
GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DE DAS FINANÇAS - SEPLAN

2016

o Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria" na condição de CONTRATANTE,
RESOLVE:
i) 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; ii) considerando a existência de um Plano Estratégico contendo uma visão a,longo prazo para
o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estado a partlr de um processo de diálogo com diversos segmentos da
sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado 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 projetas estratégicos; e iii) finalmente, considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos
estratégicos precisam ser desdobrados para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a
alcançar os resultados pretendidos;'
CELEBRARcom a SECRETARIADE ESTADODO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN, representada por seu Secretário
de Estado, Sr. Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira, portador da matrícula nQ 218.715-9, doravante denominado

ss CONTRATADO, tendo como INTERVENIENTE o Gabinete Civil do Governo do Estado do. Rio Grande do Norte - GAC,
representado pela Secretária Chefe do Gabinete Civil, Sr~. Tatiana Mendes Cunha, portadora da matrícula nQ169.743-9, o
presente CONTRATO DE GEs:rAo, com fundamento nos parágrafos 8Q e 9Q do artigo 37 da Constituição Federal e nos
parágrafos 8Q e 9Q do artigo 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadual nQ
26.090/16, que regulamenta o presente instrumento, para todos os efeitos legais:

"

I

Peso Unidade de Valor de
,Ano da'Meta Meta/Marco

Área de Resultado
Indicador Finalístico

(%)
Fonte

Referência(Governança Pública) Medida ,

Jpercentual de Órgãos com Matriz i II I
I

:1 de Contribuição do PPAe Mapa 25% % SEPLAN O I 2016 100% :I 'Estratégico elaborada
,

Modernizar a I

2
Percentual de órgãos com

25% % SEPLAN O 2016 50%administração pública contrato de gestão celebrado

Percentual execução do Plano
3 Estratégico dos Eixos Integrados 25% % SEPLAN O 2016 100% ,

de Desenvolvimento'
I ),

Percentual de cumprimento dos
Promover o equilíbrio 14 indicadores vinculados à

12.67% I 15,71%25% % STN I J 2016 Ifiscal Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)

• A elaboraçãodeste Estudoestá a cargoda SEPLAN.razãopelaqual foi relacionadoaoObjetivo Estratégico"Modernizar a administraçãopubllca". Apóssua
finalização a execução ocorrerá pelos órgãos correlatas e projeto ligado ao Objetivo "Fortalecer a economia do Estada no cenário regional/nacional".
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Projeto Estratégico
Área de Resultado

Peso (%) Meta/Marco
(Governança Pública)

Etapas Entrega

Piloto dos Contratos de Gestão entre 10% 30/06/16
Governador e dirigentes assinados

Bloco 1 dos Contratos de Gestão entre
30/09/1610%

Governador e dirigentes assinados

Bloco 2 dos Contratos de Gestão entre
10% 31/12/16Pactuar, assinar, Governador e dirigentes assinados

Inovação na Gestão Modernizar a monitorar e avaliar
Pública Administração Pública os contratos de Software de monitoramento da execução

gestão 10% 30/06/16
dos contratos de gestão adquirido

Informações dos contratos disponibilizados
5% 31/12/16

no site oficial do Governo

Resultados reconhecidos e boas práticas
5% 31/12/16

divulgadas

Diagnóstico das cadeias produtivas 2% 30/09/16

Módulo 1- Plano Diagnóstico da logística do transporte de
2% 31/08/16

Estratégico de cargas

Micrologística do Priorização dos projetas estratégicos I

Transporte de Cargas micrologísticos
2% 31/10/16

Elaboração de plano de implementação 4% 31/10/16

Avaliação do potencial económico das
2% 30/09/16

cadeias produtivas
Módulo 2 - Plano
Estratégico de Estudo de mercado dos.produtos

2% 30/09/16
Desenvolvimento priorizados

Industrial Priorização dos cinco produtos-chaves 2% 31/10/16

Elaboração de plano de implementação 4% 30/11/16

Diagnóstico da situação atual do suprimento 2% 30/09/16
e distribuição de energia elétrica

Plano Estratégico de Módulo 3 - Plano Avaliação das necessidades energéticas 2% 30/11/16
Consolidação dos Eixos Modernizar a Estratégico de

Integrados de Administração Pública Energia Elétrica Avaliação das lacunas e investimentos em
Desenvolvimento' I Z% 31/10/16 I

energias I

Elaboração de plano de implementação 4% 30/11/16

Avaliação da situação atual de TIC , 2% 31/10/16,
! Módulo 4 - Plano "Avaliação das necessidades atuais e futuras

I

I Estratégico de de TIC I 2% 30/11/16
I

Telecomunicações e
de Tecnologia da Avaliação das lacunas.e priorização de

2% 31/12/16
Informação (TIC) iniciativas em TIC

: Elaboração de plano de implementação I 4% 31/12/16

Panorama do trabalho e da capacitação
2% 30/11/16

profissional
Módulo 5 - Plano
Estratégico de Avaliação das necessidades atuais.e futuras.

