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1. OBJETIVOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE METAS DA 

CONCESSÃO (SAMC) 

 

a. O Poder Concedente deve estabelecer metas da concessão através da avaliação da 

prestação dos serviços pelas concessionárias de modo a garantir a prestação adequada 

do serviço.  

 

b. A avaliação da qualidade do serviço prestado se dará mensalmente e ao final de cada 12 

(doze) meses, a partir do início da operação dos serviços. Desse modo, será realizada 

avaliação anual de desempenho da Concessionária e, no caso de ser classificada como 

nível INSUFICIENTE durante seis (6) meses consecutivos e não a cada doze (12) 

meses, será aberto diretamente procedimento de cassação da Concessão por 

insuficiência na prestação do serviço. 

 

c. Para a renovação do contrato de concessão e à critério da administração pública, será 

necessário que a Concessionária tenha atingido pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

do período da concessão com classificação em nível BOM, no mínimo. 

 

d. Os indicadores que compõem o Sistema de Avaliação das Metas da Concessão (SAMC) 

são: 

I – Confiabilidade 

a) Índice de Respeito às normas técnicas de higiene e inspeção de produtos de 

origem animal (IRNTH). 

b) Índice de Respeito às normas técnicas ambientais (IRNTA). 

II – Prestação dos Serviços 

a) Índice de Reclamações dos Usuários (IRU). 

III – Relativos à Qualidade dos equipamentos 

a) Índice de Aprovação em Vistoria (IAV) 

 
e. O SAMC tem por finalidade o aperfeiçoamento contínuo dos serviços, avaliando e 

atacando inconformidades, devendo produzir resultados e consequências distintas dos 

instrumentos de fiscalização pública dos serviços, que visam apurar, verificar, 

responsabilizar e penalizar a Concessionária pelo descumprimento eventual de 

obrigações contratuais e regulamentares. 

 

f. Os indicadores que compõem o Sistema de Avaliação e Metas da Concessão (SAMC) 

devem ser apuradas mensalmente pelo Poder Concedente conforme a metodologia e 

periodicidade indicada no SAMC. 



 

 

 

 

g. O Poder Concedente deve dispor de sistema informatizado de registro e 

acompanhamento dos indicadores do SAMC, obtidos a partir das informações coletadas 

pelo Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) e por sua própria equipe 

de controle operacional, fiscalização e vistoria. 

 



 

 

 

2. INDICADORES 

2.1. Relativos à Confiabilidade dos Serviços 

a. Os indicadores relativos à confiabilidade dos serviços têm por objetivo comum a avaliação 

do cumprimento da operação de acordo com as Ordens de Serviço Operacionais emitidas 

pelo Poder Concedente. 

b. As informações relativas a esses indicadores deverão ser obtidas com base nos dados do 

Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO). 

Tabela 1 - Indicadores da Qualidade relativos à Confiabilidade 
INDICADOR OBJETIVO CÁLCULO APURAÇÃO 

 

IRNTH 

Índice de 
Respeito às 
normas 
técnicas de 
higiene e 
inspeção de 
produtos de 
origem 
animal 

Aferir as 
informações a 
respeito dos 
animais a serem 
abatidos; 
controlar a 
quantidade do 
abate diário; 
promover o 
controle 
sanitário para 
evitar 
disseminação de 
doenças 
zoonóticas. 

 Serão consideradas cumpridas 
as normas pela apresentação 
dos GTAs dos animais a serem 
abatidos, acompanhados do 
cartão de vacina. 

 

Diária 
(quantidades 
equivalente 
entre GTAs 
e animais 
abatidos em 
%) 

IRNTA 

Índice de 
Respeito às 
normas 
técnicas 
ambientais 

Fiscalizar a 
ocorrência de 
impactos 
ambientais em 
razão da 
atividade de 
abate de 
animais. 

 Serão consideradas cumpridas 
as normas pela apresentação 
de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS e 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) 

 

Diária (%) 

 

2.2. Relativos à Prestação dos Serviços aos Usuários 

a. O indicador relativo à prestação dos serviços tem por objetivo comum avaliar as 

reclamações dos usuários quanto ao serviço prestado.  

