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10. PRODUTIVIDADE TRIMESTRAL DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A pontuação varia no intervalo entre 0 e 1 sendo proporcional ao grau de atingimento da meta
Resultado Pontuação

≤ 7 0
7 < indicador <12 0 < pontuação < 1

≥ 12 1

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim TOTAL

77                   119                 115                 311                 

7                     7                     9,7                  24,4               

10,5 16,1 11,9 12,7

VALOR BASE 12,7

Nº de servidores que realizam análise no processo de acompanhamento 
econômico- financeiro

Nº de NTAEF elaboradas + Notas de TCS elaboradas

Resultado

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO

SÉRIE HISTÓRICA

SIMULAÇÃO DO INDICADOR (DADOS DE 2018)

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

Quanto 5 melhor

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CÁLCULO DO INDICADOR

INTERPRETAÇÃO 

Aumentar  o número de NTAEF e Notas de TCS por servidor

 Este indicador identifica a quantidade de Notas Técnicas de Acompanhamento Econômico-Financeiro (NTAEF)  e Notas de Transferência de Controle Societário (TCS) elaboradas por servidores.
 O indicador não inclui acompanhamento o acompanhamento econômico-financeiro das Operadoras Exclusv.  Odonto.  de Pequeno Porte.

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR

• total de NTAEF (RN Nº 400/2016) e Notas de Transferência de Controle Societário - TCS (RN Nº270/2011) elaboradas: trabalhos de análise individual de operadoras no âmbito dos ciclos de 
acompanhamento e das demandas de transferência de controle societário.

• Somatório do nº de servidores que realizam análise no processo de acompanhamento econômico- financeiro por trimestre: Número de servidores aptos e disponíveis para elaborar NTAEF e 
Notas de Transferência de Controle Societário nos processos de Acompanhamento Econômico-Financeiro e de Transferência de Controle Societário no período apurado. 

A contagem do número de servidores considera o somatório de dias úteis trabalhados pelos servidores alocados na COAOP no processo econômico-financeiro, em relação ao total de dias úteis 
de um período analisado. 
Exemplificando: Um determinado trimestre apresenta 66 dias úteis de trabalho. A COAOP possui 6 servidores trabalhando no processo econômico-financeiro. 4 servidores trabalharam 
integralmente neste trabalho durante os 66 dias úteis, enquanto que 2 servidores trabalharam apenas 33 dias úteis (metade do tempo). O cálculo do total de servidores será uma média 
ponderada: ((4 x 66) + (2 x 33))/66 = 5 servidores.
O cálculo não inclui os dias em que o servidor alocado na COAOP estiver afastado do processo econômico-financeiro em virtude de férias, licença ou capacitação. Exemplificando: Considerando 
que um trimestre apresente 66 dias úteis de trabalho e que um determinado servidor da COAOP não trabalhou no processo econômico-financeiro por motivo de férias durante 1 mês, para fins 
de contabilização no cálculo, o resultado será 0,66 (44 dias úteis trabalhados / 66 dias úteis no trimestre).

INSTRUÇÕES PARA COLETA
 A relação de operadoras analisadas (numerador) é obtida do controle gerencial de produção da COAOP registrado na planilha "GESTÃO COAOP - 20XX". A base do denominador é extraída da 
folha de ponto, apurando-se a proporção de dias úteis trabalhados por cada servidor.

META ≥ 12

COLETA DE DADOS
PERIODICIDADE DE COLETA Trimestral

UNIDADE DE MEDIDA Notas por servidor
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