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APRESENTAÇÃO 

Este Manual é uma publicação elaborada pelo Escritório Central de Projetos do Rio 

Grande do Norte, instituído no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e 

das Finanças – SEPLAN e apresenta as principais instruções acerca da Sistemática de 

Avaliação dos Contratos de Gestão, celebrados no exercício 2018 entre os Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo do Estado do RN. 

A partir do projeto Governança Inovadora, sobretudo da Frente Contratualização de 

Resultados, o RN se inseriu num novo patamar de gestão estratégica, sendo 

adotado um modelo de gestão para resultados que tem como objetivo orientar a 

administração pública estadual sob a lógica gerencial, ou seja, ter como foco do 

Governo do Estado as entregas realizadas à população. 

Para o ano de 2018, foram celebrados 9 Contratos de Gestão, agrupados em 

diferentes áreas temáticas e considerando metas planejadas para indicadores, 

projetos estratégicos e itens de agenda de melhorias. 

Com o encerramento do exercício, tais metas pactuadas precisam ser objetos de 

avaliação, verificando o grau de desempenho das mesmas. Esse processo de 

avaliação tem o propósito de subsidiar os gestores com informações mais 

aprofundadas e detalhadas sobre o cumprimento do que foi Contratualizado, 

identificando a situação atual da meta em relação ao que foi previsto. 

Nesta perspectiva, o presente manual descreve sinteticamente o processo e a 

metodologia adotados para a realização da avaliação dos Contratos de Gestão de 

2018, que tem como objetivo melhorar a gestão para resultados no Governo do Rio 

Grande do Norte. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Projeto Governança Inovadora surgiu em 2015 com o objetivo de fortalecer a 

capacidade de governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para 

o Estado, modernizando a administração pública em busca da ampliação da 

capacidade de geração de valor público para a sociedade. Significa, portanto, 

modernizar a gestão pública do Estado, por meio de um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, da Revisão de Processos, da adoção de uma nova Estrutura 

Organizacional e da Contratualização de Resultados, visando fortalecer a 

capacidade de implementação da agenda estratégica de projetos ora definida. O 

projeto foi estruturado em 4 frentes principais de trabalho: Estratégia, Processos, 

Estrutura e Contratualização de Resultado.  

Na dimensão Estratégia e considerando o Plano Estratégico RN 2035, foram 

estabelecidos objetivos estratégicos, indicadores e metas para os anos de 2016, 

2018, 2020, 2025, 2030 e 2035 para cada uma das Áreas do Mapa Estratégico do Rio 

Grande do Norte, além de uma carteira de projetos estratégicos. Para o alcance 

das metas de longo prazo, são estabelecidas metas e entregas anuais, pactuadas 

num instrumento de Contratualização de Resultados conhecido como Contrato de 

Gestão, o qual passa a ser objeto de monitoramento em diversas instâncias, a 

partir das informações produzidas e articuladas pelos Escritórios Central e Setoriais 

de Projetos.  

Assim, compreende-se a Contratualização de Resultados como uma sistemática de 

pactuação de metas entre os órgãos que foi instituída no RN por meio do Decreto 

Estadual nº 26.090 de 17 de maio de 2016 e atualizada por meio do Decreto 

Estadual nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018. Tais instrumentos disciplinam o 

Contrato de Gestão como um ato necessário para o fortalecimento do processo de 

melhoria da governança pública e desenvolvimento no Estado do RN, explicitando-o 

como uma ferramenta celebrada entre os dirigentes dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo e as autoridades que sobre eles detenham poder hierárquico ou de 

supervisão. 

No que se refere ao processo de avaliação dos Contratos de Gestão, este se 

configura como uma importante etapa, uma vez que é possível aferir o 

desempenho obtido com base no que foi planejado. A partir dessa análise de 

desempenho, é possível reconhecer os avanços de cada órgão no cumprimento de 

suas metas, bem como orientar a definição e a busca de resultados com a 

consolidação de práticas de acompanhamento de projetos e definição de 

ferramentas para aumentar o foco nos resultados a serem alcançados. 