2% 30/11/16, de capacitação do-capitat humano !I Capacitação do
Capital Humano para Avaliação das lacunas na educação,: I 2% 31/12/16o Desenvolvimento; profissionalizante

Elaboração de' plano de implementação 4% 31/12/16
I

.Serão consideradas para fins deste Contrato de Gestão apenas as entregas do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento cuja
previsão de realização se dê no ano de 2016, existindo outras etapas do projeto a serem executadas em exercício posterior.

** Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no orçamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos,
necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária. para redefinição das metas afetadas pelo corte.
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Iniciativa Peso (%) Meta/Marco

1 Ilmplantar a Sala de Situação 100% 31/08/16

• Em caso de contingenciamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetas, necessariamente a comissão de avaliação deverá se
reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas e prazos afetados pela falta do recurso.

Melhoria Peso (%) Desafio

1
Aperfeiçoar a integração do processo de planejamento e orçamento com o foco na elaboração e no

10% 31/12/16
monitoramento do PPAe LOA

2 Elaborar um plano de certificação ocupacional dos cargos de gestor de planejamento e financeiro 10% 31/12/16

3 Redesenhar o novo fluxo do processo de avaliação do PPA 10% 31/12/16

4 Produzir manual de elaboração da LOA com classificação da despesa uniformizada 10% 31/12/16

5 Elaborar procedimento de descentralização de cota por subitem de despesa 10% 31/12/16

6 Implantar núcleo de monitoramento da programação financeira 10% 31/12/16

7 Operacionalizar a Rede Estadual SICONV 10% 31/12/16

8 Criação do Escritório Central de Projetas 10% 30/06/16

9 Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal 10% 100%

10 Número de dias de inscritos no CAUC 10% O Dias

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igua teor e forma.

Natal, 18 de maio de 2016

ROBINSON MESQUITA DE FARIA

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTRATANTE

CONTRATADO
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(~~ GoveRNança Inovadora

ANEXO I - DESCRiÇÃODOSOBJETOSDE PACTUAÇÃO

1. Percentual' de õrgãos com Matriz de Contribuição- do PP~ e Mapa' Est.:atégico)elaborada

Este indicador pretende' calcular o percentual (%): de órgãos que elaboraram. a Matniz' de
Contribufção. contendo airelação do PPfX,com o Mapa: Estratégicc, isto é" cruzando seus. Programas,
Objetivos, Metas,. trucíatívas Estratégicas e·Ações orçamentárias com os' Objetivos Est~atégicos de'
todas as Áreas de R'esultado do' Mapa Estratégico" a fim de avaliar a: contmbuição dos.mesmos para:
a Estratégia do,Governo

F.onte: Secretaria. de Estado,do,Planejarnento. e das.Finanças do Rio)Grande do,Nor.te (6EP.I1.AN:)'

Fórmul'a:: Percentual de órgãos com Matrlz de Contribuição = [(ór.gão + autarquia + fundação com:
matriz elaborada] t (órgão, + autarquia + fundação dOIEstadOIdo RN'),], X 1(:)0

Periodicidade' de A:vali'ação::Anual!

Polaridade': Maior. Melhor.

Cálculo de Desempenhe;

Nota = 15. Execução / lJ Meta. sendo:

VO= Valor de referência, última apuração disponível' para' o indicador

ô, Meta = Meta: estabelecida para o indicador - VO'

ô, Execução>= Execução Apurada para' 01 indicador. - VfiJ:

Sug,estão.atribuição, de N'ota:

Abaixo, de' S(i),%daimetal = €lI
De SO% a'70% da meta = 6>
I!)'e 70!Yo, ai8€l% di3Jr.m:e,tal= 7!
IDe8'0,%, ai 9(:)% td'al lililetaJ= 8:
lD'e9'0,%, ai991,,9i%c:l'allílíl:etal= 91
IDell(í)(i)%,er:rmGl.i'a'r.T,te€I!alllil:etal= ]6))

