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ATO DA SECRETÁRIA E DO PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA n.º 01 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A GOVERNANÇA DE 
INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO, 
NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E DO PÓS-LICENÇA, A CARGO 
DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA); E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEAS)  
E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso 
das atribuições legais que lhe confere o Decreto Estadual n.o 32.621/2003, 
alterado pelo Decreto Estadual n.o 46.475/2018, bem como o previsto nas Leis 
Estaduais n.os 5.101/2007 e 6.101/2011 e no Decreto Estadual n.o 41.628/2009, 
alterado pelo Decreto Estadual n.o 46.037/2017, e conforme consta do processo 
administrativo E-07/002.105226/2018, conforme deliberação do Conselho 
Diretor deste Instituto, em reunião realizada no dia 14 de novembro de 2018 e 
no dia 06 de fevereiro de 2019. 

RESOLVE: 
Capítulo I 

Do Objeto 
 
Art. 1°. Institui a Governança de Indicadores e Metas de Desempenho, no âmbito do 
Licenciamento Ambiental e do Pós-Licença a cargo do INEA, define os critérios e as 
condições para a pactuação, monitoração, avaliação e publicização do desempenho 
institucional e estipula as obrigações e responsabilidades das unidades administrativas 
nela contempladas. 
 
Art. 2°. A Governança de Indicadores e Metas de Desempenho tem por objetivo central 
direcionar a atuação do Instituto para a melhoria contínua dos serviços públicos 
prestados à sociedade, assim como incutir maior eficácia e eficiência na proteção, 
conservação e recuperação do meio ambiente do estado do Rio de Janeiro, no âmbito 
da Política Estadual de Meio Ambiente. 
 
Art. 3°. A Governança de Indicadores e Metas de Desempenho, para os efeitos desta 
Resolução, reflete-se em um instrumento de planejamento e gestão do INEA, no que 



 

2 

tange ao Licenciamento Ambiental e ao Pós-Licença, o qual deve contemplar, sem 
prejuízo de outras especificações: 
 
I - os critérios essenciais para a especificação de indicadores de desempenho e 
pactuação de metas de desempenho; 
II - os pressupostos básicos para os processos de monitoração, avaliação e publicização 
do desempenho institucional; 
III - as obrigações e responsabilidades das unidades administrativas contempladas pela 
governança; 
IV - as condições para revisão, renovação, prorrogação ou suspensão das metas de 
desempenho ou período de referência; e 
V - os mecanismos de transparência sobre a atuação organizacional. 
 
Art. 4°. Para os efeitos desta Resolução, entende-se por: 
 
I - Indicador de Desempenho: indicativo sobre o nível de efetividade do Instituto em 
relação ao Plano Plurianual ou ao Plano Estratégico. O indicador reproduz métricas que 
permitem o juízo de valor sobre o alcance, ainda que parcial, ou não, de um objetivo 
previamente estabelecido, sendo expresso por uma Meta de Desempenho. 
 
II - Meta de Desempenho: intenção futura para certo período acerca de um objetivo 
previamente estabelecido. A meta reproduz uma expressão numérica que permite 
indicar o progresso ou a consecução de uma situação futura pretendida, sendo 
orientada por um Indicador de Desempenho. 
 
III - Monitoração do Desempenho: conjunto de práticas com o objetivo de produzir 
informações sintéticas, interpretadas e tempestivas que permitam a análise situacional 
para, quando necessário, provocar decisões em tempo hábil a fim de assegurar o 
cumprimento das Metas de Desempenho. 
 
IV - Avaliação do Desempenho: juízo de valor, a partir de critérios pré-estabelecidos, 
sobre a efetividade do Instituto no tocante ao cumprimento, ou não, das Metas de 
Desempenho pactuadas. 
 
V - Publicização do Desempenho: conjunto de práticas cujo objetivo é dar visibilidade, 
tanto para o público interno quanto para o público externo, em relação ao desempenho 
institucional do INEA, no que tange ao Licenciamento Ambiental e ao Pós-Licença. 
 
Art. 5°. A Governança de Indicadores e Metas de Desempenho, nos termos desta 
Resolução, é composta por quatro principais etapas: 
 
I - Pactuação; 
II - Monitoração; 
III - Avaliação; e  
IV - Publicização. 
 
Parágrafo único. A quatro etapas dispostas nos incisos I, II, III e IV do Art. 5° 
correspondem, em conjunto, a um ciclo de governança com duração total de 12 (doze) 
meses. 
 
Art. 6°. A Governança de Indicadores e Metas de Desempenho, nos termos desta 
Resolução, contempla as seguintes unidades administrativas, bem como suas 
gerências e setores vinculados:  
 
I - Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILAM); 
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II - Diretoria de Pós-licença (DIPOS); 
III - Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); e 
IV - Superintendências Regionais. 
 