Neste sentido e considerando a metodologia de Contratualização adotada em 2018, 

será realizada a avaliação de 9 Contratos de Gestão, distribuídos nas seguintes 

áreas temáticas: 
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Quadro 01: Áreas Temáticas dos Contratos de Gestão 2018 
ARÉA ÓRGÃOS 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E JUSTIÇA 

SETHAS, SEJUC, FUNDASE e CEHAB 

DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO 

CEASA, EMATER, EMPARN, IDIARN, SAPE e SEARA 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

AGN, FAPERN, IPEM, JUCERN, SEDEC e POTIGÁS 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
CULTURA 

SEEL, FJA, SEEC, UERN e IFESP 

INFRAESTRUTURA E TURISMO DER, EMPROTUR, DETRAN, SETUR e SIN 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS 

CAERN, IDEMA, IGARN e SEMARH 

SEGURANÇA PÚBLICA SESED, PC, PM, CBM e ITEP 

GOVERNANÇA PÚBLICA 
ARSEP, ASSECOM, CONTROL, DATANORTE, DEI, 
EMGERN, GAC, IPERN, PGE, SEARH, SET e SEPLAN  

SAÚDE SESAP 

Fonte: elaboração própria. 

Importante destacar que além dessa avaliação por área temática, também será 

aferido o desempenho individual de cada Órgão/Entidade, de modo que, além da 

visão integrada da área temática, também sejam possível identificar os resultados 

alcançados por cada instituição, separadamente. 

Sobre os itens que foram pactuados em cada Contrato de Gestão, o quadro 02 a 
seguir apresenta as definições e conceitos utilizados para os Indicadores 
Finalísticos, Projetos Estratégicos e Agenda de Melhorias. 
 

Quadro 02: Itens objetos de pactuação dos Contratos de Gestão 
ITEM DESCRIÇÃO 

INDICADORES 
FINALÍSTICOS 

Os Indicadores Finalísticos são os instituídos no 
Planejamento Estratégico RN 2035, seus substitutivos e 
seguintes planos de longo prazo, que possam traduzir as 
condições econômicas, sociais, ambientais e de gestão do 
Estado. Eles são passíveis de apuração anual e as metas 
pactuadas são fruto de negociação com os Órgãos e 
Entidades contratados. Também são considerados 
indicadores finalísticos para os Contratos de Gestão outros 
indicadores que o Órgão/Entidade julgar necessário para 
representar suas atividades estratégicas. 

PROJETOS 
ESTRATÉGICOS 

Os Projetos Estratégicos são os instituídos no 
Planejamento Estratégico RN 2035, seus substitutivos e 
seguintes planos de longo prazo e outros que podem 
compor o Contrato de Gestão no intuito de contribuir para 
o alcance das metas referentes aos indicadores finalísticos 
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do Órgão/Entidade, desde que atendidos no Plano 
Plurianual e previstos na Lei Orçamentária Anual. As metas 
previstas nas atividades de cada um desses projetos são 
endereçadas ao Contrato de Gestão do responsável pela 
sua entrega, de modo a estabelecer o que será feito e até 
quando. 

AGENDA DE 
MELHORIAS 

 

A Agenda de Melhorias refere-se a melhorias operacionais, 
relativas a mudança ou automação de processos e 
procedimentos, que ajudam a viabilizar os resultados que 
se pretende atingir, podendo incluir também planos de 
ação elaborados para atender recomendações estratégicas 
oriundas de órgãos de controle. Destaca-se que o Tempo 
Médio de Respostas às solicitações da Lei da Transparência 
e o Número de dias inscritos no CAUC também são 
considerados itens da Agenda de Melhorias do Contrato de 
Gestão, tendo metas pactuadas para todos os Órgãos e 
Entidades do Poder Executivo da Administração Pública 
Estadual. 

Fonte: elaboração própria.  

 

A despeito do quantitativo de itens que serão avaliados, destaca-se que, 

inicialmente, totalizavam em 132 indicadores, 115 projetos estratégicos e 121 itens 

de agenda de melhorias, compreendendo 368 itens de pactuação. Contudo, é 

importante reforçar que algumas dessas metas passaram por revisão e que, 

conforme procedimentos estabelecidos pelo § 2º do Art. 8º e pelo Art. 15 do 

Decreto Estadual nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018, foram objeto de 

repactuação, afetando o quantitativo final de itens Contratualizados. 

Após estas breves noções introdutórias, passa-se a diante a explicitar o processo de 

Avaliação dos Contratos de Gestão, destacando os atores e atribuições envolvidos 

nesta sistemática. 

 

2. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Para tornar a Avaliação dos Contratos de Gestão mais evidente, foi realizado o 

mapeamento desse processo, permitindo compreender de forma clara e simples 

como os atores devem agir, representando cada passo em termos sequenciais e 

lógicos de ações. 