Metas:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

! 1 I I.O, I 1i00P!ó, 1)00%. 1'OOWci 1:00% 1:00% 1iCilO,%,I
I I

GOVERNODO ESTADO
DORIO GRANDE.DO NORTE

li



(\~ GoveRNança Inovadora

2. Percentual de órgãos com contrato de gestão impl'ementado

Este indicador pretende calcular o percentual (%) de órgãos presentes na administração direta e
indireta que; após, revisadas, as,prioridades, de cada' órgão, pactuaram as metas, mateslalizadas em.
um contrato de gestão de acordo, com o mapa estratégico"

Por contrato de gestão: implementado entende-se: compilado, de' objetivos, esperados. par.alcada
órgão, autarquia ou fundação" por meio' de' indicadores e metas, celebrados entre' o'Governa.dor do'
Estado, do Rio Grande Norte, a Secretaria de' Estado em questão' e' suas, vinculadas com a
intervenlência da.Secretaria de Estado do Planejamento, e das finanças (,SEPrAN,)'"

Fonte: Secretaria: de Estado do,Planejamentoe das Finanças do,Rio Grande' do Norte (SEPILAN))

Fórmul'a:, Contrato de' Gestão I'mplementado = r(ór,gão + autarquia + fundação com Contrato de
gestão implantado) / (órgão + autarquia + fundação do,Estado)do RIN)]X 100

Periodidd'ade, d'eAvallação« Anual:

Polaridade,~ Maior Melhor.

Cál'cul'old'e:Desempenho:

Nota = t::. Execução)f t::. Meta" sendo:

VO = Valor de reterêncía, última; apuração, dlsponfve] para:o indicador

t::. Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO'

t::. Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão. atribuição de Nota,:

Abaixo de' 50% da meta = 0\
De 50% a,70% da meta = 6,
Ij)'e' 1Q,,%, aI 8'(i),% l!I'almeta = 71
De,80%, a 90% da meta = 8:
De'90,% ai99',,9% da r:meta= 9:
De tOO% em,diante da meta = lO·

Metas:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

(i)) 50,0/0, 1100% 1:00% 11(i)(i)p!o, 1í(!)0P/ó, 1100,0/0,
I:

•- .GOVERNO DO ESTADO:
DO RIO GRANDE DONORrE

'I'O.,,:-~""t~"40'>!.vo:..__ ~·~,..
1oi!...... :n>tl'lNl

2



-'

(. GoveRNança Inovadora GOVERNODO ESTADO
DORIOGRANDE DONORrE

3. Percentual de execução do Plano Estratégico dos Eixos Integrados de Desenvolvimento

Este indicador pretende calcular o percentual (%) de execução das etapas previstas no contrato
assinado com a' empresa vencedora da licitação, para' a realização do, Plano' Estratégico dos, Eixos
lntegnados de' oesenvolvírnento.

Fonte:. Secretaria de Estado do Planejamento. e das finanças, do,Rio Grande' do,Norte fSEPLAN;j,

fórmula: Percentuaê de execução, = [~lNotada:Etapa, li * N:ota dai Etapa 2! +. +. Nota, da, Etap'alIili)) l
(nº de' etapasl] X roo
Onde:

1 Cál'cul'od'alN'ota daIEtapa, N'ota. I,,
t

: Realizado)em dia' 100; I

I
I

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30) dias: 01,,7'
Irealizado/não' reaüzado

atraso até 60 dias: 0',.3,

atraso superior a 60: días: O: ,
I

Periodici'dad'e d'eAvaliação: Anual'

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = /j Execução r t:,. Meta, sendo:

VO= Val'or de referência, última apuração disponível, para o' indicador

/j,Meta = Meta, estabelecida para o indicador. - VOI

/j,Execução = Execução,Aperade para o' Indicados - VE»)

Sugestão' atribuição d'e N:ota:'

Abaixo) de' 50'%,da'meta = (i)'

De 50% a 70% da:meta = 6,
D'e:10,%,a,88% d'a:meta = 1
(!)e'8'0%ai90% da;meta = g:
(!)·e·90%,ai99,.9.%,d'a,meta = 9,
De ]O0,%" el1ill aIar.tte:d'a'me:t!al= 10:

Metas:
,

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

i I , I!