 

Capítulo II 

Das Competências 
 
Art. 7°. Compete ao Conselho Diretor: 
 
I - especificar os Indicadores de Desempenho e pactuar as Metas de Desempenho a 
serem perseguidos pelo INEA para cada período de referência, zelando pela 
pertinência, desafio e realismo;  
II - aprovar a proposta de revisão parcial de Metas de Desempenho, caso julgue 
procedente as justificativas e fundamentações técnicas apresentadas; 
III - conduzir as reuniões mensais de Monitoração do Desempenho, com o apoio técnico 
da Diretoria de Gente e Gestão (DIGGES); 
IV - propor a criação ou revisão de legislação ambiental ou norma administrativa sob 
sua competência como condicionante para o aumento incremental da produtividade ou 
eficácia organizacional; e 
V - apoiar as ações e prover os meios e demais iniciativas necessárias ao alcance das 
Metas de Desempenho pactuadas. 
 
Art. 8°. Compete às unidades administrativas do INEA responsáveis pelos processos 
de trabalho de licenciamento ambiental e pós-licença:  
 
I - envidar esforços para alcançar plenamente as Metas de Desempenho pactuadas; 
II - assegurar a tramitação prioritária de processos administrativos ou processos de 
trabalho internos necessários ao cumprimento das Metas de Desempenho pactuadas; 
III - identificar e reportar problemas ou restrições de execução; 
IV - propor ações para a correção dos desvios identificados; 
V - propor recomendações para o aperfeiçoamento contínuo dos processos de trabalho 
que facilitam ou prejudicam o cumprimento integral das Metas de Desempenho 
pactuadas; 
VI - garantir a precisão e a veracidade dos dados e informações necessários à 
verificação da evolução ou do cumprimento das Metas de Desempenho pactuadas; e 
VII - prestar, em tempo hábil, quaisquer tipos de informação solicitadas pelo Conselho 
Diretor, bem como disponibilizar documentação comprobatória quando requerido. 
 
Art. 9°. Compete à Diretoria de Gente e Gestão: 
 
I - assessorar tecnicamente a proposição dos Indicadores de Desempenho e a definição, 
desdobramento e revisão das Metas de Desempenho; 
II - planejar e coordenar os processos de Monitoração do Desempenho em razão das 
Metas de Desempenho pactuadas; 
III - criar e manter sempre atualizado o banco de informações resultante da sistemática 
de monitoração dos Indicadores de Desempenho;  
IV - promover a avaliação quantitativa e qualitativa sobre as Metas de Desempenho 
pactuadas; 
V - analisar e interpretar dados de modo a produzir informações que subsidiem o 
processo de tomada de decisão organizacional; 
VI - apresentar conclusões e recomendações, na forma de Relatórios de Avaliação, 
sobre o desempenho organizacional durante a persecução das Metas de Desempenho 
pactuadas; e 
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VII - divulgar, interna e externamente, o nível de performance da Instituição em relação 
às Metas de Desempenho pactuadas. 
 
 

Capítulo III 

Da Pactuação 
 
Art. 10. A etapa da pactuação, nos termos desta Resolução, tem por objetivo delimitar 
a situação futura pretendida pelo INEA em dado período de tempo. 
 
Parágrafo único. A etapa da pactuação visa a transformação da visão de futuro do 
Instituto em resultados e produtos concretos mediante a determinação de Indicadores e 
Metas de Desempenho plurianuais para posterior Monitoração e Avaliação.  
 
Art. 11. A determinação da situação futura pretendida pelo INEA em certo período de 
referência ocorrerá mediante a publicação de ato administrativo próprio no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), o qual deverá um quadro-síntese com, ao menos, 
os seguintes campos: 
 
I - o indicador de desempenho; 
II - a unidade de medida; 
III - o valor de referência; 
IV - o período de referência; 
V - a meta de desempenho; 
VI - a forma de apuração; 
VII - a fonte de dados; e 
VIII - o responsável técnico. 
 
§ 1º. A situação futura pretendida pelo INEA, de que trata o caput, deve estar em 
consonância com as Diretrizes Estratégicas expressas em instrumentos oficiais de 
planejamento e gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro e com a missão e visão 
do INEA, além de serem suficientemente ambiciosos para representar um desafio para 
o seu corpo funcional. 
 
§ 2º. A situação futura pretendida pelo INEA, de que trata o caput, deve permitir a 
demonstração da evolução do Instituto no que tange à eficiência, eficácia, quantidade 
ou qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. 
 
§ 3º. A situação futura pretendida pelo INEA, de que trata o caput, deve ser explicitada 
de forma clara, concisa, precisa e inteligível para quaisquer tipos de públicos-alvo. 
 