Tabela 2 – Indicador relativo à Prestação dos Serviços aos Usuários 
INDICADOR OBJETIVO CÁLCULO APURAÇÃO 

Índice de 
Reclamações 
dos Usuários 
(IRU) 

Medir a quantidade 
de reclamações 
registradas pelos 
usuários em relação 
ao serviço prestado. 

 Serão totalizadas as reclamações 
recebidas pela Ouvidoria do 
Município (SEGOA) 

 

 Mensal 

1/10.000 

 



 

 

 

2.3. Relativos à Qualidade dos equipamentos 

a. Os indicadores relativos à Qualidade dos equipamentos têm por objetivo comum avaliar o 

estado e as condições de manutenção, qualidade, higiene e segurança dos equipamentos 

disponibilizada pelas concessionárias. 

b. As informações relativas a esses indicadores serão obtidas por vistoria programada e por 

inspeções periódicas realizadas durante a operação pelo órgão gestor ou quem a 

delegado. 

Tabela 3 - Indicadores relativos a Qualidade dos equipamentos 
INDICADOR OBJETIVO CÁLCULO APURAÇÃO 

IAV 

Índice de 
Aprovação 
em Vistorias 

Medir a quantidade 
dos equipamentos 
utilizados pela 
Concessionária 

 Será obtido pela auditoria dos 
registros de manutenção e 
limpeza. 

Trimestral(%) 

 



 

 

 

3. PADRÕES DE REFERÊNCIA 

a. Os padrões de referência são representados por intervalos de valores para cada um dos 

indicadores, pelo qual é possível a classificação do serviço da concessionária em relação 

aos quatro conceitos: bom, regular ou insuficiente. A tabela a seguir apresenta estes 

padrões.  

Tabela 4 - Padrões de Referência do Sistema de Avaliação das Metas da Concessão (SAMC) 

GRUPO INDICADOR 

VALOR 

MÁXIMO DE 

REFERÊNCIA 

(VMR) 

PADRÃO 

BOM REGULAR INSUFICIENTE 

I 
IRNTH 100% > 95%  > 80% ≤ 80% 

IRNTA 95% > 80% > 60% ≤ 60% 

II IRU 1/10.000 < 10/10.000 < 20/10.000 ≥ 20/10.000 

III IAV 100% ≥90% ≤ 80% ≤ 70% 

 

b. As Metas da Concessão anteriormente referidas poderão ser reavaliados a partir da 

implementação do processo de Sistema de Avaliação das Metas da Concessão (SAMC), 

referente ao Abate de Animais, sempre com objetivo de melhorar a prestação dos serviços 

para os usuários. 

 



 

 

 

4. ÍNDICE GERAL DE METAS DA CONCESSÃO (IGMC) 

a. A partir da avaliação de cada indicador em função dos conceitos expressos na tabela de 

padrões de referência, serão atribuídos pontos para cada um dos indicadores, os quais 

somados representarão o Índice Geral de Metas da Concessão (IGMC), cujo valor máximo 

é de 100 (cem) pontos.  

b. A avaliação receberá nota máxima para os indicadores que estiverem igual ou superior ao 

valor máximo de referência (VMR) 

c. A tabela a seguir apresenta os valores da pontuação de cada indicador de acordo com os 

conceitos alcançados. 

Tabela 5 - Notas atribuídas a cada indicador de acordo com o conceito obtido 

GRUPO INDICADOR 
NOTA 

MÁXIMA 

PADRÃO 

BOM REGULAR INSUFICIENTE 

I 
IRNTH 30 25 15 0,0 

IRNTA 30 25 15 0,0 

II IRU 10 7,5 5 0,0 

III IAV 10 7,5 5 0,0 

TOTAL  100 80,0 50,0 0,0 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

5.1. Procedimentos 

a. O Sistema de Avaliação de Metas da Concessão (SAMC) será aplicado na forma do 

Regulamento Operacional da Secretaria de Agricultura de Petrolina, conforme os 

seguintes procedimentos: 

I. A Secretaria de Agricultura elaborará mensalmente relatório de avaliação da qualidade 

dos serviços de abate de animais, contendo os resultados da apuração dos 

indicadores da Concessionária, o qual será incorporado ao Índice Geral de Metas 

da Concessão (IGMC), com caráter de avaliação da concessão da Concessionária. 