O· 100% 100% tOO% 100% tOO%' 100%
,
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(. GoveRNança Inovadora GOVERNO DO ESTADO'
DO RIO GRANDE DO NORT.E

4. Percentual de cumprimento dos indicadores vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Este indicador refere-se ao cumprimento dos indicadores estabelecido pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN.)do seguinte conjunto de indicadores:.

1. Emdividar.mer.ltol(\End};:
2'.Serviço da E>fvid'ana R'Ct.(SDrd)';
3..Resultado Prirnário Servindo, a Dívid'a{RPsd)i;:
4. E>espesacom.Pessoal e Encargos na RCI:.(ElPr.cIr),;,
5. Capacidade de Geração de' Poupança Própri'a~CGPP')';:
6. Participação dos Investimentos ria Despesa Total (Pidt);
7..Participação das Con.tribuições e-RemRPPSrias Despesas Previdenciári'as (PCRdp);:e~.
8..Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio ('RtDc)..

Fonte; Secretari-a do Tesouro Nacional' fSliN),

Fórmula:' IndicadoresSTN = (0,03 x End) + (,0,06 x SDrcl) + (.0,.12 x RPsd):+ (O,06, x DPrd), + (O,24 x
CGPP),+. (0,.16 x Pidt) +. (0,,11 x PCRdp)+ (0,22 x RtDc)...Onde:

1. Endividarnento [End):
Entre' O e meta = 1:00%de execução

2. Serviço da Dívida na RCI:.(SDrcl):
Entre O' e meta = 100% de execução

4. Despesa com Pessoa] e' Emcar.g,Os,rra RCIL(f),prcl):
Entre O)em eta = ]OQ}Yo,d'e execução

4
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(. GoveRNança Inovadora

5. Capacidade de Geração de Poupança Própria(CGPP):
= t.Execu 0,/6,Meta

6., P.ar.ticipação'dos,lnvestimentos na Despesa.1iotal (Pidt];
=-6 f 15. Meta'

7., Participação, das,Contnbutções e RemRPPSnas Despesas,I?revider:1ciár.ias,WCR:dp)I:,
% de execu o = 6 Execu ão / 6 Meta

8', Receitas Tributárias nas Despesas de' Custeio fRtDc)':

Periodicidade de Avali'ação: Anual'

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = 6,Execução /,6 Meta" sendo:

VO= Vator de referência, última apuração, disponível, para o indicador

6 Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

6 Execução,= Execução Apurada para o. lndleador - VÜi

Sugestão atr.ibuição de N'ota:

Abaixo de' 50,%,daI metal = O,
De 50% a 70% da meta = 6
De' J,Q,% aI 8(;),% €la; r;m,etai = 7,

O'e'8'0% a' 9@% d~aim:eta: = 8:
IDe' 9 ÔI%, ai 9,91,,9%', €lia. r;mera = 9

IDe' 100% er.tl cl'i:ar.l.te'd'a!metal =-:m

Metas:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

í
I

12,67% 15',71% 20,12% 21,33% 24,30% 2'4,3O%. 26,98%
i

•'

~
GOVERNODO ESTADO'

DO RIOGRANDEDONORrE
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(~~ GoveRNança Inovadora
GOVERNO DO ESTADO'

DO RIO GRANDE DO NORTE
;;..r:-....~',.~.udo.... IiIn:.<,7_' ...r.o~d"'*.......> ~~LAI'II

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da.meta e da data
pactuada, conforme' regras abaixo;

Entrega 1:Piloto dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados,

Descr.ição:: O' Governador do Estado assinará Contratos de Gestão com todos os dirigentes, de
órgãos e entidades da Administração Direta e' rndíreta contendo, as metas pactuadas, no' Pano'
Estratégico do,RN,2035.,Trata-se aqui do projetes. pilotos: SEPI!.AN"SIN,e SETUR.

Responsável= Secretaria de Estado do Planejarnento e das,Finanças,

limite: Contr.atos de Gestão dos pilotos assinados,até 3'Oj06/l6

: Cálculo, de' Desempenho Produto Nota I
I

i Realizado em die 100;

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30'dias: 70 ,,
realizado/hão reallzado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 2: Bloco 1dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados

Descrição: Trata-se da assinatura dos Contratos de Gestão contendo as metas pactuadas no Pano
Estratégico do RN 2035.e que serão assinados com o. primersc bloco, de órgãos e entidades.

