatórios 

 

Ano do 
pagamento 

Tipo de 
precatórios 

pagos 

Data do 
precatório 

Percentu
al pago 

2004 *Pequeno Valor 1997 100% 
2005 Pequeno Valor 1998 100% 
2005 Pequeno Valor 1999 100% 
2005 Pequeno Valor 2000 100% 
2005 Pequeno Valor 2001 25% 
2006 Pequeno Valor 2001 75% 
2006 Pequeno Valor 2002 100% 
2006 Pequeno Valor 2003 100% 
2006 Pequeno Valor 2004 100% 

2006** Grande Valor 1995 100% 
2007 Grande Valor 1996 100% 
2007 Grande Valor 1997 100% 
2007 Grande Valor 1998 100% 
2007 Grande Valor 1999 100% 
2007 Grande Valor 2000 100% 
2007 Grande Valor 2001 50% 

*Os créditos de pequeno valor foram pagos inicialmente por determinação do TJMG 
uma vez que, nos termos da EC 37, tais créditos independem de precatório, daí o 
pagamento prioritário. 

    ** Em dezembro de 2006, iniciou-se o pagamento de precatórios de grande valor. 
     Fonte: Centro de Cálculos da PTPT 

 
Polaridade: maior melhor 
 
Metas: 
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
100% dos precatórios 
alimentares de 2001  

100% dos precatórios 
comuns de 2001 

50% dos precatórios 
cíveis de 2002  

 
Cálculo do desempenho: 
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Para 1º e 2º semestres de 2008 

Resultado Nota 

 100% 10 

90% - 99,99% 8 

80% - 89,99% 6 

Abaixo de 80% 0 
 

Para 1º semestre de 2009 

Resultado Nota 

 50% 10 

40% - 40,99% 8 

30% - 39,99% 6 

Abaixo de 30% 0 
 
Equipe: PT, DER e IPSEMG  
 
 
P- 7.2: PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO VALOR DOS PRECATÓRIOS ADVINDA DA 
CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS  
 
Descrição: Após inscrito o precatório, a Advocacia-Geral desenvolve atividade contenciosa de 
revisão e impugnação dos cálculos de liquidação das obrigações declaradas sub-judice e 
atividade de celebração de acordos judiciais para pagamento a menor dos débitos. Este 
indicador mensura a qualidade de revisão dos cálculos dos valores dos precatórios, visando a 
corrigir e diminuir o valor a ser pago.  
 
Fórmula de cálculo: 
                            somatório dos resultados das correções X 100 
somatórios dos valores atualizados de precatórios e honorários 

O somatório do resultado das correções consiste no somatório da diferença entre o valor de 
face atualizado (correção + juros) dos precatórios e honorários e o valor efetivamente pago dos 
precatórios e honorários. O percentual de correção é calculado, portanto, por meio da razão 
entre o somatório dos resultados das correções e o somatório dos valores que seriam 
inicialmente pagos de precatórios e honorários, caso não houvesse a correção. Como se deseja 
mensurar o proveito em termos percentuais, multiplica-se o resultado dessa razão por 100 
(cem). 

Unidade de medida: % 

Fonte: Controle interno da PT.  

Periodicidade: semestral.  

Valor de referência: quadro de verificação de percentual médio de correção de erros materiais 
em cálculos de precatórios nos últimos 4 (quatro) anos 
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Correção de erros 
materiais no cálculo de 

precatórios 

PERÍODO % 

2º sem 2005 28,90% 

1º sem 2006 38,80% 

2º sem 2006 50,92% 

1º sem 2007 70,68% 

MÉDIA 47,32% 
 
A meta inferior ao valor de referência deve-se aos seguintes fatores: 

1. proximidade dos pagamentos dos precatórios; 
2. prévia realização dos cálculos em Reais (R$), o que diminui o impacto da correção; 
3. baixa inflação do período; 
4. medidas preventivas da AGE nos cálculos de liquidação, o que implica redução da 

margem de erro; 
5. proximidade do pagamento do valor de face ao valor real do precatório; 
6. impossibilidade de sujeitar credores a precatório complementar. 

 
Polaridade: maior melhor 
 
Metas: 
 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
25% 25% 25% 

 
Cálculo do desempenho: 
Fórmula: [resultado/meta] *10  
Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez). 
 
Equipes: PT, DER e IPSEMG 
 
 
P-8 GARANTIR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E A 
EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
Indicadores 

P 8.1: ÍNDICE DE CONTRATOS (DE ATIVIDADE MEIO) RENOVADOS NO PRAZO. 
 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o gerenciamento da execução física e 
financeira de contratos, visando à redução do número de contratos que são renovados fora do 
prazo.    
Ao final do primeiro período avaliatório a DPGF deve produzir relatório contendo: rol dos 
contratos de atividade meio que findaram no período encerrado, data de sua renovação, 
memória de cálculo da apuração do indicador e lista dos contratos que se encerrarão no 
semestre seguinte com as respectivas datas.   
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O relatório deverá ser enviado, por e-mail, aos membros da comissão ,dentro do prazo de envio 
do Relatório de Execução Acordo de Resultados. O não envio do relatório implicará a 
automática avaliação negativa do indicador. 
 