II. Para fins de avaliação geral das metas da concessão dos serviços, o órgão gestor 

apropriará o valor do IGMC de cada concessionária, classificando a operação 

conforme o seguinte critério: 

 Nível de operação BOM: 50 < IGMC ≤ 80 

 Nível de operação REGULAR: (igual) = 50 

 Nível de operação INSUFICIENTE: <50 

III. O relatório de Metas da Concessão será divulgado em Diário Oficial no mês 

subsequente da avaliação e a Concessionária, terá um prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a publicação em diário oficial municipal, para apresentar suas 

considerações ou solicitar revisão dos valores dos indicadores apurados, sempre 

de forma justificada e documentada. 

IV. O órgão gestor emitirá o resultado final da avaliação das Metas da Concessão 

prestados mensalmente, após análise das considerações da Concessionária. 

 

5.1.1. Consequências para Concessionárias com Avaliação de Nível De 

Operação REGULAR 

a. A concessionária que atingir apenas o nível de operação regular por seis meses 

consecutivos, sem ultrapassar doze meses, a partir do 7º mês o contrato terá acréscimo 

de 15% (quinze por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder 

Concedente. 

b. Caso perdure o nível de operação regular pelo serviço prestado pela concessionária por 

doze meses consecutivos, sem ultrapassar dezoito meses, a partir do 12º mês o contrato 

terá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor referente à taxa de 

ocupação em favor do Poder Concedente. 

c. Se o serviço prestado pela concessionária continuar por dezoito meses consecutivos 

atingindo apenas o nível de operação regular, a partir do 19º mês o contrato terá 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em 

favor do Poder Concedente. 



 

 

 

d. A concessionária que atingir nível de operação regular deverá apresentar Plano de Ações 

para solucionar falhas operacionais, não sendo admitido que seja classificada como 

regular por período maior que vinte e quatro meses consecutivos, fato este que, se 

ocorrer, implicará em abertura de processo de cassação da concessão. 

 

5.1.2. Consequências para Concessionárias com Avaliação de Nível De 

Operação INSUFICIENTE 

a. A concessionária que atingir apenas o nível de operação insuficiente por três meses 

consecutivos, sem ultrapassar seis meses consecutivos, o contrato terá acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder 

Concedente a partir do 4º mês. 

b. Caso perdure o nível de operação insuficiente pelo serviço prestado pela concessionária 

por seis meses consecutivos, sem ultrapassar a doze meses, o contrato terá acréscimo de 

100% (cem por cento) sobre o valor referente à taxa de ocupação em favor do Poder 

Concedente, a partir do 7º mês. 

c.    A concessionária, quando classificada no nível de operação insuficiente por doze meses 

consecutivos, será penalizada pela avaliação das Metas da Concessão no nível de 

operação insuficiente, dando ensejo à abertura direta de processo de cassação da 

Concessão por deficiência operacional. 

d.   Caso a concessionária atinja por seis meses consecutivos ou não, no primeiro ano da 

concessão, classificação em Nível de operação INSUFICIENTE, o benefício de isenção da 

taxa de ocupação prevista para a concessão será imediatamente revogado, passando, o 

Poder Público, a cobrar a referida taxa retroativamente aos seis meses anteriores, bem 

como aos seis meses seguintes, inclusive com incidência das penalidades de acréscimos 

previstas nas alíneas anteriores. 

 



 

 

 

6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

a. O Poder Concedente, por meio do Órgão Gestor, promoverá do Sistema de Avaliação de 

Metas da Concessão (SAMC) a partir do início da operação pela Concessionária.  

 
b. A implantação e a operação do SAMC será realizada pela Secretaria de Agricultura, a 

quem caberá a apuração dos indicadores, o estabelecimento dos planos de 

consequências e o seu acompanhamento. 

 
c. A aplicação das penalidades previstas em regulamento independe do Sistema de 

Avaliação das Metas da Concessão que avaliará o desempenho da concessionária no 

decorrer do contrato. 

 

 

 