Responsável': Secretari'a de Estado do Planejarnento e das Hrrarrças

Limite: Bloco 1 dos Contratos de Gestãoassinados,até 30j09j:I6,

: Cálculo de Desempenho Produto Nota
i Ii R'eaITzado,em diial ](\)01 I

I

Realizado com:atraso/pa r.da 1men.te atraso até 3(i)jdias: 70 I

;
realizado(não realizado

atraso até 60,dias::30 ,
atraso supeeíer aI601diasc €)I

I,
I

Entr.ega'3: Broco 2'dos,Contratos de:Gestão entre Governador e'dlrigentes. assinados

Descrição:, Trata-se da. assinatura dos Contratos de Gestão>contendo. as,metas pactuadas no, Pano
Estratégico do RN 2035 e·que serão assinados com o-segundo. bloco de' órgãos e entidades.

Responsável: Secretaria de' Estado do Planejarnento e:das,Fi'!;lanças,

Limite: Bloco 2 dos Contratos de Gestão assinados até 3l;:r2/16

6



<.GoveRNança Inovadora GOVERNO DO ESTADO'
DO RIO GRAN DE DO NORTE

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Real'izado em dia 100 ,
Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias::O

Entrega 4: Software de monitoramento da execução dos contratos de gestão adquirido,

Descrição:. O Governo do Estado vai adquirir um software para fazer a gestão das metas dos,
indicadores, finalísticos, projetos estratégicos, iniciativas do governador e agenda de melhorias, a
fim de acompanhar e monitorar a execução dos Contratos de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado do Planej,amento e das Finanças

tlmlte: Software. adquirido e implantado até o dia 30/06/16

Cál'culo de Desempenho Produto . Nota

, Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

,

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 5: Informações dos contratos disponibilizados no site oficial do Governo.

Descrição: Será dada publicid'ade a todos, os' Contratos de' Gestão, assinados, por, meio> de' sea
publicação! no site oficial, doGoverno'

Responsável: Secretaria de·Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: 100% dos Contratos de Gestão assinados,publicados, até o dia.3l/ll 2'/16·

I: Cálculo, de Desempenho, Produto
)

Nota, i

I R'ealTzadoem dia ]]00: I

Realizado,com.atrraso/parciallil1ente atraso até 30 días: 7(); i, 1
realizado/não' realTzado ,

atraso até 60 dias: 30, :
l

: atraso superior a 601dias::O, I
I

Entrega 6:,Diagnóstico das cadeias,produtivas.

Descrição: Levantamento das cargas relevantes que se movimentam no estado do Rio Grande do,
Norte; Principais modais utilizados dentro do estado; Localização dos palas de produção e de
consumo; Levantamento da matriz origem-destino das cargas relevantes; Levantamento dos

7



(~~ GoveRNança Inovadora
GOVERNO DO ESTADO'

DO RIO GRANDE DO NORTE

principais fluxos de cargas oriundos ou destinados a outros estados e que são relevantes apenas
para o estado do Rio Grande do Norte.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

limite: Diagnóstico realizado até o dia 30/09/16·

Cálculo de Desempenhol Pr.oduto Nota I,

I

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não. reallzado. ,

atraso até 60 dias: 30·

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 7: Diagnóstico da I.ogística do transporte de cargas

Descrição:, Levantamento das condições das infraestruturas logísticas de transporte de cargas na.
área de abrangência do estado do Rio Grande do Norte; Levantamento das condições das principais
rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Norte; Levantamento das condições da' malha
ferroviária potiguar; Levantamento das condições do sistema portuário potiguar; Levantamento
dos planos, programas e ações de investimento do estado na infraestrutura de transporte.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejarnento e'das Finanças

Limite: Diagnóstico realizado' até o' dia 31/08/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota
I
I

, Realizado em dia tOU !

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 3:0dias: 70 1

realizado/não realizado
atraso até 60 dias: 30

atraso superior. a'60 dias: (i)j I
J

Entrega 8:' Priorização) dos,projetes estratégicos mfcrologfstícos

Descrição:. Definição dos rnacroeixos e micro eixos potiguares em função! de sua; relevância par.a1a
movimentação de cargas e>passageiros;' Prlortzação. de. obras de infraestrutura d:e tra nsporte' de'
cargas pelo Governo do' Estado do Rio Grande do, Norte baseado em metodologia que leve' em
consideração o impacto, econômico e social das obras em função da relevância dos eixos, a que se
referem.