Fórmula: [(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / Número 
de contratos a serem renovados no período) ] X100 
 
Fonte: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados).  

Periodicidade de monitoramento: mensal 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
90 90 90 

 
 
Cálculo de desempenho: Regra Geral 
 
P- 8.2: ÍNDICE DE PAGAMENTOS NO PRAZO. 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a execução dos pagamentos no prazo, 
visando cumprir compromissos legais a fim de manter credibilidade e um bom relacionamento 
com fornecedores e prestadores de serviços. Considera-se para tal a data do pagamento e data 
do vencimento. Deve-se considerar apenas faturas relativas a serviços de utilidade pública em 
que o pagamento em atraso gera, automaticamente, gastos adicionais com multas e juros. 
Serão contabilizados os serviços de utilidade pública: água e esgoto, energia, telefonia e 
correios. A meta irá vigorar somente a partir da liberação orçamentária. 
 
Fórmula: [ (Número de pagamentos no prazo no período / número total de pagamentos no 
período) ] X100 
 
Fonte: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados). A SPGF deve produzir um 
controle interno em que sejam contabilizados o total de faturas de serviços de utilidade pública 
especificados que foram pagos e o total de faturas onde o pagamento foi realizado com algum 
atraso. Um relatório semestral oficial deve ser produzido com esta informação para fins da 
avaliação do resultado. 
 
Periodicidade de monitoramento: mensal 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

70% 70% 70% 
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Cálculo de desempenho: Regra Geral 
 
 
P- 8.3: TEMPO MÉDIO PARA TAXAÇÃO  
 

Descrição: o indicador tem por objetivo mensurar a diferença temporal entre a taxação na folha 
de pagamento e a publicação do benefício concedido ao servidor, visando garantir ao servidor 
tempestividade no atendimento aos seus direitos. É percebida no Governo do Estado de Minas 
Gerais uma alta defasagem entre a taxação na folha de pagamento e o mês do benefício 
concedido, ou seja, a efetiva publicação. Contempla-se neste indicador os seguintes benefícios: 
qüinqüênio, trintenário, férias prêmio e biênio. 
 
Fórmula: Σ de meses transcorridos entre a taxação de cada benefício na folha e a publicação 
de cada um deles / total de benefícios publicados no semestre. 
 
Fonte: Relatório do SISAP emitido especialmente para o indicador pela SCAP. 

Periodicidade de monitoramento: semestral 

Unidade de Medida: meses 

Polaridade: menor melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

1 1 1 
 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P- 8.4: DEFASAGEM MÉDIA ENTRE A DATA DO DIREITO AO BENEFÍCIO E O 
DEFERIMENTO DE SUA CONCESSÃO. 
 

Descrição: o indicador tem por objetivo mensurar o número de dias entre a data do direito e o 
deferimento de sua concessão, visando garantir ao servidor tempestividade no atendimento aos 
seus direitos. É percebida no Governo do Estado de Minas Gerais uma alta defasagem entre a 
data do direito adquirido ao benefício e o deferimento de sua concessão. Contempla-se neste 
indicador os seguintes benefícios: qüinqüênio, trintenário, férias prêmio e biênio. Para fins de 
cálculo do indicador, devem-se considerar somente os benefícios efetivamente publicados no 
semestre em questão. 
 
Fórmula: Σ (Número de dias corridos decorridos entre a data de cada publicação e a data da 
vigência do benefício) / número de concessões 
 
Fonte: Relatório do SISAP emitido especialmente para o indicador pela SCAP. 

Periodicidade de monitoramento: mensal  

Unidade de Medida: dias 

Polaridade: menor melhor 
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Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

90 90 90 
 
 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 

 

 
 
 
P- 8.5: NÚMERO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EM ESTOQUE NA DRH 
 

Descrição: O indicador mensura o número de processos de aposentadoria que estão em vias 
de ser processados a mais de 90 dias e que não tiveram conclusão. Tem por objetivo diminuir 
elevados estoques de processos de aposentadoria a analisar (situação própria de alguns 
órgãos específicos). Ao diminuir ou zerar este número a DRH garante ao servidor 
tempestividade no atendimento aos seus direitos. Dois tipos de situação devem ser 
contabilizados neste indicador: a) processos onde há necessidade de realizar diligências (foi 
encaminhado a DCCTA e voltou) e ainda b) processos a instruir.  
 
Fórmula: Σ de processos de aposentadoria que entraram e não saíram da DRH a mais de 90 
dias. 
 
Fonte: Controle interno de cada DRH, emitido um dia antes do término de cada semestre, 
assinado pelo Diretor da DRH do órgão em questão.  
 
Periodicidade de monitoramento: mensal  

Unidade de Medida: processos  

Polaridade: menor melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

0 0 0 

 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P- 8.6: ÍNDICE DE DISTORÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a utilização plena do módulo de material 
permanente.  
Método de Avaliação: Percentual de desvio entre o saldo físico levantado pela comissão de 
inventário do Órgão durante o encerramento de exercício financeiro e o saldo no SIAD na data 
de 30/11. 
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Fórmula: [ (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) ] x 100. 

Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: anual 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: menor melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

 5%  

 
Cálculo de desempenho: Fórmula: {1 –[(Valor atual -Valor meta) / Valor meta] }*10 
 
 
P- 8.7: ÍNDICE DE DISTORÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO. 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a utilização plena do módulo de material de 
consumo.  
Método de Avaliação: Percentual de desvio entre o saldo físico levantado pela comissão de 
inventário do Órgão durante o encerramento de exercício financeiro e o saldo no SIAD na data 
de 30/11 
. 
Fórmula: [ (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) ] x 100. 

Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: anual 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: menor melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

 5%  

 
 
Cálculo de desempenho: Fórmula: {1 –[(Valor atual -Valor meta) / Valor meta] }*10 
 
 
P -8.8: ÍNDICE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA – ICEL-Q. 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e 
serviços comuns, por meio da forma eletrônica de aquisição - Cotação Eletrônica de Preços. 
Este indicador tem foco na quantidade de processos de compra. 
 
Fórmula: [∑ (Quantidade de processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição 
de bens e/ou serviços) / (Total de processos de compra direta, passíveis de serem efetuados 
por cotação eletrônica, realizadas no período avaliatório em questão) ] X 100 
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Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: mensal 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

80% 80% 80% 
 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P- 8.9: ÍNDICE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA – ICEL-V. 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e 
serviços comuns, por meio da forma eletrônica de aquisição - Cotação Eletrônica de Preços. 
Este indicador tem foco nos valores das compras. 
 
Fórmula: [∑ (Valores homologados nos processos de compra direta por cotação eletrônica para 
aquisição de bens e/ou serviços) / (Valor total dos processos de compra direta, passíveis de 
serem efetuados por cotação eletrônica, realizadas no período avaliatório em questão) ] X 100 
 

Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: mensal  

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

80% 80% 80% 

 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P- 8.10: ÍNDICE DE PREGÃO ELETRÔNICO – IPEL-Q 
 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e 
serviços comuns, por meio da forma eletrônica de aquisição - Pregão Eletrônico. Este indicador 
tem foco na quantidade de processos de compra. 
 
Fórmula: [∑ (Quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços 
comuns efetuados por pregão eletrônico) / (Total de processos de licitação nas modalidades de 
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concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços 
comuns, realizadas no período avaliatório em questão) ] X 100 
 
Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: mensal 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

50% 50% 50% 

Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P 8.11: ÍNDICE DE PREGÃO ELETRÔNICO – IPEL-V. 
 
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e 
serviços comuns, por meio da forma eletrônica de aquisição - Pregão Eletrônico. Este indicador 
tem foco nos valores das compras. 
 
Fórmula: [∑ (Valores homologados nos processos de licitação para aquisição de bens e/ou 
serviços comuns efetuados por pregão eletrônico) / (valor total de processos de licitação nas 
modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens 
e/ou serviços comuns, realizados no período avaliatório em questão) ] X 100 
 
Fonte: SCRLP / SEPLAG 

Periodicidade de monitoramento: mensal 

Unidade de Medida: % 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

50% 50% 50% 

 
 
Cálculo de desempenho: regra geral 
 
 
P- 8.12: TAXA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO 
 

Descrição: Percentual dos papéis A4 adquiridos pelos órgãos e entidades da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais sejam do tipo 
reciclado. Para a avaliação do segundo semestre, considerar-se-á as aquisições ocorridas ao 
longo de todo o ano. 
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Fórmula: (total de papel A4 reciclado adquirido / Total de papel A4 adquirido) * 100. 
 
Fonte: Superintendência Central de Compras, Logística e Patrimônio (SCRLP). 

Unidade de Medida: % 

Periodicidade de monitoramento: semestral 

Polaridade: maior melhor 

Cálculo de desempenho: Regra Geral 

Metas: 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
25% 25% 25% 

P -8.13: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (IAC) 
 

Descrição: O IAC é uma média entre 2 indicadores que refletem as ações a serem tomadas 
pelo órgão/entidade para melhor o atendimento ao cidadão. Os indicadores que formam o IAC 
são: 
 
1) Índice de Atendimento às demandas do fale-conosco do Portal Minas e LIG-Minas (IADF) 
Descrição: média do índice (IADF), entre os meses de janeiro a junho e de julho a dezembro. 
Nos meses em que não houver demandas encaminhadas, o índice será desconsiderado do 
cálculo. 
Fórmula:somatório IADF (período janeiro a junho ou julho a dezembro/2008 ou 2009) / (Número 
de meses em que a instituição recebeu protocolo)x100 
Fonte: Sistema de Atendimento ao Cidadão 
Unidade de Medida: % 
Periodicidade de monitoramento: mensal 
 
2) Alinhamento dos serviços dos sítios em relação ao Portal Minas (Alinhamento Portal Minas) 
Descrição: O índice de alinhamento é uma verificação se as informações sobre serviços 
disponibilizados nos sítios institucionais são literalmente iguais aos serviços disponibilizados no 
Portal Minas.  
Fórmula: (∑das informações disponibilizadas nos sítios literalmente iguais ao Portal Minas / ∑ 
das informações disponibilizadas nos sítios)x100 
Fonte: Superintendência Central de Governança Eletrônica 
Unidade de Medida: % 
Periodicidade de monitoramento: semestral. 
 
