Reunião de Planejamento dos Contratos de
Gestão no Estado no Ceará ‐ 2020

04 de Novembro de 2019

Pauta

Parecer TCE – Recomendação PGE ‐ Lei N°12.781/97 e suas alterações
Parecer Prévio nº 0043/2019 do Tribunal de Contas do Estado (TCE), exercício 2018 sobre as contas do governo
•

•

1. Planejamento e Execução orçamentária – Na Celebração de Contratos de Gestão sejam realizados estudos prévios à
contratação de entidades privadas, os quais devem contemplar a avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de
eficiência esperados, ações e metas programadas levando em conta os indicadores de desempenho e planilha detalhada com
a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão.
2. Transferências Voluntárias ‐ À Seplag, que atente para a seleção da Organização Social mediante chamamento público ou
dispensa de licitação.

Recomendação da PGE
Para atender ao recomendado, a PGE em reunião conjunta da Casa Civil, Sefaz, Seplag e CGE sugeriu a seguinte alteração no Manual dos
Contratos de Gestão: no item 1.1 Roteiro para Celebração do Contrato de Gestão. Onde é solicitado ao contratante cadastrar o
comprovante de emissão do Termo de Dispensa da licitação, passe a solicitar ao contratante cadastrar o comprovante de realização de
chamamento público ou comprovante de emissão do Termo de Dispensa ou inexigibilidade da licitação;

Lei Nº 12.781/1997 e suas alterações
Art. 1º
Inciso IV ‐ manutenção de sistema de programação e acompanhamento de suas atividades que permitam a avaliação da eficácia
quanto aos resultados;
Inciso VI ‐ redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços coletivos e transparência na sua alocação e
utilização.
Art. 8º
Inciso I ‐ metas, prazo de execução e critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores de eficiência e
eficácia.
Art. 9º
Inciso I ‐ especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os
respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem
utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.

Contrato de Gestão 2020
• Formalizar os contratos e rever os valores financeiros e/ou quantitativos por
meio de aditivos, se necessário;
• Limite prudencial;
• Adotar nova metodologia da sistemática de avaliação;
• À partir de janeiro de 2020 os Contratos de Gestão devem incorporar
indicadores robustos de economicidade, eficiência, efetividade, dentre
outros, permitindo que as Comissões de Fiscalização e Avaliação realizem
uma melhor análise do resultado apresentado.

Mudanças a serem implementadas em 2020
•

Inclusão de dois documentos obrigatórios no check list da formalização dos Contratos de Gestão no SCCG:
Na fase encaminhamento ‐ Órgão/Entidades

Na fase encaminhamento – Organização Social

• Elaborar documento com Estudo detalhado, o qual
fundamente que a transferência da execução das
atividades para Organizações Sociais é a melhor solução
e mais econômica para o Estado, bem como uma
avaliação precisa dos custos dos serviços e dos ganhos de
eficiência esperados.

• Elaborar planilha com memória de cálculo detalhando a
estimativa de custos incorridos no Plano de Trabalho do
Contrato de Gestão.

•

Alteração de documento já incluso no check list na fase encaminhamento – Órgãos/Entidades no SCCG:
Como está no SCCG
Atividade

Emitir Termo de Dispensa de
Licitação fundamentado na Lei Nº
8.666/93 e suas alterações

Como deve ficar no SCCG após alteração
Produto

Termo publicado no
Diário Oficial do
Estado

Atividade
Realizar chamamento público ou
emitir Termo de Dispensa ou
inexigibilidade da licitação
fundamentada na Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações

Produto
Resultado do
Chamamento
Público/Termo de
Dispensa ou
inexigibilidade da
licitação publicado
no Diário Oficial do
Estado

Mudanças a serem implementadas em 2020 ‐ Na fase encaminhamento ‐ Órgão/Entidades

Mudanças a serem implementadas em 2020 ‐ Na fase encaminhamento – Organização Social

Mudanças a serem implementadas em 2020
Modificação na formalização dos Contratos de Gestão
•
•
•

Obrigatoriedade que os itens de despesas dos Contratos de Gestão sigam o Plano de Contas do Estado;
Cada meta apresente no mínimo, um indicador de desempenho (Qualidade, Produtividade e
Economicidade, eficiência, eficácia, dentre outros) e de gestão;
Limite máximo de 60% nas despesas de pessoal e 70% nas despesas total com mão de obra dentro do
Contrato de Gestão.

Alteração de um anexo do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão
•

Anexo 07 – Sistemática de Avaliação

Inclusão de dois novos anexos no Plano de Trabalho dos Contratos de Gestão
•
•

Anexo 08 ‐ Quadro de Indicadores;
Anexo 09 ‐ Itens de Despesa.