Responsável:: Secretarial deEstado do Planejarnente. e' das,Finanças

Limite: Projetas priorizados. até o dia 31/10/16
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60' dias:.O

Entrega 9: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um.plano de implementação com prazos e responsáveis

Responsável~ Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças,

tlmlte: Plano elaborado até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho, Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parciatrnente atraso até 30.dias: 70
realízado/aão realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 10: Avaliação do potencial econômico das cadeias produtivas

Descrição: Mapeamento das áreas de produção e capacidades instaladas das principais cadeias
produtivas; Levantamento e projeção de investimentos;. Avaliação do grau de sofisticação
necessária. no beneficiamento; Priorização dos produtos com maior custosbeneficío para o' Estado.

Responsáv.el: Secretarie de Estado do,Planejamento. e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/09/16

, Cálculo, de Desempenho Produto Nota
I ,
, Realizado!em dia 1001 J
Realizado com atraso/parcialmente atraso até-3()'dias::701 I,
realizado/não realizado,

atraso até 60,dias::30i i
I

atraso superior a 60 días: 01 ,
1

Entrega 11: Estudo de mercado dos produtos. priorizados

Descrição:. Avaliação do potencial de mercado no Brasil e no' exterior dos produtos, selecionados;
Avaliação, dos fatores-chaves de sucesso para o desenvolvímento do beneficiamento destes
produtos; Avaliação dos atributos Potiguares de atração para o beneficiamento destes produtos;
Avaliação da melhor localização logística e tributária para a instalação destas indústrias de
beneficiamento na estado do Rio Grande do Norte.
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Responsável:. Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Estudo realizado até o dia 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia: 1001

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30'

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 12::Priorização dos cinco produtos-chaves

Descrição:. Priorização, de 5 produtos-chaves a serem incentivados a se instalar no estado do, Rio
Grande do Norte; Listagem de capacitações a ser desenvolvidas, no Rio Grande do Norte para
atender a demanda; Avaliação do pacote de incentivos a ser oferecido.

Responsável:, Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças,

Limite: Produtos priorizados até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100.

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não' realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60'dias: o-

Entrega 13':.Elabosação de plano de' implementação

Descrição: Definição, de um piamo,de implementação. com prazos.e responsáveis ..

Responsável: Secretaria' de Estado,do Planejarnento e'das Finanças

Umite:: Plano.elaborado até o dia 30;U/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota
1i R:ealTzadoJern dia. : ]001 f

1
I

Realizado com atraso/parcialmente atrase até 30'dias: 70
realizado/não) nealizado

atraso até 60 dias: 30

atraso' superior a 60;dias::O
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Entrega 14: Diagnóstico da situação atual do suprimento e distribuição de energia elétrica

Descrição: Mapeamento das fontes de energia e suprimento atuais no Rio Grande do Norte;
Avaliação da confiabilidade do suprimento de energia; Avaliação da continuidade do fornecimento
de energia nos principais eixos de desenvolvimento,

Responsável: Secretaria de Estado da.Planejamento e das Finanças

Limite: Diagnóstico realizado até o dia 30/09/16

, Cálculo de Desempenho' Produto, Nota

Realizado,em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 15: Avaliação das necessidades energéticas

Descrição: Mapeamento do consumo energético industrial e não industrial atual; Projeção do
consumo energético industrial e não industrial para os próximos 10 anos por microrregião com
base nos resultados das projeções de produção dos produtos selecionados nos módulos 1 e 2.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16

I Cál'curode Desempenho. Produto Nota

Realizado em dia l!(iJO
I

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não r,eanzado, ,

I

atraso até 60'dias: 30. I

"

atraso superior a 60 dias: (:}

Entrega 16: Avaliação das,lacunas e investimentos em energias,

Descrição; Mapeamento dos investimentos previstos pela ONS e pela Cosem, para os próximos, ]01

anos no Rio Grande do Norte em Reai'se em MGWH' potencializados: Mapeamento e.avaliação, de
investimentos em outras fontes de energia (solar, eólica, gás natural, ...); Proieção do, volume Ele,
mgwh disponibilizado previsto para: o estado por microrregião; Avaliação dos potenciais "gaps"
futuros de energia no Estado,por. mícrorregião com base no consumo previsto,

Responsável: Secretaria de Estado.do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 3;1/10/16

11



, 1 W',(. GoveRNança Inovadora GOVERNO DO ESTADO'
DO RIO GRANDE DO NORTE

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não, realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias::O

Entrega 17: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elabor-ado até o dia 30/11/16,

