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01 - Governança

Estabelecimento de um sistema de governança e gestão e de um sistema de 
liderança comprometidos com a ética e a excelência, mobilizando as 
pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da organização; 
explorando as potencialidades das culturas presentes; preparando líderes e 
pessoas; e interagindo com as partes interessadas.

1.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

2.

IMPLANTAÇÃO DO MODELO EM
EXCELÊNCIA EM GESTÃO - MEG-Tr
Este formulário é um instrumental que tem como objetivo coletar informações acerca das 
práticas de gestão que são realizadas nos diversos órgãos da PMF. A avaliação visa 
contribuir com a implantação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da 
União (MEG-TR).   
A implementação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-
Tr) visa apoiar a implementação objetiva das condições para o aprimoramento da gestão 
e dos processos dos órgãos e entidades que estão focadas em resultados para o cidadão, 
inclusive aqueles que operam com transferências da União.

1.a) A alta direção avalia a coerência da missão da instituição (do seu
órgão/entidade), considerando as prioridades, os riscos e os resultados
esperados [...].

1.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:
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3.

Arquivos enviados:

4.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

5.

6.

Arquivos enviados:

7.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

1.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

1.b) A alta direção assegura a tomada de decisão com base nas informações
necessárias para apoiar os serviços, em conformidade com as competências do
órgão, as diretrizes de governo e o interesse público, inclusive quando executa
os projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

1.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

1.c) A alta direção monitora e avalia o desempenho institucional com foco no
atendimento dos objetivos e das metas estratégicas, inclusive quando executa
projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.
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8.

9.

Arquivos enviados:

10.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

11.

12.

Arquivos enviados:

1.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

1.d) A alta direção monitora os sistemas de informação e promove o
cruzamento de informações entre si (interoperabilidade).

1.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

14.

15.

Arquivos enviados:

16.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

1.e) A alta direção orienta a realização periódica de cópia de segurança
(backups), senhas de acesso, entre outras práticas de segurança dos sistemas
de informação.

1.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

1.f) A alta direção promove a edição e atualização da Carta de Serviços ao
Cidadão e o comportamento ético em relação aos compromissos assumidos.
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17.

18.

Arquivos enviados:

19.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

20.

21.

Arquivos enviados:

1.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

g) A alta direção promove o tratamento, monitoramento e comunicação dos
riscos priorizados, inclusive para os projetos para aplicação dos recursos das
transferências da União.

1.g') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

1.g'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão



06/09/2021 17:18 IMPLANTAÇÃO DO MODELO EM EXCELÊNCIA EM GESTÃO - MEG-Tr

https://docs.google.com/forms/d/1llFrh5Zkt43nQ3TrHOURuVv87mLzlvMT6d2582hVv4A/edit 6/34

02 - Estratégias
e Planos

Formulação das políticas públicas  e desenvolvimento de programas e 
processos para gerar valor com a sua implementação. Essas partes movem a 
organização e lhe dão a direção estratégica.

22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

23.

24.

Arquivos enviados:

25.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

2.a) Os objetivos e as diretrizes estão definidos com base na missão e visão da
instituição.

2.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

2.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

2.b) As necessidades e expectativas dos cidadãos são consideradas na
definição e revisão das estratégias.
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26.

27.

Arquivos enviados:

28.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

29.

30.

Arquivos enviados:

2.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

2.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

1.c) As estratégias se desdobram em planos e metas de curto e longo prazos,
definindo indicadores e responsáveis.

2.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

2.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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31.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

32.

33.

Arquivos enviados:

34.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

2.d) A implementação das ações definidas nos planos é acompanhada e seus
resultados são divulgados às partes interessadas.

2.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

2.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

e) A programação orçamentária é realizada com base na estratégia.
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35.

36.

Arquivos enviados:

03 - Compromisso com as
Partes Interessadas

Estabelecimento de pactos com as partes interessadas e 
suas interrelações com as 
estratégias e processos, numa perspectiva de curto e 
longo prazos

37.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

38.

2.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

2.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.a) O perfil das partes interessadas e seus respectivos requisitos estão
definidos.

3.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:
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39.

Arquivos enviados:

40.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

41.

42.

Arquivos enviados:

43.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

3.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

b) As necessidades e expectativas das partes interessadas estão identificadas e
classificadas e subsidiam a elaboração dos projetos, inclusive para os projetos
com aplicação dos recursos das transferência da União.

3.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.c) A instituição dispõe de canais de relacionamento compatíveis com o perfil
das partes interessadas que possibilitam o acompanhamento dos projetos,
inclusive para os projetos com aplicação dos recursos das transferências da
União.
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44.

45.

Arquivos enviados:

46.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

47.

48.

Arquivos enviados:

3.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.d) A Carta de Serviços ao Cidadão é divulgada e monitorada em relação ao
cumprimento dos compromissos formalizados, inclusive para os projetos com
aplicação dos recursos das transferências da União.

3.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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49.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

50.

51.

