
• GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATO DE GESTAO 
SEDEC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- SEDEC 

2017 

0 Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria, na de CONTRATANTE, RESOLVE: 
i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Publica, alinhado com o objetivo geral do 
Projeto lnovadora que e fortalecer a capacidade de Governo para a de um novo padrao de desenvolvimento • 
para o Estado; II) considerando a existencia de um Plano Estrategico contendo uma visao a Iongo prazo para o ano 2035, que 
envolve todas as do Estado a partir de um processo de dialogo com diversos segmentos da sociedade; e, ainda, 
levando em o resultado de diversas oficinas com grupo tecnico formado por servidores de todos os Orgaos e 

'· Entidades do Governo e reunioes de com os dirigentes de todos os Orgaos e Entidades da Direta e 
lndireta para e de indicadores de desempenho, metas de curto e Iongo prazo e a carteira de projetos 
estrategicos; e Ill) finalmente, considerando que o Plano Estrategico, seus objetivos, metas e projetos estrategicos precisam ser 
desdobrados para todos os Orgaos e Entidades da Direta e lndireta de modo a os resu ltados pretendidos; 
CELEBRAR com a SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC, representada por seu Secretario de 
Estado, Sr. Fhivlo Jose Cavalcantl de Azevedo, portador da matrfcula nQ 220.000-7, doravante denominado CONTRATADO, tendo 
como INTERVENIENTES a Secretaria de Estado do Planejamento e das - SEPLAN, representada por seu Secretario de 
Estado, Sr. Gustavo Mauricio Filgueiras Nogueira, matricula nQ 218.715-9 e o Gabinete Civil do Governo - GAC, representado 

" pela Secreta ria Chefe do Gabinete Civil, Sra. Tatlana Mendes Cunha, matrfcula nQ 169.743-9, o presente CONTRA TO DE GESTAO, 
com fundamento nos paragrafos 8Q e 9Q do art. 37 da Federal e nos panlgrafos 8Q e 9Q do art. 26 da 
Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadual nQ 26.090/16, que regulamenta o Contrato de Gestao, para 
todos os efeitos legals: 

I l. Objetlvos Estrategicos. I 
ii.il. lndlcadores Flnalfstlcos Peso: 40% 

Area de Resultado 
Peso Unldade de Valor de 

(Desenvolvlmento lndicador FlnaUstlco ( ) d d Fonte • Ano da Meta Meta/Marco 
S % Me I a Referenda ustent .. vel) 

Fortalecer a 
. d d das econom1a o Esta o 2,17% 
. 1 do Rio Grande do Norte nas 10% % MDIC ( 2017 3,00% no cen .. no 2015) 

. I/ . do Nordeste reg1ona nac1onal 

Melhorar o Media anual do fndice de 
37 ambiente de 2 do empresario 10% fndice FiERN 

120151 
2017 50 

neg6cios industrial (ICEI) 

Gerar emprego Taxa de (media 11,9% 
3 40% % IBGE 2017 9,00% pleno e produtivo anual) (2015) 

Area de Resultado Peso Unldade de Valor de 
(lnfraestrutura) lndicador FinaUstico (%) Medida Fonte Referenda Anode Meta Meta/Marco 

. de energia e61i ca 2,3 Am pilar e diversificar 4 20% GW AN EEL 2017 3,5 
a matriz energetica no RN (2015) 

com foco em fontes de energia solar no 1,0 renovaveis 5 20% MW ANEEL 2017 25,0 
RN (2015) 
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11.2 Projetos estrategicos I Peso:40% I 
Area de Resultado 

Projeto estrategico (Desenvolvlmento Eta pas Entrega Peso(%) Meta/Marco 
Sustentavel) 

Aumentar o 
conteudo 

do 
Parque Tecnol6gico tecnol6gico da Conclusao da etapa de obras fisicas 40% 31/12/17 

do 
Parque Tecnol6gico 

Estado 

Projeto Estrateglco 
Area de Resultado 

(lnfraestrutura) 
Eta pas Entrega Peso(%) Meta/Marco 

Ampliara 
capacidade 

das 
lnfovia e Redes Wifi instalada de 

lnfovias 
lniciar a das obras de engenharia 20% 31/12/17 

(dados e voz) 

lncentivo a 
Ampliare 

Elaborar Matriz de Responsabilidade em 
diversificar a 

de 
matriz energetica 

Matriz de aos gargalos na transmissao de 
40% 31/10/17 

Parques em Energias 
com foco em 

Responsabilidade energia, envolvendo todos os atores 
Renovaveis 

fontes renovaveis 
publicos e privados 

• Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no on;amento ou dos recursos nio serem disponibilizados para a dos projetos, 
necessariamente a comissao de devera se reunir de forma extraordinci ria, para redefini(:io das metas afetadas pelo corte. 