Nova metodologia para avaliação de Contratos de Gestão
•
•
•
•
•
•
•

Modelo padrão do Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão;
Anexo I ‐ Metodologia de avaliação do Contratos de Gestão;
Anexo I.1 ‐ Planilha de Resultado da Avaliação da Organização Social na execução do Contrato de Gestão;
Anexo I.2 – Comparativo das metas programadas e realizadas no período;
Anexo I.3 – Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período;
Anexo II – Indicadores para os Contratos de Gestão;
Anexo III – Criação de indicadores para os Contratos de Gestão

Plano de contas padronizado

Plano de contas padronizado

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº___

Anexo I – Metodologia de Avaliação dos Contratos de Gestão
ANEXO I - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

A avaliação deverá seguir a seguinte sistemática:
1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pelo
contratante, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto,
etc) e de gestão constantes do Anexo VIII do Contrato de Gestão, de acordo
com os respectivos pesos definidos, variando de 1 a 4, conforme a
complexidade da meta e o grau de dificuldade para sua execução.

2) Será calculado o alcance da meta acordada, por indicador em
particular, o que implicará na determinação de notas de 0(zero) a 10(dez)
para cada um, conforme a relação entre o resultado observado e a meta
acordada, segundo a escala abaixo:
RESULTADO OBSERVADO
Acima de 95%
Acima de 90% a 95%
Acima de 80% a 90%
Acima de 65% a 80%
de 50% a 65%
< 50%

NOTA
10
9
8
7
6
0

3) O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá a
pontuação atribuída a cada indicador.
4) O somatório dos pontos dos indicadores de resultado (desempenho)
dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do
resultado global dos indicadores de resultados.
5) O somatório dos pontos dos indicadores de gestão dividido pelo
somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos
indicadores de gestão.
6) O resultado final da avaliação será a média do resultado global obtido
na avaliação dos indicadores de resultado mais o resultado global na
avaliação dos indicadores de gestão.
7) A nota média global está associada a um respectivo conceito que
deverá ser classificado conforme a seguir:

NOTA MÉDIA GLOBAL

CONCEITO

8,5 a 10,0 pontos

Atingiu plenamente o desempenho esperado

6,0 a 8,4 pontos

Atingiu parcialmente o desempenho esperado

Abaixo de 6,0 pontos

Não atingiu o desempenho esperado

Anexo I.1 – Planilha de resultados da avaliação
da OS na execução do Contrato de Gestão

Anexo I.2 – Comparativo das metas programadas e realizadas no período

Anexo I.3 – Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período

Anexo II – Indicadores para os Contratos de Gestão
Anexo III - Criação de Indicadores para os Contratos de Gestão

Plano de Trabalho Anexo I – Programa de Trabalho

Plano de Trabalho Anexo II – Pessoal

Plano de Trabalho Anexo III – Custeio

Plano de Trabalho Anexo IV – Despesas Administração da OS

Plano de Trabalho Anexo V – Investimentos

Plano de Trabalho Anexo VI – Cronograma de Desembolso

Plano de Trabalho Anexo VII – Sistemática de Avaliação (alterado)

Plano de Trabalho Anexo VIII – Quadro de Indicadores (novo)
INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO
INDICADOR

TIPO

FORMULA

PESO UNIDADE PERIODICIDADE

META

Qt. Avaliação entre bom e ótimo

RESULTADOS

1
2

Indice de Satisfação do Cliente

Qualidade

3

%

Trimestral

ISC=

X100 =>80%

80

X100 <=70%

70

Total de Pessoas Pesquisadas
Limite de despesa com remuneração e
vantagens de qualquer natureza percebida por Eficiência
dirigentes e empregados

Despesa com pessoal
1

%

Trimestral

LDP=
Despesa Total

3
4

GESTÃO

1
2
3
4

CAMPO
INDICADOR
TIPO
PESO
UNIDADE
PERIODICIDADE
FÓRMULA
META

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
Preencher com o nome do indicador.
Preencher com o tipo de indicador (Eficiência, Economicidade, Qualidade, etc).
Preencher com o peso definido em comum acordo (contratante e contratada) considerando o
Preencher com a unidade de medição do indicador. (% Quant. Razão, etc)
Preencher com o periodo utilizado para medir o indicador (mensal, Bimestral, Trimestral, etc)
Preencher com a fórmula que será utilizada para aferir o resultado do indicador. (Ex [Nº de
Qual o resultado esperado.

Plano de Trabalho Anexo IX – Itens de Despesas ‐ Plano de Contas (novo)

OBRIGADA!

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado – COCAP
Célula de Contratos de Gestão ‐ CECGE
Tel: 3101 4526 / 3101 4490