§ 4º. A situação futura pretendida pelo INEA, de que trata o caput, deve ser explicitada 
sempre no início de cada exercício financeiro a fim de orientar a atuação do Instituto 
durante todo o período de referência, de modo a cumprir com os propósitos dispostos 
no Art. 2°. 
 
§ 5º. A situação futura pretendida pelo INEA, de que trata o caput, em conjunto com 
outras Metas de Desempenho a cargo do Instituto, será objeto da Gratificação de 
Desempenho Institucional, nos termos do art. 13, § 6°, da Lei Estadual n.o 6.101/2011, 
caso houver Contrato de Gestão ou instrumento similar em vigor celebrado com o 
Estado do Rio de Janeiro ou com suas Secretarias de Estado.  
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§ 6º. Em casos excepcionais, quando necessário, poderá haver uma única revisão de 
Metas de Desempenho por exercício, para mais ou para menos, fato a ser justificado 
por meio da apresentação de fundamentação técnica. 
 
§ 7º. A Meta de Desempenho deve sempre perseguir uma tendência linear de melhoria 
incremental ao longo do tempo em relação ao valor de referência, ainda que de forma 
suavizada. 
 
§ 8º. O período de referência da Meta de Desempenho será sempre anual e coincidirá 
com o exercício financeiro. 
 
Art. 12. A etapa da pactuação se inicia com a negociação das Metas de Desempenho 
para o período de referência e se encerra com a publicação do quadro-síntese no 
DOERJ. 
 
Parágrafo único. A etapa da pactuação abrange o primeiro mês de cada exercício 
financeiro. 
 
 

Capítulo IV 

Da Monitoração  
 
Art. 13. A etapa da monitoração, nos termos desta Resolução, tem por objetivo provocar 
decisões táticas em tempo hábil para assegurar a consecução da situação futura 
pretendida pelo INEA em dado momento. 
 
Parágrafo único. A etapa da monitoração visa a eliminação de eventuais problemas ou 
restrições de execução, a partir da identificação de insuficiências de meios, atrasos na 
execução ou desvios de objetivos. 
 
Art. 14. Na etapa da monitoração verifica-se a real evolução de cada Meta de 
Desempenho em comparação com o previsto para o período de referência de modo a 
permitir o ajuste de planos, políticas e estratégias até então adotados. 
 
Art. 15. O processo de Monitoração do Desempenho deve ser coordenado, ao menos, 
por meio dos seguintes componentes: 
 
I - reunião de acompanhamento sistemático; 
II - plano de ação, quando necessário; e 
III - relatório gerencial de retroação. 
 
§ 1º. A reunião de acompanhamento sistemático, de periodicidade mensal e sob 
responsabilidade do CONDIR, intenta identificar as dificuldades enfrentadas pela 
liderança durante a persecução da situação futura pretendida pelo INEA.  
 
§ 2º. A reunião de acompanhamento sistemático deve resultar em uma proposição de 
alternativas para a superação das eventuais dificuldades nela identificadas. 
 
§ 3º. O plano de ação, sem periodicidade pré-definida e sob responsabilidade de cada 
unidade administrativa, detalha os atos requeridos, os respectivos responsáveis e os 
prazos acordados para a total superação dos problemas ou restrições de execução 
identificados nas reuniões de acompanhamento sistemático. 
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§ 4º. O relatório gerencial de retroação, sob responsabilidade da DIGGES, comunica o 
desempenho obtido pelo Instituto e pelas unidades administrativas em cada Meta de 
Desempenho pactuada até uma certa data de apuração, além da explicitação dos 
desvios em comparação com o planejado. 
 
§ 5º. O relatório gerencial de retroação deve ser encaminhado para as unidades 
administrativas até o 10° dia de cada mês.  
 
Art. 16. A etapa da monitoração se inicia com a publicação do quadro-síntese no 
DOERJ e se encerra com a última apuração do período de referência. 
 
Parágrafo único. A etapa da monitoração abrange todos os meses de cada exercício 
financeiro. 
 
 

Capítulo V 

Da Avaliação 
 

Art. 17. A etapa da avaliação, nos termos desta Resolução, tem por objetivo a aferição 
do grau de cumprimento da situação futura pactuada pelo INEA mediante um processo 
de julgamento de valor sobre a sua efetividade organizacional. 
 
Parágrafo único. A etapa da avaliação visa à indicação de medidas preventivas ou 
retificadoras a fim de suportar o processo decisório no sentido de corrigir planos, 
modificar políticas ou, até mesmo, revisar estratégias de atuação. 
 