Arquivos enviados:

52.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

3.e) A qualidade do atendimento aos cidadãos é monitorada e avaliada, com
base em padrões de desempenho preestabelecidos.

3.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.f) As solicitações, reclamações ou sugestões dos cidadãos são tratadas e os
seus resultados são informados aos interessados em tempo hábil.
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53.

54.

Arquivos enviados:

55.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

56.

57.

Arquivos enviados:

3.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.g) São exigidas dos cidadãos apenas informações ou comprovações que não
constem em bases de dados oficiais da administração pública.

3.g') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.g'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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58.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

59.

60.

Arquivos enviados:

61.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

3.h) A ouvidoria ou unidade com competência similar é formalmente instituída
para escutar as reivindicações, denúncias e sugestões.

3.h') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.h'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.i) A seleção de fornecedores leva em consideração os critérios técnicos na
aquisição dos bens e serviços para atendimento das necessidades dos
cidadãos, inclusive para os projetos com aplicação dos recursos das
transferências da União
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62.

63.

Arquivos enviados:

64.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

65.

66.

Arquivos enviados:

3.i') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.i'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

3.j) Os fornecedores são avaliados quanto ao seu desempenho, possibilitando
ações corretivas, de forma a subsidiar novas contratações, inclusive as
pertinentes aos projetos para aplicação dos recursos das transferência da
União.

3.j') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

3.j'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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04 - Sustentabilidade

Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas 
decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, e de 
contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto atuais quanto 
das gerações futuras, por meio de um comportamento ético e 
transparente. 

67.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

68.

69.

Arquivos enviados:

70.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

parcialmente

4.a) Os aspectos ambiental, social e econômico são identificados, avaliados e
considerados, inclusive quando da elaboração dos projetos para aplicação dos
recursos das transferências da União.

4.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

4.b) A instituição promove ações de sustentabilidade ambiental, social e
econômica junto aos servidores, parceiros, fornecedores e demais
interessados.
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71.

72.

Arquivos enviados:

73.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

74.

75.

Arquivos enviados:

4.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

4.c) A instituição dispõe de conselho ou instância similar, com representantes
da sociedade, que atue no controle e promoção de melhorias dos processos e
dos projetos, considerando os aspectos ambiental, social e econômico,
inclusive para aplicação dos recursos das transferências da União.

4.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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76.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

77.

78.

Arquivos enviados:

79.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

4.d) A instituição dispõe de canais de transparência para divulgação do
desempenho e dos projetos, diretamente à sociedade, com linguagem e
conteúdo apropriados, inclusive para aplicação dos recursos das transferências
da União.

4.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

4.e) A elaboração e o gerenciamento do orçamento levam em consideração o
histórico da execução orçamentária financeira, o atingimento das metas
estratégicas, inclusive dos projetos para aplicação dos recursos das
transferências da União.



06/09/2021 17:18 IMPLANTAÇÃO DO MODELO EM EXCELÊNCIA EM GESTÃO - MEG-Tr

https://docs.google.com/forms/d/1llFrh5Zkt43nQ3TrHOURuVv87mLzlvMT6d2582hVv4A/edit 19/34

80.

81.

Arquivos enviados:

82.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

83.

84.

Arquivos enviados:

4.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

4.f) O gerenciamento da execução financeira atende as necessidades da
organização e possibilita o realinhamento do orçamento às estratégias, inclusive
aos projetos para aplicação dos recursos das transferências da União, quando
necessário.

4.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

4.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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05 - Capital
Intelectual

Desenvolvimento e manutenção do capital intelectual da organização, formado por 
pessoas motivadas, engajadas e satisfeitas, e suas habilidades e competências. 
Representa a inteligência da organização e lhe dá a capacidade de corrigir, 
melhorar ou inovar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu 
desempenho.

85.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

86.

87.

Arquivos enviados:

5.a) São identificados e registrados os conhecimentos institucionais relevantes,
internos (pessoas, competência profissional, memória administrativa,
documentos, sistemas de informação) e externos (referenciais comparativos da
Administração Pública ou privada, mercado, sociedade).

5.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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88.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

89.

90.

Arquivos enviados:

91.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

5.b) São priorizados os conhecimentos afetos à gestão e ao aprimoramento dos
projetos, inclusive quando da realização dos projetos para aplicação dos
recursos das transferências da União (cooperação entre organizações ou
indivíduos com interesses comuns), tais como: inovação em serviços,
metodologias de pesquisa e outros estudos.

5.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

5.c) São utilizados mecanismos de desenvolvimento, difusão e
compartilhamento do conhecimento entre os servidores.
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92.

93.

Arquivos enviados:

94.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

95.

96.

Arquivos enviados:

5.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

5.d) Os novos conhecimentos adquiridos, inclusive quando da realização dos
projetos para aplicação dos recursos das transferência da União, subsidiam o
aprimoramento dos sistemas de trabalho.

5.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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97.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

98.

99.

