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Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Portaria nº 15-GS
Natal, 11 de setembro de 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais,
1. Considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a
adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado;
2. Considerando a existência de um Plano Estratégico contendo a visão a longo prazo para o ano 2035 de “Um Rio Grande do Norte socialmente justo, democrático, próspero, ambientalmente sustentável e
territorialmente equilibrado”, o que envolve todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade e do governo;
3. Considerando o resultado de diversas oficinas com grupos técnicos formados por servidores de todos os Órgãos e Entidades do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e
Entidades da Administração Direta e Indireta para elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos;
4. Considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados
pretendidos;
5. Considerando ainda a necessidade de instituir uma sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pactuados no processo de Contratualização de Resultados, o que exige a constituição de instâncias
que orientem a implantação e realizem essas atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º Atualizar a composição do “Escritório Setorial de Projetos da Sedec” designando os seguintes servidores para integrarem Escritório Setorial de Projetos da Sedec
Otomar Lopes Cardoso Junior (titular); e
Wésya Cristina Alves (suplente)
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 11 de setembro de 2018.
Renato de Souza Cavalcanti Marinho
Secretário
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