Neste sentido, foi construído o fluxograma do processo, tendo a função de 

representar graficamente o processo de trabalho da avaliação dos Contratos de 

Gestão, conduzido pelo Escritório Central de Projetos do RN. Essa representação 

ilustra as etapas desse processo, a ordem e a forma de interação entre elas, 

conforme se evidencia na figura 01 a seguir: 



8 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Mapeamento do Processo de Avaliação dos Contratos de Gestão 
Fonte: SEPLAN, 2018. 
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Conforme demonstrado no fluxo acima, essa fase de Avaliação envolve múltiplos 

atores, tendo cada um deles atribuições principais a serem executadas com vistas a 

se obter o resultado desejado. 

Nesse sentido, cabe ao Escritório Central de Projetos a coordenação das atividades, 

definindo um procedimento criterioso e objetivo de mensuração do grau de 

cumprimento das metas do Contrato de Gestão. 

Já aos Escritórios Setoriais de Projetos e os respectivos Gerentes de Projetos, é 

dada a atribuição do levantamento da situação atual de todos os itens 

Contratualizados, fornecendo os documentos e insumos que comprovem a execução 

do que foi planejado. Além disso, esses atores devem estar em constante diálogo 

com a equipe do Escritório Central, no intuito de fornecer qualquer informação 

complementar que explicite os possíveis óbices à execução dos resultados 

pactuados e sugestões de melhoria para a renovação do Contrato de Gestão. 

Ao dirigente do Órgão/Entidade, cabe a validação das informações apresentadas, 

verificando a necessidade de esclarecimentos ou ajustes que devem ser 

imediatamente comunicados à equipe do Escritório Central de Projetos. 

O encerramento do processo é concluído com a produção e divulgação do relatório 

final de Avaliação do Contrato de Gestão, devendo este ser assinado pelos 

dirigentes dos órgãos e entidades, como forma de reconhecimento do desempenho 

obtido. 

No entanto, é importante destacar que diante do período atual de mudança 

governamental e atualização do corpo dos secretários e dirigentes, tornou-se 

inviável o cumprimento da etapa de assinatura dos relatórios, de modo que, 

atipicamente, nos exercícios que sucederem o enceramento de uma gestão, os 

relatórios de avaliação não serão assinados. 

 

3. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS 

CONTRATOS DE GESTÃO 2018 

Conforme já discutido, o processo de avaliação se refere ao ato de atribuição de 

valor a uma situação, envolvendo parametrização e definições prévias sobre o 

desempenho do contratado, permitindo identificar o grau de cumprimento das 

metas estabelecidas. Essa atribuição de valor é fruto de uma comparação entre 

uma situação real levantada e a situação esperada considerada boa ou aceitável. 
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Nessa perspectiva, a avaliação dos Contratos de Gestão consiste, 

fundamentalmente, na comparação sistemática entre uma situação alcançada e 

uma situação esperada em períodos pré-estabelecidos. 

Além desse registro que aponta o desempenho obtido e considerando o ciclo da 

maturidade adquirida, o processo de avaliação dos Contratos de Gestão 2018 

também tem por objetivo identificar os fatores e circunstâncias que tenham dado 

causa ao descumprimento, pelo contratado, das metas estabelecidas, bem como as 

medidas adotadas para a correção das falhas detectadas. 

Ademais, é importante destacar que diante do primeiro ciclo de Contratualização 

de Resultados executado no exercício 2017 foi necessário implementar atualização 

metodológica com o objetivo de permitir a operacionalização do processo 

avaliativo, o qual contou com a revisão das diretrizes contidas no Decreto Estadual 

nº 26.090, sendo publicado o Decreto Estadual nº 28.582 que contempla a 

atualização do processo. Nesse sentido, as funções descritas para a Comissão de 

Avaliação foram absorvidas para o Escritório Central de Projetos que, em conjunto 

com as unidades setoriais, instituiu o modelo avaliativo e o cálculo de desempenho 

dos contratos, conforme se demonstra na figura 02, cuja explicação consta no 

tópico seguinte. 

 

 

Figura 02: Procedimentos para Avaliação dos Contratos de Gestão 2018 
Fonte: SEPLAN/RN, 2018. 