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado' em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não reallzado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 18: Avaliação da situação atual de TIC

Descrição: Mapeamento do estado atual de TIC no Rio Grande do Norte, estimando a oferta de
serviços no estado; Avaliação da oferta atual de TIC no Rio Grande do Norte frente a outros estados
e países,em diferentes estados de desenvolvimento.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Hrrarrças

limite: Avaliação realizada até o dia 31/10/16

: Cálcul'o de' Desempenho' Produto Nota, i
I I
Realizado em dia 100 :

Realizado com atraso/parcial'mente atraso até 30:dias::70' ,
realizado/não realizado

atraso até 60,dias:, 30
I

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 19: Avaliação das necessidades atuaís e futuras de TIC

Descrição: Mapeamento das,prioridades do Gover.no no que tange à TI.C;,Avaliação, da, demanda a
ser gerada por microrregião pelos Planos Logístico (módulo' 1) e de Desemvolvimento Industrial,
(módulo 2) para o Estad'o; Mapeamento das necessidades futuras, de TI ede telecomuntcações.

Responsável:' Secretaria de Estado do Planejamento e das Hnanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso' até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 20: Avaliação das lacunas e priorização de iniciativas em TIC

Descrição: Avaliação das lacunas entre as necessidades projetadas e a oferta planejada com as
iniciativas em curso; Identificação de alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de
urna infraestrutura de TI e de telecomunicações para apoiar o desenvolvimento do Estado;
Desenvolvimento e priorização de iniciativas para atender à demanda por serviços.

Responsável: Secretaria de Estado do,Planejamento e das Finar.1ças

limite: Avaliação realizada até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 21: Elaboração de plano de implementação,

Descrição: üefinição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejarnento e das Fin.anças,

limite: Plano elaborado, até 01 dia 3,1/12/16,

: Cálculo de,Desempenho, Produto Nota
I

1R'ealizado em dia 100
\
I

Realizado-com. atraso/parcíalrrrente , atraso até 381dlas; 70 I

realizado/hão realizado 1

atrasai até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O
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Entrega 22: Panorama do trabalho e da capacitação profissional

Descrição: Mapeamento da demanda de recursos humanos por tipo de capacitação profissional,
gerada pelo crescimento orgânico do estado do Rio Grande do Norte;. Avaliação dos indicadores de
Capital Humano por microrregião do Estado.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

limite: Estudo realizado atê o dia 30/11/16

I Cálculo de Desempenho Pr.oduto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso' até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 23: Avaliação das necessidades atuais e futuras de capacitação do capital humano

Descrição: Projeção da demanda de mão-de-obra no estado por setor econômico; Avaliação da
demanda a ser gerada por microrregião pelos Planos Logístico (módulo 1) e de Desenvolvimento
Industrial (módulo 2) para o Estado; Mapeamento das necessidades futuras de Capacitação de
mão-de-obra para o atendimento do desenvolvimento do Estado.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16

II Cálculo de Desempenho Produto, Nota

Realizado em dia 100

, Real.izadocom atraso/parcialmente atr.aso até 30 dias: 70
realizado/não' realizado I

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60>dias: O

Entrega 24: Avaliação das lacunas na educação profissionalizante

Descrição: Avaliação das lacunas entre as necessidades projetadas e a oferta' planejada com as
iniciativas em curso; Identificação dos impactos potenciais de melhorias nos indicadores da,
educação básica; Dimensionamento dos investimentos necessários para ajuste das, entidades de
formação profissional.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejarnento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 31/12/16
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

Entrega 25: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

De acordo com a legislação vigente, os atas relativos à revisão do Contrato de Gestão serão
analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingímento da meta: e cfadatal
pactuada, conforme regras. abaixo:

1.lmplantar'a Sala de Situação)

Descrição: Implantação do Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Programas,. Ações. e
Proj etos prí oritá rios govema rnenta is

Responsável: Secretaria de Estado do Planejarnentc e das Finanças

Limite: Sala de Situação implantada até 31/08/16

GOVERNO DO ESTADO'
DO RIO GRANDE DO NORTE
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

De acordo com a legislação vigente, os atas relativos à revisão do Contrato de Gestão. serão
analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data
pactuada, conforme regras abaixo:

1. Aperfeiçoar a integração do processo de planejamento e orçamento com o foco na elaboração
e no monitoramento do PPA e lOA