Fórmula: IAC = ∑(IADF +  Alinhamento Portal Minas)/2 

Fonte: Superintendência Central de Governança Eletrônica 

Unidade de Medida: % 

Periodicidade de monitoramento: anual (fim da vigência do Registro de Preços) 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

91 94 95 
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Polaridade: maior melhor 
 
Cálculo de desempenho: Regra geral 
 
Equipes: SPGF – Protocolo Administrativo e Assessoria de Comunicação Social 
 
P- 8.14: TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PASSAGENS AÉREAS 
 

Descrição: Realizar as compras dos itens das famílias de Equipamentos de Informática, 
Material de Escritório e Passagens Aéreas, de acordo com as adesões de cada Órgão ao 
Registro de Preços homologados em conformidade com o novo modelo de Gestão Estratégica 
de Suprimentos – GES; O cálculo da taxa de aquisição será feito por família e o resultado final 
do indicador será a média das taxas de aquisição calculadas durante o período avaliatório. 
 
Fórmula: (total de itens adquiridos das três famílias no órgão aderente em conformidade com a 
política do GES / totalidade de itens registrados nas três famílias no Órgão aderente ao Registro 
de Preços)*100 
 
Fonte: Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio (SCRLP) 

Unidade de medida: % 

Periodicidade de monitoramento: semestral 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 

1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 
80% 80% 80% 

 
Cálculo de desempenho: Regra Geral 
 
 
P-8.15: MÉDIA DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DOS SÍTIOS MANTIDOS PELO 
ÓRGÃO/ENTIDADE (ISI) 
 

Descrição: O Índice de Sítios de Informação (ISI) é composto por vários itens retirados da 
Resolução SEPLAG nª 72 que medem o desenvolvimento do Sítio de Informação quanto ao seu 
contéudo e navegabilidade. 
Fórmula: ∑ISI dos sítios mantidos pelo órgão/entidade/Número de sítios mantidos pelo 
órgão/entidade.  
O ISI é calculado da seguinte forma = ∑ (pontuação × pesos)/∑ pontuação máxima possível. 
 
Fonte: Superintendência Central de Governança Eletrônica (SCGE) 

Unidade de Medida: % 

Periodicidade de monitoramento: Semestral (em 15 de junho a SCGE apura a nota) 
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Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

94 * * 

 
* Para o 2º. Semestre de 2008 e 1º. Semestre de 2009, a meta é diminuir 20% da diferença 
entre a nota obtida e a nota máxima por semestre (a partir da nova metodologia, cujo V0 estará 
disponível em 30/06/08). Ou seja, o índice real que a AGE deverá atingir será calculado 
imediatamente após a primeira medição com a nova metodologia. Deve-se reduzir 20% da 
diferença no 2º. Sem/08 e mais 20% no 1º. Sem/09 (a meta desse semestre será a meta do 
semestre passado acrescida de 20% da diferença entre a nota máxima e a meta estabelecida). 
Cálculo de desempenho: Regra Geral 
 
Equipes: SPGF – Protocolo Administrativo e Assessoria de Comunicação 
 
P-8 A-1 ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DE GOVERNO ELETRÔNICO 
 
Descrição: O Plano Diretor de Governo Eletrônico deve contemplar as diretrizes de Prestação 
de Serviços Eletrônicos, Gestão da Informação e Gestão de Tecnologia da Comunicação. 
 
Produto: Diagnóstico de Governo Eletrônico do órgão/entidade atualizado, preenchido e 
encaminhado para Superintendência Central de Governança Eletrônica. 
 
Prazo: 31/02/08 

Cálculo do desempenho: Regra Geral 

Equipe: SPGF – Protocolo Administrativo 

 
P-8 A-2 ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABALHO EM PARCERIA COM O ARQUIVO 
PÚBLICO MINEIRO 
 
Descrição: O cronograma se refere ao Plano de Classificação e Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos das áreas finalísticas. 
 
Produto: Cronograma de Trabalho entregue e validado pelo Arquivo Público Mineiro 

Prazo: 30/05/08 

Cálculo do desempenho: Regra Geral 

Equipe: SDID 

 
P-8 A-3 ELABORAR O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELAS DE TEMPORALIDADE E 
DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS  
 
Descrição: O plano deve ser elaborado conforme cronograma de trabalho entregue ao Arquivo 
Público Mineiro Esse item deverá ser pactuado com as Secretarias de Estado, Auditoria e 
Advocacia.  
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Produto: Proposta de Plano de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das áreas finalísticas entregues ao Arquivo Público Mineiro conforme cronograma 
estabelecido. 
 
Prazo: 24/12/08 

Cálculo do desempenho: Regra Geral 

Equipe: SDID 
 
 
 
 
 
AC-1 APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E METAS 
 
 
Indicador: 
 
AC 1.1: NÚMERO DE REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO POR EQUIPE 
 
Descrição: O indicador buscará aferir a intensidade do acompanhamento das metas de cada 
equipe. O objetivo é detectar as dificuldades e atuar preventivamente, viabilizando o alcance 
das metas estabelecidas. 
 