Arquivos enviados:

100.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

5.e) São implementadas ações de capacitação considerando o desenvolvimento
das competências institucionais e das etapas de preparação, execução,
monitoramento e prestação de contas, inclusive quando da realização dos
projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

5.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

5.f) As equipes de trabalho são dimensionadas e gerenciadas de forma a
atender a demanda pelos serviços, inclusive quando da realização dos
projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.
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101.

102.

Arquivos enviados:

103.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

104.

105.

Arquivos enviados:

5.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

5.g) O desempenho das pessoas e das equipes é gerenciado e avaliado de
forma a estimular o alcance das metas estabelecidas, inclusive quando da
realização dos projetos para aplicação dos recursos das transferências da
União.

5.g') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.g'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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106.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

107.

108.

Arquivos enviados:

06 - Orientação
por Processos

Reconhecimento de que a organização é formada por um conjunto de 
processos que precisam ser entendidos, de ponta a ponta, e considerados na 
definição das estruturas: organizacional, de trabalho e de gestão. Os 
processos devem ser gerenciados visando à busca da eficiência e da eficácia 
nas atividades, de forma a agregar valor para as partes interessadas.

109.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

5.h) São implementadas ações de qualidade de vida, saúde ocupacional e
segurança no trabalho das equipes de trabalho.

5.h') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

5.h'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

6.a) Os processos finalísticos e de apoio estão identificados subsidiam os
projetos, inclusive quando da realização de projetos para aplicação dos
recursos das transferências da União.
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110.

111.

Arquivos enviados:

112.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

113.

114.

Arquivos enviados:

6.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

6.b) O redesenho dos processos finalísticos e de apoio considera os requisitos
identificados quando da execução dos projetos, inclusive quando da
realização de projetos para aplicação dos recursos das transferências da
União.

6.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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115.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

116.

117.

Arquivos enviados:

118.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

6.c) Os principais processos finalísticos e de apoio estão padronizados e são
controlados por meio de indicadores para atender os requisitos dos projetos,
inclusive quando da realização de projetos para aplicação dos recursos das
transferências da União.

6.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

6.d) São incorporadas novas tecnologias aos processos finalísticos e de apoio
visando ampliar sua capacidade de execução, inclusive quando da realização
de projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.
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119.

120.

Arquivos enviados:

121.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

122.

123.

Arquivos enviados:

6.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

6.e) A estrutura dos cargos e das funções quando revisada prioriza as
atividades diretamente relacionadas aos processos finalísticos, aos de apoio,
inclusive quando da realização de projetos para aplicação dos recursos das
transferências da União.

6.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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124.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

125.

126.

Arquivos enviados:

07 - Geração
de Valor
Público

Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de 
resultados dos processos que os potencializam, em níveis de excelência e que 
atendam às necessidades e expectativas das partes interessadas. Representa o 
controle, pois, apenas pelos resultados produzidos pela organização, é possível 
analisar a qualidade do sistema de gestão e o nível de desempenho institucional.

127.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

6.f) Os processos de aquisição, contratação e pagamento de bens e serviços
estão devidamente padronizados e normatizados, inclusive os definidos nos
projetos para aplicação dos recursos das transferências da União.

6.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

6.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

7.a) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao
atendimento aos cidadãos, inclusive dos projetos com recursos oriundos das
transferências da União, estão definidos e são avaliados periodicamente.
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128.

129.

Arquivos enviados:

130.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

131.

132.

Arquivos enviados:

7.a') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.a'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

7.b) Os indicadores de desempenho para medir resultados econômico-
financeiros, inclusive dos projetos com recursos oriundos das transferências
da União, estão definidos e são avaliados periodicamente.

7.b') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.b'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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133.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

134.

135.

Arquivos enviados:

136.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

7.c) Os indicadores de desempenho para medir os resultados ambientais,
inclusive dos projetos com recursos oriundos das transferências da União,
estão definidos e são avaliados periodicamente.

7.c') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.c'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

7.d) Os indicadores de desempenho para medir os resultados sociais, inclusive
dos projetos com recursos oriundos das transferências da União, estão
definidos e são avaliados periodicamente.
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137.

138.

Arquivos enviados:

139.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

140.

141.

Arquivos enviados:

7.d') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.d'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

7.e) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao
capital intelectual, inclusive dos projetos com recursos oriundos das
transferências da União, estão definidos e são avaliados periodicamente.

7.e') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.e'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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142.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

143.

144.

Arquivos enviados:

145.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Parcialmente

7.f) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos
fornecedores, inclusive dos projetos com recursos oriundos das transferências
da União, estão definidos e são avaliados periodicamente.

7.f') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.f'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão

7.g) Os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos
processos, inclusive dos projetos com recursos oriundos das transferências da
União, estão definidos e são avaliados periodicamente.
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146.

147.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

7.g') Se você respondeu "Sim" ou "Parcialmente" para a resposta anterior,
descreva como e, se possível, desde quando:

7.g'') Insira o arquivo com a evidência da prática de gestão
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