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Porta ria n2 040, de 24 de julho de 2018. 

'" lostitui 0 Escritorio Setorial de Projetos da Secreta ria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos-SEMARH, 
e da outras providencias. 

o SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, no 
uso de suas atribui~oes legais, 

Considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governan~a 
Publica, alinhado com 0 objetivo geral do Projeto Governan~a Inovadora que e fortalecer a 
capacidade de Governo para a ado~ao de um novo padrao de desenvolvimento para 0 

Estado; 

Considerando a existencia de um Plano Estrategico contendo a visao a longo prazo 
para 0 ana 2035 de "Um Rio Grande do Norte socialmente justo, democratico, prospero, 
ambientalmente sustentavel e territorialmente equilibrado", 0 que envolve todas as 
Institui~oes do Estado a partir de um processo de dialogo com diversos segmentos da 
sociedade e do governo; 

Considerando 0 resultado de diversas oficinas com grupos tecnicos form ados por 
servidores de todos os Orgaos e Entidades do Governo e reunioes de valida~ao com os 
dirigentes de todos os Orgaos e Entidades da Administra~ao Direta e Indireta para 
elabora~ao e defini~ao de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a 
carteira de projetos estrategicos; 

Considerando que 0 Plano Estrategico, seus objetivos, metas e projetos estrategicos 
precisam ser desdobrados para os Orgaos e Entidades da Administra~ao Direta e Indireta 
de modo a alcan~ar os resultados pretendidos; 

Considerando ainda a necessidade de instituir uma sistematica de monitoramento e 
avalia~ao dos resultados pactuados no processo de Contratualiza~ao de Resultados, 0 que 
exige a constitui~ao de instancias que orientem a implanta~ao e realizem essas atividades; 

RES 0 LV E: 

Art. 12 Instituir 0 Escritorio Setorial de Projetos da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hidricos-SEMARH. 

§ lQ A finalidade e contribuir para a melhor execu~ao do planejamento estrategico 
do governo, apoiando 0 Escritorio Central de Projetos no monitoramento do Contrato de 
Gestao a partir da produ~ao de informa~oes de qualidade que permitam uma melhor 
tomada de decisao por parte do governo. 
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§ 2Q 0 Escritorio Setorial d_~ Projetos da SEMARH Sera composto por urn Gerente 
Titular e por urn Gerente Suplente, podendo ainda ser designados outros tecnicos para 
suporte. 

Art. 2Q Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem Escritorio 
Setorial de Projetos da SEMARH:.. .' 

a) Titular - Carlos Nobre de Oliveira, matrkula nQ 221.861-5; 

b) Suplente Barbara Maia de Oliveira, matrfcula 200.066-0; 

Art. 3Q Compete ao Escritorio Setorial de Projetos: 

, - Preparar informa~oes para a Contratualiza~ao de Resultados, permitindo 0 

desdobramento da estrategia governamental no ambito do 6rgao, considerando os passos 
necessarios ao cumprimento da estrategia, de forma a enriquecer 0 debate sobre os 
indicadores, metas, a~oes, produtos e projetos que iraQ compor 0 Contrato de Gestao; 

II Monitorar internamente 0 Contrato de Gestao, com 0 repasse de informa~oes de 
seu andamento ao dirigente e ao Escrit6rio Central de Projetos, a fim de garantir que 
sejam tomadas as decisoes necessarias ao seu cumprimento; 

111- Apoiar metodologicamente os gerentes e executores de projetos do seu orgao; 

IV Elaborar e Acompanhar os pianos de a~ao estabelecidos, buscando a 
mobiliza~ao dos atores e recursos necessarios asua execu~ao; 

V Agendar e organizar as Reuni5es de Analise e Aprendizagem Estrategica em nlvel 
operacional, organizando com as equipes de gestores, as informa~oes sobre a execu~ao 
fisica e financeira dos projetos; riscos e dificuldades que podem impactar na execu~ao dos 
projetos; contramedidas a serem adotas para superar as dificuldades e evitar os riscos; 

VI Atualizar as informa~5es relativas ao contrato de gestao no sistema de 
monitoramento. 

VII - Produzir 0 relatorio de execu~ao dos Contratos de Gestao que sera enviado a 
Comissao de Avalia~ao, contendo informa~oes sobre 0 desempenho do Orgao ou 
Entidade. 