12. Agenda de melhorias I Peso: 20% I 
Melhoria Peso(%) Desaflo 

1 Dina mizar a pagina da internet da Secreta ria 10% 28/02/17 

2 
Sistematizar documentos impressos e/ou online dos programas, projetos e desenvolvidos e/ou 
coordenados pela Secretaria 

10% 28/02/17 

3 
Atualizar o acervo principal do setor pessoal ("ficha do servidor") e fornecimento de c6pia eletrlinica do 
material a cada servidor da Secreta ria 

10% 28/02/17 

4 
Digitalizar o acervo principal do setor pessoal ("ficha do servidor") fornecimento de c6pia eletrlinica do 
material a cada servidor da Secreta ria 

10% 28/02/17 

5 
Criar o "Roteiro de de contas de convenios", em conjunto com a CCI, para ampliar a 

10% 28/02/17 
e conhecimento sobre pertinente as transferencias de recursos pela Secretaria 

6 
Modernizar a do PROADI para inclusao de novos criterios de que valorizem a 

10% 28/02/17 
deC& T e materia-prima fornecida por empresas do RN 

7 
Modernizar a de reserva de areas em distritos industrials do Governo estimulando maior 

de pequenas e medias empresas 
10% 28/02/17 

8 
Proceder a com as prefeituras e mapeamento de distritos industrials municipals para 
de na de novos investimentos produtivos 

4% 28/02/17 

9 Avaliar o impacto de executar o PROADI por meio de renuncia fiscal 10% 28/02/17 

10 Atualizar o patrimlinio da Secretaria (tombamento e de inservlveis) 4% 31/03/17 

Proceder a institucional com a FAPERN para a da corporativa do Parque 
11 Tecnol6gico em parceria direta com de ensino e pesquisa, entidades declasse do setor 10% 31/03/17 

produtivo e iniciativa privada 

12 Numero de dias no CAUC 2% 0 dias 
--- --- -- ---
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E por estarem assim justas e acordadas, firm am o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

<\2L_ 
---••• - -•• a ·---• •• a a 

R DO EST ADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE 
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TATIANA MENDES CUNHA 
SECRET ARIA CHEFE DO GABINETE CIVIL 

INTERVENIENTE 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO 

 

1. Objetivos Estratégicos 
 
1.1 Indicadores Finalísticos         

 

1. Participação das Exportações do Rio Grande do Norte nas Exportações do Nordeste   

Este indicador tem por objetivo medir a contribuição (em porcentagem) das exportações do Rio 
Grande do Norte nas exportações da Região Nordeste, medida em US$ FOB (Free On Board).  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Fórmula: Participação Exportações = (Soma anual das exportações do Rio Grande do Norte / Soma 
anual as exportações da Região Nordeste) X 100 
Periodicidade de Avaliação: Anual  
Polaridade: Maior Melhor 
Cálculo de Desempenho: 
Nota = ∆ Execução / ∆ Meta, sendo: 
V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador 
∆ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 
∆ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0 
Sugestão atribuição de Nota: 

Abaixo de 50% da meta = 0  
De 50% a 70% da meta = 6  
De 70% a 80% da meta = 7  
De 80% a 90% da meta = 8  
De 90% a 99,9% da meta = 9  
De 100% em diante da meta = 10 

 

Metas:  

V0 2017 

2,17% 
(2015) 3,00% 

 

2. Média anual do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)  

O Índice de Confiança do Empresário Industrial é um indicador de difusão que varia de 0 a 100, 
elaborado mensalmente a partir de seis perguntas de sentimento do empresário, inclusas nos 
questionários da Sondagem Industrial e da Sondagem Indústria da Construção, referentes às 
condições atuais e às expectativas para os próximos seis meses com relação à economia brasileira, 
à economia potiguar e à própria empresa. Cada questão permite cinco alternativas excludentes 
associadas, da mais negativa para a mais positiva, aos pesos 0,00, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00. O 
indicador de cada questão é obtido através da ponderação dos escores pelas frequências relativas 
das respostas. O indicador da indústria geral é obtido ponderando-se os índices dos grupos 
“Pequenas” (10 a 49 empregados), “Médias” (50 a 249 empregados) e “Grandes” (250 ou mais 
empregados) pela variável “Pessoal Ocupado”, segundo o Cadastro de Estabelecimentos 
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Empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego (CEE/MTE). O Índice de Confiança obtém-se a 

partir da média ponderada dos indicadores de Condições Atuais e Expectativas pelos pesos 1 e 2, 

respectivamente. 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) 
Fórmula: Média Anual do ICEI = (ICEI Jan + ICEI Fev + ICEI Mar + ICEI Abr + ICEI Mai + ICEI Jun + ICEI 