 

3.1 Etapas do processo de avaliação dos Contratos de Gestão 

 

A avaliação dos Contratos de Gestão é realizada em quatro principais etapas, 

envolvendo diversos atores que, a partir das diretrizes repassadas pelo Escritório 

Central de Projetos, devem levantar as informações requeridas para possibilitar a 

avaliação do contrato, conforme se detalha adiante: 

• Etapa 1: Preparação 

Inicialmente, o Escritório Central de Projetos deve realizar reuniões internas na 

SEPLAN, a fim de instituir o modelo e roteirizar o processo, discutindo os prazos e 
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outras especificidades identificadas. Além disso, toda equipe técnica deve estar 

alinhada aos procedimentos, obtendo o melhor entendimento desse processo 

avaliativo e instituindo um modelo condizente com o nível de maturidade dos 

escritórios de projetos. 

Nessa perspectiva e após discussões internas, o ECP deve formatar o modelo da 

avaliação dos Contratos de Gestão, definir as equipes responsáveis pela avaliação 

de cada área temática, estabelecer os prazos e parâmetros avaliativos que são 

sintetizados no Modelo do Relatório de Avaliação. 

De posse desse modelo, cabe a cada representante consultar as informações 

repassadas pelos Escritórios Setoriais durante todo o exercício e registradas em 

atas de reuniões, preenchendo os campos com as informações que já estão 

disponíveis. 

Posteriormente a estas atividades, os técnicos do ECP devem entrar em contato 

com o Escritório Setorial de cada Órgão/Entidade para comunicar sobre o processo 

de Avaliação dos Contratos de Gestão, apresentando o presente manual e o 

fluxograma do processo, bem como indicando quais informações devem ser 

levantadas por estes representantes e que são importantes para subsidiar a 

avaliação das metas. 

Após o agendamento da reunião para discussão da situação atual de cada item 

contratualizado, passa-se para a etapa seguinte, a qual é executada pelos 

representantes dos Escritórios Setoriais de Projetos. 

 

• Etapa 2: Levantamento e coleta de dados e informações 

 

A partir do modelo instituído, cabe aos Escritórios Setoriais levantarem junto aos 

responsáveis, a informação sobre a execução de cada meta, bem como os fatores 

que permitiram ou inviabilizaram o seu alcance. Para auxiliar este processo, o 

Escritório Central deve estruturar o modelo de relatório de avaliação, sendo este 

um relatório que apresenta informações sobre cada item contratualizado e que 

solicita a prestação de contas sobre os resultados alcançados no período avaliado, 

sendo, portanto, o principal insumo para a avaliação do Contrato. 

 

Nesse sentido, no período de janeiro e fevereiro devem ser realizadas as referidas 

reuniões com os Escritórios Setoriais objetivando produzir as seguintes informações 

atualizadas quanto ao cumprimento dos itens contratualizados: 

• Meta Contratualizada no Contrato de Gestão; 

• Situação atualizada da Meta e suas respectivas datas; 

• Descrição sobre fatores importantes relacionados ao alcance ou não da 

meta; 
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• Documentos comprobatórios para verificação do alcance da meta.  

Ressalta-se que durante este processo podem ser identificados diversos desafios, 

sobretudo devido ao momento de transição governamental que pode implicar na 

substituição dos representantes setoriais e ou gerentes de projetos. Nesses casos, a 

equipe do Escritório Central de Projetos deve avaliar alternativas para concluir o 

processo avaliativo, compreendendo a especificidade vivenciada em cada órgão. 

Etapa 3: Elaboração do Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 2018 

 

De posse das informações repassadas pelos Escritórios Setoriais sobre a execução 

de cada meta pactuada no Contrato de Gestão, cabe ao Escritório Central a 

elaboração do Relatório de Avaliação, sendo esse resultado do processo de 

apuração do grau de obtenção dos resultados pactuados no Contrato de Gestão.  

 

Conforme já relatado, esse relatório será composto por duas partes, sendo uma 

relativa à área temática do Contrato de Gestão e a outra que contemplará o 

desempenho individual1 de cada órgão/entidade que possui metas 

contratualizadas, conforme demonstrado na figura 03. 

 

 
 

Figura 03: Composição do Relatório de Avaliação dos Contratos de Gestão 2018 - 
exemplo da área de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Fonte: SEPLAN/RN, 2018. 
 

                                                           
1 Relativo à área da Governança Pública, Transparência e Modernização Fiscal, não serão elaborados 
relatórios de desempenho individual para os órgãos definidos como de suporte e que 
contratualizaram apenas as metas da Agenda de Melhorias comuns a todos, à saber: Tempo Médio 
de Resposta às Solicitações da Lei da Transparência e Número de dias inscritos no CAUC. Os órgãos 

que estão nesta situação são os seguintes: ASSECOM, DATANORTE, DEI, EMGERN, GAC e PGE. 
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Ademais, o relatório deve contemplar a situação relativa a cada meta pactuada no 

Contrato de Gestão 2018, considerando informações sobre a meta contratualizada, 

o percentual de desempenho, data de realização, status da meta, nota obtida, 

além de considerações sobre os resultados alcançados bem como os fatores e 

justificativas que possibilitaram ou dificultaram o alcance da meta pactuada, 

incluindo documentos comprobatórios. 

