
Índice de Desempenho da Gestão das Transferências Voluntárias da União 

(IDTRV)  

Critérios de 

Avaliação 
Indicador Peso 

Fórmula de Cálculo da 

Pontuação (Ii) 

Contribuição 

no IDTRV 

(CIi) 

Qualidade das 

propostas 

I1 - Percentual de sucesso das 

propostas/planos de trabalho 

enviados 

10 𝐼1 =
Total de Propostas ou PT aprovados

Total de propostas ou PT analisados
 10 ×  𝐼1 

I2 - Percentual de instrumentos 

celebrados com cláusula 

suspensiva 

5 𝐼2 =

Total de instrumentos celebrados 
com cláusula suspensiva

Total total de instrumenos celebrados
 5 ×  (1 − 𝐼2) 

Capacidade de 

atendimento das 

condições da cláusula 

suspensiva 

I3 - Tempo médio de 

atendimento de instrumentos 

celebrados com cláusula 

suspensiva. 

5 

𝐼3 =
1

18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗ (

1

𝑛
∑ 𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Xi = Período, em meses, em que cada instrumento está ou esteve sob cláusula 

suspensiva, dado que Xi Máximo = 18 meses;  

5 × (1 − 𝐼
3

) 

Celeridade na 

execução do objeto 

I4 - Percentual de instrumentos 

em execução, sem cláusula 

suspensiva e sem pagamento a 

mais 180 dias com OBTV, 
depois de emitida a Ordem 

Bancária 

5 
𝐼4 =

instrumentos em execução sem cláusulas suspensivas e
 sem pagamento por OBTV a mais 180 dias, depois de emitida a OB 

e com execução abaixo de 90% do $ liberado 

Total de instrumentos em execução com OB emitida
 

5 ×  (1 − 𝐼4) 

I5 - Percentual dos recursos 

empoçados em instrumentos em 

execução, sem cláusula 

suspensiva e sem pagamento a 

mais de 180 dias com OBTV, 

depois de emitida a Ordem 

Bancária 

5 

𝐼5

=

recursos empoçados em instrumentos em execução,
sem cláusula suspensiva e sem pagamento a mais de 180 dias 

com OBTV, depois de emitida a Ordem Bancária
Total dos recursos destinados por instrumentos com 

OB emitida

 
5 ×  (1 − 𝐼5) 

Aderência ao 

Planejamento 

I6 - Percentual de instrumentos 

com execução dentro do prazo 

e sem aditivos de vigência. 

5 𝐼6 =

 Instrumentos com execução finalizada 
sem aditivos de vigência

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 5 ×  𝐼6 

I7 - Indicador da quantidade 

média de aditivos por 

instrumento 

5 
𝐼7 =

Média de aditivos por instrumento

4
;           tal que I7 <=1. 

5 ×  (1 − 𝐼7) 

Conformidade da 

prestação de contas 

I8 - Percentual de instrumentos 

em tomada de contas especial 

iniciada 

10 𝐼8 =
Instrumentos em tomada de contas especial iniciada

Total de instrumentos celebrados − anulados ou
 cancelados

 10 ×  (1 − 𝐼8) 

I9 - Percentual de instrumentos 

encerrados com prestação de 

contas aprovada 

10 𝐼9 =

Instrumentos encerrados com prestação de
contas aprovadas ou aprovadas com ressalva

Total de instrumentos com prestação de contas finalizadas
 10 ×  𝐼9 

Entrega da política 

pública 

I10 - Percentual de instrumentos 

que tiveram objetos concluídos 

plenamente 

20 
𝐼10 =

Instrumentos que tiveram objetos concluídos
plenamente e com Prestação de contas aprovadas

ou aprovadas com ressalva

Total de instrumentos com prestação de contas finalizada
 

20 ×  𝐼10 

Desempenho 

Financeiro  

I11 – Índice de Desempenho 

médio de custos (IDCm) do 

projeto. 

10 𝑰𝑫𝑪𝒎 =
1

𝑛
∑

Valor Agregado 𝑖

Custo Real 𝑖

𝑛

𝑖=1

 10 x 𝐼 11 

Desempenho do 

Cronograma Físico 

I12 – Índice de Desempenho 

médio de Prazo (IDPm) dos 

projetos. 

10 𝑰𝑫𝑷𝒎 =
1

𝑛
∑

Prazo Planejado 𝑖 

Prazo Executado 𝑖

𝑛

𝑖=1

 10 x I12 

 
 

 

𝑰𝑫𝑻𝑹𝑽 =
1

100
∑ CI𝑖

12

𝑖=1

 

 