Art. 18. Na etapa da avaliação compara-se o desempenho obtido pelo Instituto em cada 
Meta de Desempenho com o desempenho inicialmente previsto para o período de 
referência.  
 
Parágrafo único. O grau de cumprimento de cada Meta de Desempenho será obtido 
pela razão entre o resultado aferido e o resultado esperado no período de referência. 
 
Art. 19. O processo de Avaliação do Desempenho, de modo a permitir a prática de 
aprendizagem organizacional contínua, deve ser coordenado, ao menos, por meio dos 
seguintes componentes: 
 
I - relatório de avaliação do desempenho institucional; e 
II - relatório de avaliação de impacto, quando viável e oportuno. 
 

§ 1º. O relatório de avaliação do desempenho institucional consolida a aferição do grau 
de cumprimento, em termos de quantidade e qualidade, das Metas de Desempenho 
pactuadas pelo INEA.  
 
§ 2º. Além da finalidade disposta no § 1º do Art.19, o relatório de avaliação do 
desempenho institucional deve versar, também, de forma sucinta, sobre as principais 
causas dos problemas ou restrições identificados ao longo do período de execução, 
além da exposição das oportunidades de melhoria existentes.  
 

§ 3º. O relatório de avaliação de impacto determina em que medida a eficácia de uma 
intervenção depende das características da população beneficiada, do momento no 
tempo e da natureza do ambiente socioeconômico em que ocorre, por meio da 
identificação da relação causal entre a intervenção e os resultados de interesse. 
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§ 4º. Além da finalidade disposta no § 3º do Art.19, o relatório de avaliação de impacto 
deve suportar o processo decisório, desde a redução de intervenções ineficientes até a 
expansão daquelas altamente eficazes, perpassando pela adequação dos benefícios ou 
pela seleção de uma dentre várias alternativas excludentes.  
 
§ 5º. Os relatórios de avaliação devem ser disponibilizados no sítio eletrônico do INEA 
em até trinta dias após a sua aprovação pelo CONDIR.  
 
Art. 20. A etapa da avaliação se inicia com a última apuração do período de referência 
e se encerra com a aprovação do relatório de avaliação de desempenho institucional 
pelo CONDIR. 
 
Parágrafo único. A etapa da avaliação abrange o último mês de cada exercício 
financeiro. 
 
 

Capítulo VI 

Da Publicização 
 

Art. 21. A etapa da publicização, nos termos desta Resolução, tem por objetivo a 
disseminação de informações sintéticas, interpretadas, relevantes e tempestivas em 
relação à sua efetividade organizacional. 
 
Parágrafo único. A etapa da publicização visa a dar maior transparência, tanto para o 
público interno quanto para o público externo, sobre a forma de atuação do INEA, a 
partir da disponibilidade de informações simétricas entre os diversos públicos-alvo. 
 
Art. 22. Na etapa da publicização comunica-se ao público-alvo todos os atos e 
procedimentos relacionados com os processos de pactuação, revisão e avaliação, 
parcial ou final, das Metas de Desempenho. 
 
Art. 23. O processo de Publicização do Desempenho, por meio de canais formais de 
comunicação, deve ser coordenado, ao menos, por meio dos seguintes componentes: 
 
I - diário oficial; 
II - portal; 
III - intranet; e 
IV - painel de controle. 
 
§ 1º. O diário oficial, de caráter externo, será utilizado para divulgar a pactuação de 
metas de desempenho, a sua eventual revisão e o posterior desempenho obtido pelo 
INEA durante o ciclo de governança. 
 
§ 2º. O portal, de caráter externo, será utilizado para disponibilizar os relatórios de 
avaliação previstos durante o ciclo de governança. 
 
§ 3º. A intranet, de caráter interno, será utilizada para anunciar a realização das reuniões 
de acompanhamento sistemático, além de outras informações que a direção julgar 
oportunas e relevantes junto ao corpo funcional. 
 
§ 4º. O painel de controle, de caráter interno, será utilizado para demonstrar em termos 
gráficos a evolução parcial do Instituto ao longo do ciclo de governança. 
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Art. 24. A etapa da publicização se inicia com a publicação do quadro-síntese no 
DOERJ e se encerra com a publicação do relatório de avaliação de desempenho 
institucional no sítio eletrônico do INEA. 
 
Parágrafo único. A etapa da publicização abrange todos os meses de cada exercício 
financeiro. 
 
 

Capítulo VII 

Disposições Finais 
 

Art. 25. O INEA assegurará, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à 

informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão, observadas as determinações e os prazos da Lei 

n.o 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Art. 26. Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro,18 de fevereiro de 2019. 

 

Ana Lúcia Santoro 
Secretária de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente  
 

Publicada em 22.02.2019, DO nº 39, página 16. 