 

Referente aos status de cada meta, serão consolidadas as seguintes situações 

indicadas na figura 04 e descritas no quadro 03: 

 

 
Figura 04: Status das metas dos Contratos de Gestão 2018 
Fonte: SEPLAN/RN, 2018. 
 
Quadro 03: Descrição dos possíveis status das metas 

STATUS DESCRIÇÃO 

META SUPERADA OU ALCANÇADA 

Agrupamento utilizado para indicar 
quando o item do Contrato de Gestão 
alcançou ou superou a meta 
estabelecida. 

META PARCIALMENTE ALCANÇADA 

Agrupamento utilizado para indicar 
quando o item do Contrato de Gestão 
alcançou parcialmente a meta 
estabelecida, ou seja, pelo menos 
50% do que estava previsto. 

META NÃO ALCANÇADA 

Agrupamento utilizado para indicar 
quando o item do Contrato de Gestão 
não alcançou a meta estabelecida, ou 
seja, o executado foi inferior a 50% 
do que estava previsto. 

META INATIVA 

Agrupamento utilizado para indicar 
quando o item do Contrato de Gestão 
foi retirado, conforme ofício de 
repactuação e termo aditivo. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Etapa 4: Envio e divulgação do Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 

2018 

 

Após conclusão do Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 2018, a SEPLAN 

deve providenciar o envio para cada um dos Órgãos e Entidades que possui relatório 



14 
 

de desempenho, solicitando a análise da equipe técnica, incluindo dirigente e 

representantes dos Escritórios Setoriais. Ademais, a equipe do Escritório Central 

deve avaliar formas de apresentar os resultados das áreas temáticas, sensibilizando 

os atores para conhecer e divulgar os resultados obtidos. Cabe ainda reforçar a 

excepcionalidade no que se refere à assinatura do relatório, uma vez que o 

momento atual é de transição das equipes. Por fim, todas as informações coletadas 

devem ser atualizadas no Painel de Monitoramento do RN, permitindo o registro 

histórico do que foi realizado em cada exercício. 

 

3.2 Cálculo da nota do Contrato de Gestão 

 

No que se refere ao cálculo da nota do Contrato de Gestão e considerando que o 

termo meta se refere ao nível desejado de desempenho para cada item do contrato 

de gestão, em um determinado período, definida de forma objetiva e 

quantificável, foram estabelecidos 6 (seis) parâmetros de desempenho que 

considerou os resultados superados, os resultados alcançados no prazo e fora do 

prazo, os resultados parcialmente alcançados no prazo e fora do prazo e os 

resultados não alcançados (quadro 04). 

 

Quadro 04: Parâmetros de desempenhos das metas contratualizadas 

SITUAÇÃO FAROL FATOR DE DESEMPENHO NOTA 

DESEMPENHO 
SUPERADO  

 

Acima de 100% da meta 10 

DESEMPENHO 
ALCANÇADO NO 
PRAZO 

 

100% da meta cumprida no 
tempo estabelecido 

10 

DESEMPENHO 
ALCANÇADO FORA DO 
PRAZO 

 

100% da meta cumprida fora 
do tempo estabelecido 

10 - atraso do fator 
tempo 

DESEMPENHO 
PARCIALMENTE 
ALCANÇADO NO 
PRAZO  

De 50% a 99,9% da meta 
cumprida no tempo 
estabelecido 

Entre 5 e 9 

DESEMPENHO 
PARCIALMENTE 
ALCANÇADO FORA DO 
PRAZO 

 

De 50% a 99,9% da meta 
cumprida fora do tempo 
estabelecido 

Entre 5 e 9 - atraso 
do fator tempo 

DESEMPENHO NÃO 
ALCANÇADO 

 

Abaixo de 50% da meta 0 

Fonte: elaboração própria. 

Destaca-se que esta escala foi adotada para o 1º Ciclo de Contratualização, 

buscando, sobretudo reconhecer e valorizar as iniciativas dos Órgãos e Entidades 
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que adotaram e se comprometeram com metodologia de pactuação e 

monitoramento de suas metas, sendo revista e permanecendo para o ciclo de 

avaliação atual. 