Jul + ICEI Ago + ICEI Set + ICEI Out + ICEI Nov + ICEI Dez) / 12 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Cálculo de Desempenho: 
Nota = ∆ Execução / ∆ Meta, sendo: 

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador 

∆ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 

∆ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0 

Sugestão atribuição de Nota: 
Abaixo de 50% da meta = 0  

De 50% a 70% da meta = 6  

De 70% a 80% da meta = 7  

De 80% a 90% da meta = 8  

De 90% a 99,9% da meta = 9  

De 100% em diante da meta = 10 

Metas:  

V0 2017 

37  
(2015) 50 

 

 

3. Taxa de desocupação (média anual)       

Este indicador mede o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de 

trabalho. São classificadas como desocupadas na semana de referência as pessoas não ocupadas 

nesse período, que tomaram alguma providência efetiva para conseguir um trabalho no período de 

referência de 30 dias e que estavam disponíveis para iniciar um trabalho na semana de referência. 

Também são classificadas como desocupadas as pessoas não ocupadas e disponíveis para iniciar um 

trabalho na semana de referência que, no entanto, não tomaram providência efetiva para 

conseguir trabalho no período de referência de 30 dias porque já haviam conseguido trabalho para 

começar após a semana de referência. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD) mensura o percentual de pessoas desocupadas a cada 3 meses (4 vezes ao ano). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD) 
Fórmula: Taxa de desocupação (média anual): [Taxa Jan-Mar + Taxa Abr-Jun + Taxa Jul-Set + Taxa 

Out-Dez]/4 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Menor Melhor 

Cálculo de Desempenho: 
Nota = ∆ Execução / ∆ Meta, sendo: 
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V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador 
∆ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 
∆ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0 
Sugestão atribuição de Nota: 

Abaixo de 50% da meta = 0  
De 50% a 70% da meta = 6  
De 70% a 80% da meta = 7  
De 80% a 90% da meta = 8  
De 90% a 99,9% da meta = 9  
De 100% em diante da meta = 10 

Metas: 

V0 2017 

11,9% 
(2015) 9,00% 

 

4. Produção de energia eólica no Rio Grande do Norte 

O indicador apresenta a potência instalada (em produção) do Estado do Rio Grande do Norte, em 
relação à energia eólica. A informação é disponibilizada pela ANEEL, e é atualizada constantemente. 
O indicador também mede os parques em construção e contratados ou outorgados, com suas 
capacidades em Megawatt. 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)  
Fórmula: Produção de energia eólica no RN = Soma da potência instalada em operação comercial 
de todos os parques eólicos do Rio Grande do Norte. 
Periodicidade de Avaliação: Anual 
Polaridade: Maior Melhor 
Cálculo de Desempenho: 
Nota = ∆ Execução / ∆ Meta, sendo: 
V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador 
∆ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 
∆ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0 
Sugestão atribuição de Nota: 

Abaixo de 50% da meta = 0  
De 50% a 70% da meta = 6  
De 70% a 80% da meta = 7  
De 80% a 90% da meta = 8  
De 90% a 99,9% da meta = 9  
De 100% em diante da meta = 10 

Metas: 

V0 2017 

2,3 GW 
(2015) 3,5 GW 
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5. Produção de energia solar no Rio Grande do Norte 

O indicador apresenta a potência instalada (em produção) do Estado do Rio Grande do Norte, em 
relação à energia solar. A informação é disponibilizada pela ANEEL. 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)  
Fórmula: Produção de energia solar no RN = Soma da potência instalada em operação comercial de 
todas as usinas solares do Rio Grande do Norte. 
Periodicidade de Avaliação: Anual 
Polaridade: Maior Melhor 
Cálculo de Desempenho: 
Nota = ∆ Execução / ∆ Meta, sendo: 
V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador 
∆ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0 
∆ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0 
Sugestão atribuição de Nota: 

Abaixo de 50% da meta = 0  
De 50% a 70% da meta = 6  
De 70% a 80% da meta = 7  
De 80% a 90% da meta = 8  
De 90% a 99,9% da meta = 9  
De 100% em diante da meta = 10 

Metas:  

V0 2017 

1,0 MW 
(2015) 

25 MW 

 

 

1.2. Projetos Estratégicos 
  

  

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

 

Entrega 1: Conclusão da 1ª etapa de obras físicas 

Descrição: Trata-se da conclusão das obras de engenharia, referente à implantação da 1ª fase do 
Parque Tecnológico 

Responsável: SEDEC 

Limite: A conclusão deverá ocorrer até 31/12/17 
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Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 
 
Entrega 2: Iniciar a execução das obras de engenharia 

Descrição: Trata-se das obras engenharia para Implantação das Infovias e Rede WiFi 

Responsável: SEDEC 

Limite: O início das obras deverá ocorrer até 31/12/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 
 

Entrega 3: Elaborar Matriz de Responsabilidade em relação aos gargalos na transmissão de energia, 
envolvendo todos os atores públicos e privados 