Fórmula: contagem do número de relatórios das reuniões vistados pelo Diretor-Geral 
 
Unidade de medida: unidade  

Fonte: Controle interno da Equipe de Gestão Estratégica – relatórios das reuniões  

Periodicidade: semestral  

Valor de referência: Não há.  

Polaridade: maior melhor 

Meta:  

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

5 (1 por mês)  6 (1 por mês) 6 (1 por mês) 

 
Cálculo do desempenho: número de relatórios igual ao pactuado, a nota atribuída será 10 
(dez); um ou dois relatórios a menos, a nota atribuída será 6 (seis); abaixo disso, a nota 
atribuída será 0 (zero). Se os relatórios não forem gerados na periodicidade prevista, ou seja, 
1(um) por mês, haverá desconto de 2 (dois) pontos na nota geral obtida. 
 
Equipes: SPGF-Protocolo Administrativo, Diretoria-Geral, Gabinete e Assessoria do Advogado-
Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
AC-2 DAR VISIBILIDADE ÀS PRINCIPAIS CONQUISTAS DO GOVERNO VIABILIZADAS 
PELA AGE  
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Indicador 
 
AC- 2.1: NÚMERO DE ATIVIDADES DA AGE COM IMPACTOS NAS POLÍTICAS 
GOVERNAMENTAIS DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ÓRGÃO.  
 
Descrição: Na medida em que são disponibilizadas, na internet, informações sobre atividades 
do órgão capazes de demonstrar seu impacto nas ações governamentais, tanto sociedade 
quanto Governo passam a conhecer melhor o trabalho desenvolvido e a importância do órgão 
para a manutenção e o desenvolvimento das políticas públicas.      
O indicador mede, assim, a disponibilização de informações acerca das principais atividades da 
AGE em seu sítio eletrônico. 
 
Fórmula: contagem das atividades disponibilizadas no sítio. 

Unidade de medida: unidade  

Fonte: Sítio eletrônico da AGE. O resultado será disponibilizado pela Assessoria de 

Comunicação. 

Periodicidade: Semestral – disponibilização no 15º dia útil dos meses de janeiro/09 e julho/09.      

Valor de referência: Não há.  

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

- 5 5 
 
 
Equipes: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação, Advocacias 
Regionais (inclusive do Distrito Federal), I Procuradoria da Dívida Ativa, II Procuradoria da 
Dívida Ativa, Subadvocacia-Geral do Contencioso, Consultoria Jurídica, Procuradoria de 
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, Procuradoria do Tesouro, Precatório e Trabalho, 
Procuradoria Administrativa e Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades Estatais.    
 
Cálculo de desempenho:  
Fórmula: [resultado / meta] *10 
Obs: o ponto máximo de pontos é limitado a 10 (dez) 
 
 
Ações: 
 
AC-2. A.1: ESTABELECER ROTINA DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 
DA AGE COM IMPACTOS NAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. 
 
Descrição: Com vistas a dar visibilidade às atividades a AGE que impactam nas políticas 
governamentais, é necessário que se estabeleça uma rotina mínima de elaboração de relatórios 
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e que esses sejam disponibilizados tempestivamente para os interessados. Para estabelecer 
essa rotina deverá ser elaborada uma instrução normativa que contenha no mínimo: 
- os responsáveis pela consolidação das informações e elaboração dos relatórios semestrais;  
- os responsáveis pelo repasse das informações sobre as principais atividades da AGE que 
impactam as políticas governamentais;  
- a periodicidade do repasse das informações;  
- a definição sobre a forma de repasse das informações. 
 
Produto: instrução normativa publicada.  
 
Prazo:30/05/08 
 
Cálculo do desempenho: Instrução normativa publicada até do dia 30/05/08 a nota atribuída 
será 10(dez), se a Instrução Normativa for publicada até o dia 15/06/08 a nota atribuída será 6 
(seis), qualquer outra situação a nota atribuída será 0 (zero). 
 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
 
AC-3 VIABILIZAR A GESTÃO DE RELATÓRIOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO 
PROCESSUAL 
 
Indicador: 
 
AC- 3.1: NÚMERO DE REUNIÕES DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO COM 
APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS 
 
Descrição: À Câmara de Coordenação, criada pelo Decreto 44.113/2005, são atribuídas 
funções afetas ao acompanhamento, ao monitoramento e à verificação da atividade-fim da 
AGE. Integram a Câmara de Coordenação: o Advogado-Geral do Estado, os dois Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado, o Subadvogado-Geral do Contencioso, o Consultor Jurídico-Chefe, 
os Advogados Regionais do Estado e os Procuradores-Chefes das Procuradorias 
especializadas. O indicador buscará aferir a freqüência de apresentação dos relatórios 
gerenciais à Direção Superior. Para isso, os relatórios deverão ser apresentados em uma 
reunião por mês, devendo conter, necessariamente, o número de processos tramitados e 
mandados de citação recebidos na unidade e por Procurador durante o mês.  
 
