
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Para concorrer ao Prêmio, a “Prática de Gestão” a ser inscrita deve atender 
obrigatoriamente ao conteúdo descrito nos parâmetros abaixo: 
 
Parâmetro 1: Descrição da Prática, observando os seis itens que os compõem: 

 
1-Apresentação – dados e informações referentes à realidade  local onde a “Prática 
de Gestão” está sendo desenvolvida/implantada, bem como as definições de 
responsabilidades. ( 6 pontos) 
2-Justificativa – qual a importância da “Prática de Gestão” para a comunidade e 
porque ela se faz necessária. ( 5 pontos)  
3-Objetivos – descrever o que se pretende alcançar ou o que está sendo alcançado com 
a “Prática de Gestão”. (5 pontos)  
4-Metodologia aplicada (processos, atividades, rotinas) – Apresentar a metodologia 
utilizada para a formatação e planejamento da prática, os procedimentos e ferramentas 
gerenciais e de controle utilizadas para a execução da “Prática de Gestão”, bem como 
apresentar a definição dos fluxos de rotinas e suas respectivas responsabilidades. (7 
pontos)  
5-Recursos – Identificar os recursos (financeiros, humanos, físicos, administrativos) 
aplicáveis ao desenvolvimento da prática. Apresentar com detalhes o planejamento 
referente à execução da prática. Especificar a origem dos recursos aplicados na 
execução da prática: repasses governamentais, receita própria, apoio da iniciativa 
privada, programas de apoio ao desenvolvimento do município, dentre outros. (7 
pontos)  
6-Resultados – Apresentar como são identificados e avaliados os resultados obtidos 
com dados comparativos que demonstrem a aplicabilidade e efetividade da prática. 
Além disso, apresentar o numero de pessoas beneficiadas pela prática, sejam elas do 
próprio município ou de municípios vizinhos. (10 pontos)  

 
O Projeto Escrito: Apresentação, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Recursos 
utilizados e resultados, será avaliado com base nas normas da ABNT. 
 
Parâmetro 2: Envolvimento com a População  

 
Identificar e descrever o envolvimento e mobilização da população no processo de 
implantação da “Prática de Gestão”, identificando se ocorre uma participação direta da 
população. Apresentar as ações realizadas para aumentar a participação da comunidade 
na execução da prática, se for caso. (20 pontos)  
 
Parâmetro 3 :   Efetividade e Disseminação da prática  

 
Apresentar o tempo efetivo de exercício da “Prática de Gestão”, demonstrando e 
justificando sua consolidação e continuidade, ou seja, quanto tempo a prática vem 



sendo executada no município? (10 pontos); 
Tempo da prática: A prática deve ter no mínimo 6 meses de aplicabilidade, para que 
possamos comparar o resultado e sua efetividade. Serão avaliados os resultados 
durante o tempo da existência do projeto. 
Apresentar aspectos que comprovam a aplicação e adaptação da prática para 
disseminação a outros municípios. A prática é viável aos demais Municípios?  (10 
pontos)  
 
Parâmetro 4 :   Sustentação Econômica ,Manutenção  da Prática e resultados na 
gestão municipal 
 
Apresentar informações sobre como é garantida a sustentação econômica da “Prática 
de Gestão” e a sua capacidade de manutenção com os recursos resultantes de sua 
efetiva gestão. 
Como a prática se sustenta? Qual o recurso utilizado para implantação e manutenção da 
prática? Serão avaliados os recursos utilizados (Ex: de programas, próprios) e a 
eficiência da prática com a economicidade pelos resultados. 
Qual o impacto que o projeto tem no desenvolvimento econômico e na gestão 
administrativa do município? Serão avaliados os resultados que beneficiam a gestão e 
o município (Ex: Redução de custos, fomento a micro e pequenas empresas, geração 
de novos negócios, inovação administrativa, empreendedorismo etc) (10 pontos)  
 

 
Parâmetro 5 :   Inovação e criatividade 

 
Descrever elementos que possam caracterizar na “Prática de Gestão” aspectos de 
criatividade, contribuindo com soluções que possam ser consideradas inovadoras ou 
proativas para situações e problemas que se repetem ao longo do tempo, considerando 
inclusive a adaptação de instrumentos para serem aplicados nos contextos que se 
apresentam. 
A prática é inovadora? Faz parte de programa de governo ou é criação do Município? 
Conta com parcerias? A avaliação se dará pela criatividade, criação de um projeto. 
Caso seja projeto de governo com algum diferencial este também será avaliado. 
Projetos de políticas criados e cofinanciados pelo Governo Federal e Estadual não 
serão avaliados ( Por exemplo os serviços essenciais obrigatórios de competência 
municipal) (10 pontos)  
 

A pontuação varia de 0 (zero) a 100 (cem), sendo que esses pontos estão 
distribuídos da seguinte maneira: 
  Parâmetro 1: 40 pontos. 
 Parâmetro 2: 20 pontos. 
 Parâmetro 3: 20 pontos 
 Parâmetro 4: 10 pontos cada um conforme detalhado acima. 

O município que obtiver menos de 60 pontos será desclassificado. 
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