Descrição: Trata-se da elaboração de matriz contendo as responsabilidades e atividades para cada 
ente (público e privado) no sentido de incentivar a instalação de Parques em Energias Renováveis 

Responsável: SEDEC 

Limite: A matriz deverá estar elaborada até 31/10/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

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

 

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

 

1. Dinamizar a página da internet da Secretaria 

Descrição: Melhorar a acessibilidade, navegabilidade e informações disponíveis no website da 
SEDEC 

Responsável: SEDEC 

Limite: Estudo de avaliação entregue até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

2. Sistematizar documentos impressos e/ou online dos programas, projetos e ações 
desenvolvidos e/ou coordenados pela Secretaria 

Descrição: Trata-se da digitalização de documentos e/ou tornar online todos os processos e 
informações de programas, projetos e ações desenvolvidos pela SEDEC 

Responsável: SEDEC 

Limite: Deverá estar disponível até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

  

3. Atualizar o acervo principal do setor pessoal ("ficha do servidor") e fornecimento de cópia 
eletrônica do material a cada servidor da Secretaria 

Descrição: Trata-se da atualização e disponibilização da ficha dos servidores da SEDEC. 

Responsável: SEDEC 

Limite: Deverá ser atualizado até 28/02/17 



 

7 
 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

         

4. Digitalizar o acervo principal do setor pessoal ("ficha do servidor") fornecimento de cópia 
eletrônica do material a cada servidor da Secretaria 

Descrição: Trata-se da digitalização e disponibilização da ficha dos servidores da SEDEC 

Responsável: SEDEC 

Limite: Deverá ser digitalizado até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

5. Criar o "Roteiro de prestação de contas de convênios", em conjunto com a CCI, para ampliar a 
informação e conhecimento sobre legislação pertinente às transferências de recursos pela 
Secretaria 

Descrição: Trata-se de criar um roteiro que auxilie no processo de prestação de convênios, de 
modo a reduzir erros e eventuais glosas que incorram em devolução de recursos 

Responsável: SEDEC 

Limite: O roteiro deverá ser criado até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 
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6. Modernizar a legislação do PROADI para inclusão de novos critérios de pontuação que 
valorizem a utilização de C&T e matéria-prima fornecida por empresas do RN 

Descrição: Trata-se de criar mecanismos que estimulem a destinação de incentivos do PROADI a 
empresas de base tecnológica 

Responsável: SEDEC 

Limite: A legislação deverá ser atualizada até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

7. Modernizar a legislação de reserva de áreas em distritos industriais do Governo estimulando 
maior participação de pequenas e médias empresas 

Descrição: Trata-se de criar mecanismos que estimulem a implantação de empresas de pequeno e 
médio porte em distritos industriais do governo 

Responsável: SEDEC 

Limite: A legislação deverá ser atualizada até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

8. Proceder a Integração com as prefeituras e mapeamento de distritos industriais municipais 
para promoção de ações na captação de novos investimentos produtivos 

Descrição: Trata-se de acordos a serem firmados com as prefeituras contendo ações a serem 
executadas em conjunto para captação de investimentos 

Responsável: SEDEC 

Limite: Um novo acordo firmado até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 
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atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

9. Avaliar o impacto de executar o PROADI por meio de renúncia fiscal 

Descrição: Trata-se de estudo que avalie a possibilidade e os impactos de executar o PROADI por 
meio de renúncia fiscal. 

Responsável: SEDEC 

Limite: O estudo deverá ser realizado até 28/02/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

10. Atualizar o patrimônio da Secretaria (tombamento e destinação de inservíveis) 

Descrição: Trata-se da atualização do patrimônio da SEDEC 

Responsável: SEDEC 

Limite: Deverá ser atualizado até 31/03/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 

Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

11. Proceder a articulação institucional com a FAPERN para a liderança da governança 
corporativa do Parque Tecnológico em parceria direta com instituições de ensino e pesquisa, 
entidades de classe do setor produtivo e iniciativa privada 

Descrição: Trata-se de definir os papéis da FAPERN e da SEDEC na gestão do Parque Tecnológico 

Responsável: SEDEC 

Limite: Os papéis deverão ser definidos até 31/03/17 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizado em dia 100 
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Realizado com atraso/parcialmente 
realizado/não realizado 

atraso até 30 dias: 70 

atraso até 60 dias: 30 

atraso superior a 60 dias: 0 

 

12. Número de dias de inscritos no CAUC ao longo do ano  

Descrição: A inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo Federal 
e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito  

Responsável: SEDEC 

Unidade de medida: Dias 

Meta: 0 dias inscritos no CAUC ao longo do ano de 2017 

Cálculo de Desempenho Produto Nota 

Realizada 100 

Não realizada 0  

 

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