Fórmula: contagem do número de atas 

Unidade de medida: unidade  

Fonte: atas das reuniões geradas pelo Secretário da Câmara de Coordenação, contendo a 
apresentação dos relatórios. 
 

Periodicidade: semestral  

Valor de referência: não há.  

Polaridade: maior melhor 

Meta: 
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1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

4 (1 por mês)  6 (1 por mês) 6 (1 por mês) 
 
 Cálculo do desempenho: número de atas igual ao pactuado a nota atribuída será 10(dez), 
uma ou duas atas a menos a nota atribuída será 6(seis), três ou mais atas a menos a nota será 
0(zero). Se as atas não forem geradas na periodicidade prevista, ou seja, 1 (uma) por mês, 
haverá desconto de 2 (dois) pontos na nota geral obtida. 
 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
 
 
 
AC-4 FORTALECER A COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO INTERNAS 
 
 
Indicador 
 
AC- 4.1: NÚMERO DE REUNIÕES DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO DA AGE 
 
Descrição: À Câmara de Coordenação, criada pelo Decreto 44.113/2005, são atribuídas 
funções afetas ao acompanhamento, ao monitoramento e à verificação da atividade-fim da 
AGE. Integram a Câmara de Coordenação: o Advogado-Geral do Estado, os dois Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado, o Subadvogado-Geral do Contencioso, o Consultor Jurídico-Chefe, 
os Advogados Regionais do Estado e os Procuradores-Chefes das Procuradorias 
especializadas.  
 
Nas reuniões da Câmara são discutidos, acompanhados e monitorados assuntos diversos 
relacionados ao negócio e à missão da AGE. As reuniões da Câmara se tornam, portanto, um 
espaço, por excelência, de fortalecimento e integração do órgão e suas unidades internas.  
Dada sua importância, acompanhar periodicamente o acontecimento das reuniões torna-se um 
indicador interessante para o órgão.  
 
Fórmula: contagem do número de atas 
 
Unidade de medida: Unidade  
 
Fonte: Atas das reuniões geradas pelo Secretário da Câmara de Coordenação. 
 
Periodicidade: semestral  

Valor de referência: não há.  

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

8 (2 por mês)  12 (2 por mês) 12 (2 por mês) 
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Cálculo do desempenho: número de atas igual ao pactuado a nota atribuída será 10(dez), 
uma ou duas atas a menos a nota atribuída será 6(seis), três ou mais atas a menos a nota será 
0(zero). Se as atas não forem geradas na periodicidade prevista, ou seja, 2 (duas) por mês, 
haverá desconto de 2 (dois) pontos na nota geral obtida. 
 
Equipe: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral. 
 
Ações 
 
AC-4 A1: IMPLANTAÇÃO DA INTRANET DA AGE  
 
Descrição: Para melhorar a comunicação e integração internas, pretende-se implantar a 
intranet da AGE, na qual serão disponibilizados os formulários utilizados em cada setor e 
informações relativas aos procedimentos adotados. Na intranet também constarão informações 
e avisos facilitando a comunicação interna, dentre outras funções e utilidades que serão 
agregadas com sua implantação.  
 
A implantação da intranet consiste em sua disponibilização para acesso dos servidores e 
funcionários. 
 
Produto: intranet disponibilizada. 

Prazo: 30/06/08 

Cálculo do desempenho: Intranet disponibilizada até o dia 30 de junho nota (10), até o dia 7 
de julho nota (5), demais situações nota (0) zero. 
 
Equipes: SPGF- Protocolo Administrativo, Diretoria-Geral e Assessoria de Comunicação 
 
AC-5 ADEQUAR A ESTRUTURA DA AGE  
 
Ações 
 
AC-5. A.1: ESTABELECER PADRÃO ESTRUTURAL PARA AS UNIDADES DA AGE NO 
INTERIOR 
 
Descrição: Esse padrão estrutural deverá conter, no mínimo: 
- definição dos tipos de unidades no interior existentes na AGE (exemplos: Escritório Seccional, 
Regional de Pequeno Porte, Regional de Grande Porte etc.);  
- definição do número mínimo de Procuradores do Estado por tipo de unidade; 
- definição do número mínimo de servidores administrativos existentes por tipo de unidade;  
- definição do número mínimo de estagiários por tipo de unidade;  
- definição do número mínimo de estações de trabalho por tipo de unidade;  
- definição do número mínimo de computadores por tipo de unidade.  
 
Produto: padrão estrutural das unidades da AGE no interior definido. O documento que contém 
o padrão estrutural deverá ser avaliado e assinado pelo Diretor-Geral. 
 
Prazo: 30/04/08 
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Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o diagnóstico for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 30/04/08. Se o projeto for 
encaminhado até o dia 12/05/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). 
 
Equipes: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral, e Diretoria-Geral. 
 
 
AC-5. A.2: REALIZAR O DIAGNÓSTICO DO INTERIOR 
 
Descrição: Após a definição do padrão, que deverá ocorrer até maio de 2008, haverá a 
medição de todas as unidades da AGE no interior em relação ao padrão estabelecido. A 
unidade de medida a ser utilizada será: %.   
 