Art. 4Q As questoes omissas nesta Portaria serao definidas em manuais e instru~oes 
normativas divulgadas pela SEPLAN. 

Art_ 5QEsta Portaria entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Gabinete do Secreta rio de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos, em 
Natal/RN, 24 de julho de 2018. 
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Secretario de Estado da SEMARH 
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Institui 0 Escritorio Setorial de P rojetos da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos-SEMARH, e d;i outras 
prov idencias. 

o SOCREf.4.RIO DE ESTADO DI;) MElO. AMBIENTE E DOS ROC URSOS HiDRICOS, no uso 

de suas atribwyoes legais, 


Considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governanya Publica, alinhado 

com 0 objetivo geral do Projeto Governanya Inovadora que e fortalecer a capacidade de Governo para a 

adoyiio de um novo padriio de desenvolvimento para 0 Estado; 


Considerando a existencia de wn Plano Estrategico contendo a visiio a longo prazo para 0 ano 2035 
--- Ie "Urn Rio Grande do Norte socialmente justo, democnitico, prospero, ambientalmente sustentavel e 

territorialmente equilibrado", 0 que envolve todas as Instituiyoes do Estado a partir de wn processo de dialogo 
COlli diversos segmentos da sociedade e do governo; 

Considerando 0 result ado de diversas oficinas com grupos tecnicos formados por servidores de todos 

os Orgaos e Entidades do Governo e reuniiies de validayao com os dirigentes de todos os Orgiios e Entidades da 

Administrayiio Direta e Indireta para elaborayao e definiyiio de indicadores de desempenho, metas de curto e 

longo prazo e a carteira de projetos estrategicos; 


Considerando que 0 Plano Estrategico, seus objetivos, metas e projetos estrategicos precisam ser 

desdobrados para os Orgaos e Entidades da Administrayao Direta e Indireta de modo a alcanyar os resuJtados 

pretendidos; 


Considerando ainda a necessidade de instituir urna sistematica de monitoramento e avaliayao dos 

resultados pactuados no processo de Contratualizayao de Resultados, 0 que exige a constitwyao de instiincias 

que orientem a implantayao e realizem essas atividades; 


RESOLVE: 

Art. 1° Instituir 0 Escrit6rio Setorial de Projetos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hidricos-SEMARH. 


§ I" A tinalidade e contribuir para a melhor execuyao do planejamento estrategico do governo, 
r- lpoiando 0 Escrit6rio Central de Projetos no monitoramento do Contrato de Gestao a partir da produyao de 

informayoes de qualidade que permitam wna melhor tomada de decisiio por parte do governo. 

§ 2" 0 Escritorio Setorial de Projetos da SEMARH sera composto por um Gerente Titular e por urn 

Gerente Suplente, podendo ainda ser designados outros tecnicos para suporte. 


Art. 2" Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem Escritorio Setorial de Projetos da 

SEMARH: 


a) Titular Carlos Nobre de Oliveira, matricula n0221.861-5; 

b) Suplente - Barbara Maia de Oliveira, matricuJa 200.066-0; 

Art. 3° Compete ao Escrit6rio Setorial de Projetos: 

Preparar informayoes para a Contratualizayao de Resultados, permitindo 0 desdobramento da 

estratcgia governamental no ambito do orgdo, considerando os passos necessarios ao curnprimenlo da 

estrategia, de forma a enriquecer 0 debate sobre os indicadores, metas, ayoes, produtos e projetos que irao 

compor 0 Contrato de Gestao; 


II - Monitorar internamente 0 Contrato de Gestao, com 0 repasse de informayoes de seu andamento 

ao dirigente e ao Escrit6rio Central de Projetos, a fim de garantir que sejam tomadas as decisoes necessarias ao 

seu cumprimento; 


III - Apoiar metodologicamente os gerentes e executores de projetos do seu orgio; 

IV - Elaborar e Acompanhar os pIanos de a~io estabelecidos, buscando a mobiliza~iio dos at ores e 

recursos necessarios Asua exec~o; 


V - Agendar e organizar as Reunioes de Analise e Aprendizagem Estrategica em nive! operacional, ... 
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