 

Em relação à escala apresentada, cabe ressaltar que cada mês em atraso importa 

na redução de 4,5% na pontuação obtida pelo desempenho, uma vez que as escalas 

de desempenho da meta foram resultantes da combinação estabelecida entre o 

percentual de execução da meta e o seu prazo de cumprimento. Ademais, 

observando que o contrato de gestão considera como período de referência um 

único exercício financeiro, não foram aceitos para fins de cálculo de nota do 

contrato de gestão, os desempenhos obtidos para além de 31 de dezembro de 

2018. 

 

Importante destacar também que a nota mínima atribuída a uma meta é 5, uma 

vez que, quando identificado um desempenho abaixo de 50%, significa que não foi 

cumprido nem a metade daquilo que foi determinado, não sendo o item, portanto, 

objeto de pontuação. Essa opção metodológica indica a necessidade de avanço nas 

ações pactuadas, sendo tolerado um desempenho parcial, desde que ele 

corresponda a, pelo menos, 50% daquilo que fora pactuado. 

 

Outra exceção diz respeito ao cálculo de dois itens contidos na Agenda de 

Melhorias dos Contratos, o qual inseriu os seguintes itens de agenda de melhorias 

comuns “20 dias de tempo médio de resposta às solicitações da lei de 

transparência” e “0 dias inscritos no CAUC”. Para os referidos itens pactuados, 

foram adotadas escalas binárias, considerando que ou a meta foi alcançada ou não 

alcançada, instituindo as nota 10 ou 0, respectivamente. 

 

Nesses parâmetros, a nota final do Contrato de Gestão é calculada a partir da 

média aritmética dos resultados alcançados para cada uma dos itens (Indicadores 

Finalísticos, Projetos Estratégicos e Agenda de Melhorias), conforme fórmula geral 

a seguir: 

 

Nota Final = 

(Nota de cada um dos Indicadores Finalísticos/número de indicadores ativos)  

+  

(Nota de cada uma das entregas Projetos Estratégicos/ número de entregas de projetos ativos) 

 +  

(Nota de cada um dos itens de Agenda de Melhorias/número de itens de agenda de melhorias ativos) 

 

Após esse cálculo, os Contratos de Gestão e o desempenho individual de cada 

Órgão/Entidade são então enquadrados em um dos seguintes conceitos: 
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Desempenho Excelente (9 a 10), Desempenho Satisfatório (7 a 8,9), Desempenho 

intermediário (5 a 6,9) e Desempenho iniciante e (abaixo de 5). 

 

Quadro 05: Conceitos finais do Desempenho do Contrato de Gestão 

Pontuação Global Conceito Situação do Contrato de Gestão 

De 9 a 10 Desempenho Excelente  
Contrato de Gestão com  pleno 

cumprimento de metas   

De 7 a 8,9 
Desempenho 
Satisfatório 

Contrato de Gestão com 
satisfatório cumprimento de 

metas  

De 5 a 6,9 
Desempenho 
intermediário 

Contrato de Gestão com 
intermediário cumprimento de 

metas 

Abaixo de 5 Desempenho iniciante 
Contrato de Gestão com 

oportunidades de melhoria 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme já demonstrado, um sistema de monitoramento e avaliação pode ser 

entendido, em sentido lato, como o conjunto de atividades – articuladas, 

sistemáticas e formalizadas - de produção, registro, acompanhamento e análise 

crítica de informações geradas na gestão de projetos, de seus programas, produtos 

e serviços, por meio das organizações, agentes e públicos-alvo envolvidos, com a 

finalidade de subsidiar a tomada decisão quanto aos esforços necessários para 

aprimoramento da ação pública. 

Trata-se, pois, de um conjunto de atividades inerentes ao ciclo de gerenciamento 

das metas e objetivos, voltados à sistematização da informação acerca dos 

aspectos considerados críticos para sucesso dos projetos e programas. 

Nesse sentido, é importante ressaltar um aspecto em especial no que se refere ao 

monitoramento e avaliação, qual seja, a coleta e análise de informações. Esse 

aspecto é o que possibilitará o desenvolvimento das intervenções, principalmente 

porque essas informações estão relacionadas aos objetivos e metas a serem 

alcançados durante a execução das intervenções.  

Dessa maneira e com base nas informações prestadas, é possível subsidiar os 

gestores com informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e 

os efeitos do programa, aferindo o desempenho e o impacto das mesmas. 