Produto: diagnóstico realizado. O documento que contém o diagnóstico deverá ser avaliado e 
assinado pelo Diretor-Geral. 
Prazo: 02/06/08 
 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o diagnóstico for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 02/06/08. Se o projeto for 
encaminhado até o dia 16/06/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). 
 
Equipes: (Gabinete, Corregedoria, Assessoria do Advogado-Geral) e Diretoria-Geral. 
 
 
AC-5.A.3: ESTABELECER PADRÃO ESTRUTURAL PARA AS PROCURADORIAS DA AGE 
NA CAPITAL 
 
Descrição: Com vistas a melhoria das condições de trabalho e obtenção de maior eficiência, 
também é necessário o planejamento estrutural das Procuradorias da AGE sediadas em Belo 
Horizonte. Sendo assim, propõe-se como iniciativa para o 2º semestre de 2008 o 
estabelecimento de um padrão estrutural para as Procuradorias da AGE. Esse padrão estrutural 
deverá conter, no mínimo, os mesmos itens descritos no padrão para as unidades do interior.  
 
Produto: padrão estrutural para as Procuradorias da AGE definido. O documento deverá ser 
avaliado e assinado pelo Diretor-Geral. 
 
Prazo: 01/10/08 
 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o padrão estrutural para as procuradorias da AGE for encaminhado a CAA via e-mail 
até o dia 01/10/08. Se o projeto for encaminhado até o dia 15/10/08 a nota será 5 (cinco), após 
esse prazo a nota atribuída será 0 (zero). 
 
Equipes: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral e Diretoria-Geral. 
 
 
AC-5. A.4: REALIZAR DIAGNÓSTICO DA CAPITAL 
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Descrição: Após a definição do padrão, que deverá ocorrer até novembro de 2008, haverá a 
medição de todas as Procuradorias da AGE em relação ao padrão estabelecido. A unidade de 
medida a ser utilizada será: %.  
 
Produto: diagnóstico realizado. O documento que contém o diagnóstico deverá ser avaliado e 
assinado pelo Diretor-Geral. 
 
Prazo: 01/12/08 
 
Cálculo do desempenho: a ação será considerada cumprida integralmente se o documento 
contendo o diagnóstico for encaminhado a CAA via e-mail até o dia 01/12/08. Se o projeto for 
encaminhado até o dia 15/12/08 a nota será 5 (cinco), após esse prazo a nota atribuída será 0 
(zero). 
 
Equipes: Gabinete e Assessoria do Advogado-Geral do Estado, Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado e Corregedoria-Geral e Diretoria-Geral  
 
 
AC-6 PROMOVER EFICIÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS E ROTINAS COM 
USO INTENSIVO DA TI  
 
 
Indicadores 
 
AC- 6.1: MÉDIA DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DOS SÍTIOS MANTIDOS PELO 
ÓRGÃO/ENTIDADE (ISI).  
 
Indicador já descrito para o objetivo: “Garantir a adequada utilização dos recursos 
orçamentários e eficiência dos procedimentos administrativos”. 
 
 
AC- 6.2: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – IAC 
 
Indicador já descrito para o objetivo: “Garantir a adequada utilização dos recursos 
orçamentários e eficiência dos procedimentos administrativos”. 
 
AC- 6.3: NÚMERO MÍNIMO DE VOLUMES DA REVISTA JURÍDICA PUBLICADOS POR ANO  
 
Descrição: A Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais traz a lume 
importantes estudos sobre os mais variados temas jurídicos, assinalando o comprometimento 
institucional da Advocacia-Geral do Estado na defesa do Estado de Minas Gerais e a 
permanente contribuição de seus Procuradores no desenvolvimento da produção científica 
mineira. Assim, é importante que ocorra a publicação de, pelo menos, um volume por ano. 
 
Fórmula: volumes de Revistas publicados por ano 

Unidade de medida: unidade 

Fonte: ofício encaminhado pela Superintendente de Documentação, Informação e Divulgação 
atestando a publicação da Revista. 
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Periodicidade: semestral  

Valor de referência: 1 

Polaridade: maior melhor 

Metas: 

 
1º semestre de 2008 2º semestre de 2008 1º semestre de 2009 

- 1 - 
Cálculo de desempenho:  
Fórmula: [meta/resultado] *10  
Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez). 
 
Equipe: Superintendência de Documentação Informação e Divulgação. 

 
 
 
 
 

MISSÃO: DEFENDER COM ÊXITO OS DIREITOS E LEGÍTIMOS INTERESSES DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS   
 
Indicador  
 
M-1: MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE ASSESSORIAS. 

Equipe: Gabinete e Diretoria de Processos e Mandados e Protocolo Judicial 
 
Descrição: A nota desse indicador será uma composição entre a média da nota das equipes, 

excluindo-se as equipes de assessorias.  