Descrição: Os processos de elaboração, monitoramento e acompanhamento do Plano Plurianual e
da lei Orçamentária Anual são desalinhados e precisão ser convergidos

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

limite: Adequação das metas do PPAaos limites da lO'A aprovada pela Assembleia até 31/12/16
ICálculo de Desempenho Produto N'ota I

Realizado em dia 100'

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 7Ü'
realíeado/não reallzadOI

,
I

atraso até 60,dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

2. Elaborar um plano de certificação ocupacional dos cargos de gestor de planejamento e
financeiro

Descri'ção:: A, certificação do cargo de gestor de planejamento e fil'l'an,ceir,0>permltírá' que apenas.
pessoas com as competências exigidas poderão ocupar esse cargo em todos os,órgãos e entidades
da Governo do. Estado. Em 2016 será elaborado o plano contendo todas as etapas para que essa
certificação aconteça e possa ser executada nos próximos anos.

Responsávek Secretaria de Estado' do Planejamento e das Finanças

limite: O' plano deverá ser elaborado até 31/12/16
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

3. Redesenhar novo fluxo do processo de' avaliação do PPA

Descrição: Com o novo fluxo deste processo as informações geradas pela avaliação do PPAservirão
de insumo para a elaboração da LDO e da LOA, auxiliando na integração entre o planejamento e o
orçamento.

Responsável:. Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O processo redesenhado deverá estar pronto até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

4. Produzir manual de elaboração da LOA com classificação. da despesa uniformizada

Descrição: O manual de elaboração da tOA permitirá a todos os órgãos e entidades do Governo a
elaborar e executar seus orçamentos classificando, as receitas e as despesas de maneira'
padr oI:lÍtzad'a,

Responsável': Secretaria de Estado do Planejarnento e das Finanças

Limite:' O manual deverá ser produzido até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto, Nota, I

Realizado em dia roo'
I

Realizado com atraso/parcialmente atraso até>3,();dias: 70l
realizado/não realizado

atraso até 60 dias; 30

atraso superior a 60 dias: O
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5. Elaborar procedimento de descentralização de cota por subitem de despesa

Descrição: Com esse procedimento a descentralização das cotas orçamentárias deixaram de
acontecer por grupo de despesa e passarão a ser por subitem, reduzindo a possiblidade dos órgãos
de realizarem despesas que não estão programadas no orçamento

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O procedimento deverá ser elaborado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

, Realizado em dia 100 I,

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30'dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

6. Implantar núcleo de monitoramento da programação financeira

Descrição: Será implantado um grupo composto por técnicos da SEPLAN para fazer um
acompanhamento e monitoramento da programação financeira com o objetivo de garantir que a
sua execução aconteça conforme o planejado

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O núcleo deverá ser implantado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

1 Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60)dias: 01
I

7. Operacionalizar a Rede Estadual SICONV'

Descrição: O Governo do Estado do RN'"de acordo com determinação do Governo Federai;" ficoul
responsável- por implantar e' operacionalizar a rede SICONV,quecontém, além do próprio' Governo
do Estado, os municípios do RN',A rede visa a melhorar a captação, execução e prestação: de' contas,
de convênios com o Governo Federal para de ingresso de recursos

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e do Turismo

Limite: A Rede deverá estar operando até 31/12/16
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Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

8. Criação do Escritório Central de Projetos

Descrição: Definir as pessoas que ficarão responsáveis pelo acompanhamento e o monitoramento
sistemático das metas e dos marcos previstos nos Contratos de Gestão de todos órgãos do Governo

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O Escritório deverá ser criado até 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atraso/parcialmente atraso até 30 dias: 70
realizado/não realizado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias: O

9. Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal

Descrição: A lei nº 12.527/2011 dispões sobr.e os tempos de resposta a serem observados pelo
Estados para cada tipo de demanda com o fim de garantir o acesso a informações previsto na
Constituição Federar

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Unidade- de medida:: Percentual

Meta: 100% das demandas atendidas nos prazos previstos na t.ei

Cálculo de Desempenho, Produto Nota

Realizada 100
I

Não realizada O

10. Número de dias de' inscritos no CAUCao longo do ano

Descrição: A inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de lnformações para
Transferências Voluntárias - CAUCimplica no bloqueio de repasses de recursos do' Governo F.ederal
e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
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Unidade de medida: Dias

Meta: Odias inscritos no CAUCao longo do ano de 2016

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizada 100

Não realizada O

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão
analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

•GOVERNO00 ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
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