Fórmula: média aritmética simples da nota das equipes 

Fonte: Diretoria Central de Modernização da Gestão (DCMG) 

Periodicidade de monitoramento: Semestral 

Unidade de Medida: Nota 

Polaridade: Maior melhor 

V0: N/A 

Meta: 1º semestre de 2008: 10 

           2º semestre de 2008: 10 

           1º semestre de 2009: 10 

Cálculo de desempenho:  

Resultado Observado Nota Atribuída 

De 9 a 10 10 

De 8 a 8,99 8 

De 7 a 7,99 6 
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Abaixo de 7 0 
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ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
 
Do processo e avaliação do Acordo 

O Primeiro período avaliatório deste Acordo de resultados de 2ª. etapa se iniciará na 
data de sua assinatura e terminará em 30/06/08. Os períodos avaliatórios subseqüentes terão 
início no primeiro dia após o encerramento do período anterior e terão duração de seis meses 
cada.  

A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio de: 

a) Relatórios gerenciais de execução elaborados pelo acordado e encaminhados para 
todos os membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento, semestralmente, no 
prazo de até 45 dias corridos após o fechamento do período avaliatório.  

b) Reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que ocorrerão em datas 
definidas pela SEPLAG, respeitando um prazo mínimo de 5 dias úteis entre o 
recebimento do Relatório de Execução e a data da reunião.  

c) Relatórios gerenciais de avaliação, elaborados pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação, no prazo de até 30 dias corridos após a última reunião da Comissão que for 
agendada pela SEPLAG. 

Os relatórios de execução deverão: a) informar o resultado de cada indicador, ação ou 
marco pactuado para o período avaliado; b) indicar o percentual de execução alcançado; c) 
justificar o cumprimento a maior ou a menor das metas, marcos e produto pactuados; d) relatar 
os problemas enfrentados no período e fazer proposições para um melhor alcance das metas 
pactuadas para o próximo período. 

Os Relatórios gerenciais de execução, bem como os relatórios gerenciais de avaliação, 
deverão observar os modelos de relatório-padrão disponibilizados no sítio eletrônico da 
SEPLAG, bem como eventuais orientações fornecidas, posteriormente, por esta. As 
informações solicitadas no relatório-modelo constituem um patamar mínimo das informações 
que devem constar nos relatórios, sendo permitida a inserção de outras informações, tabelas ou 
gráficos, desde que suficientemente ilustrativas e relevantes para a compreensão do que foi 
reportado nos relatórios. 

 

Do cálculo da nota de desempenho do Acordado 

Todos os cálculos de notas serão feitos com números até 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. 

1.1 Cálculo da nota de cada indicador 

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores constantes do Anexo III serão 
avaliados conforme fórmula de cálculo de desempenho definida na descrição de cada indicador 
em particular. Cada indicador receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), equivalente a 
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pontuação pré-definida pelas faixas de desempenho prevista na fórmula de cálculo de 
desempenho ou ainda, proporcional ao seu percentual de execução.  

Quando a descrição do indicador não indicar o cálculo de desempenho predefinido para aquele 
indicador, será aplicada a seguinte regra geral: 

 

Regra geral para cálculo de desempenho: 

 

[∆ do resultado / ∆ da meta] X 10  

Onde: ∆ resultado = Resultado – Valor anterior (V0)  

          ∆ meta = Meta – Valor anterior (V0) 

 

OBS.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor anterior 

(V0), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao valor anterior 

(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 % 10 

90,00% até 99,99% 6 

80,00% até 89,99% 4 

< 80% 0 

 

A tabela acima não se aplica aos casos onde o valor anterior (V0) não exista. Nestes casos, a 
nota do indicador será calculada da seguinte forma:  

1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 10; 

2) para polaridade menor melhor = 1 – [(resultado – meta) / meta] X10 

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de 
desempenho, será 10 e a nota mínima será 0. 

 

1.2 Cálculo da nota de cada produto 

 

Ao final de cada período avaliatório, os produtos constantes do Anexo III serão avaliadas 
calculando-se o percentual de execução das metas previstas para cada ação em particular, 
conforme fórmula de cálculo de desempenho definida na descrição de cada ação.  

O resultado do cálculo de desempenho de cada ação irá variar de 0 (zero) a 10 (dez). 
Quando a ação não possuir o cálculo de desempenho predefinido, esta seguirá a seguinte regra 
geral: 
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Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral: 

 

Situação da ação Nota 

Realizada em dia 10 

Até 30 dias de atraso 8 

De 31 a 60 dias de atraso 7 

De 61 dias a 90 dias de atraso 6 

De 91 a 120 dias de atraso 5 

Acima de 120 dias de atraso 0 

 

A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso, após a data 
encerramento do período avaliatório, será de 30 dias corridos a contar da data de término do 
período. 

No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 5 (cinco) pontos, de 
acordo com decisão da Comissão de Avaliação, considerando-se o grau de execução da ação e 
a justificativa apresentada pelo acordado.  

 

2. Do cálculo da nota de desempenho das equipes 

 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo fórmula abaixo:  

 

Fórmula de cálculo para nota de cada equipe: 

 

Σ (nota do cálculo de desempenho de cada indicador e/ou produto x peso 
respectivo) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         Σ dos pesos 

 

Quando não houver definição de pesos, será atribuído peso 1 ao indicador e/ou produto. 
 


