
• GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATO DE GESTAO 
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOc;AO TURfSTICA - EMPROTUR 

2017 

0 Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria, na condic;ao de CONTRATANTE, 
RESOLVE: 
i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governanc;a Publica, alinhado com o objetivo geral 
do Projeto Governanc;a inovadora que e fortalecer a capacidade de Governo para a adoc;ao 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 lnstituic;oes do Estado a partir de um processo de dialogo com diversos segmentos 
da sociedade; e, ainda, levando em considerac;ao o resultado de diversas oficinas com grupo tecnico formado por 
servidores de todos os 6rgaos e Entidades do Governo e reunioes de validac;ao com os dirigentes de todos os 6rgaos e 
Entidades da Administrac;ao Direta e lndireta para elaborac;ao e definic;ao de indicadores de desempenho, metas de curta 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 6rgaos e Entidades da Administrac;ao Direta e 
lndireta de modo a alcanc;ar os resultados pretendidos; 
CELEBRAR com a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOI;AO TURfSTICA - EMPROTUR, representada pela Diretora Presidente, 
Sra. Ana Maria da Costa, matricula n2 218.902-0, doravante denominado CONTRATADO, tendo como INTERVENIENTES a 
Secretaria de Estado do Planejamento e das SEPLAN, representada por seu Secretario de Estado, Sr. Gustavo 
Maurfclo Fllgueiras Nogueira, matrfcula n2 218.715-9 e o Gabinete Civil do Governo- GAC, representado pela Secretaria 
Chefe do Gabinete Civil, Sra. Tatlana Mendes Cunha, matrfcula n2 169.743-9, o presente CONTRATO DE GESTAO, com 
fundamento nos paragrafos 82 e 92 do artigo 37 da Constituil;ao Federal e nos paragrafos 82 e 92 do artigo 26 da 
Constituic;ao Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreta Estadual n2 26.090/16, que regulamenta o presente 
instrumento, para todos os efeitos legais: 

11. Objetlvos Estrattl!glcos I 
1.11ndicadores Flnallstlcos Peso: 30% 

Area de Resultado Peso Unldade de Valor de 
(Desenvolvlmento lndlcador Flnalfstlco (%) Medlda Fonte Referi\ncla Ano da Meta Meta/Marco 

Sustentavel) 

Chegada de Turistas pelo Rio 28.517 
1 Grande do Norte 30% Turistas Mtur 120151 2017 30.000 

Fortalecer a economial-i-----------+--+-----+----l----1----+----i 
do Estado no cenario 52,4% 
reglonal/nacional 2 hoteleira 30% % ABIH/RN Uan/16 a 2017 55,0% 

set/16) 

Area de Resultado Peso Unldade de Valor de 
(lnfraestrutura) lndlcador Flnalfstlco (%) Medlda Fonte Referilncla Ano da Meta Meta/Marco 

Ampllar a Quantidade de postos de 
lnfraestrutura de 3 atendimento ao turista com 40% Postos EMPROTUR 1 2017 3 para o pessoas capacitadas (bilingue e estruturados (2016) 
turismo com curso de guia de turismo) 
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!1.2 Projetos Peso: 30% 

Area de Resultado 
Projeto Estrateglco (Desenvolvlmento Eta pas Entrega Peso(%) Meta/Marco 

Sustentavel) 

lnventario de Ativos 
dos atrativos turlsticos nas 

Turismo- Turlsticos 
cidades polo com potencial de de 50% 31/12/17 

Profissiona lizar a 
Fortalecer a economia receita para o Estado 
do Estado no cenario 

Gestao dos Ativos do 
reglonal/nacional 

RN lnventarios de do Plano de Gestao para os 
50% 31/12/17 

Ativos lmobiliarios atlvos 
-------- ----- - L_ _____ - ---------- --------------·--

"' Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no au dos recursos n§o serem disponibilizados para a dos projetos, 
necessaria mente a comissao de avaliac;ao devera se reunir de forma extraordiniiria, para redefinic;ao das metas afetadas pelo corte. 

lz. Agenda de Melhorlas Peso: 40"A, 

Melhorla Peso(%) Desaflo 

1 Ntlmero de em eventos turisticos naclonais e internacionais para garantir a do Estado 10% 36 

2 Fazer a transferencia dos ativos do Cajueiro e Maracajatl para a EMPROTUR 25% 30/03/17 

3 lniciar o processo de MIP para turlstica do Parque das Dunas 25% 30/03/ 17 

4 Ampliar o Centro de 10% 30/06/17 

5 Contratar empresa para fazer a comercial do Centro de Turismo de Natal 25% 30/09/17 

6 Ntlmero de dias de inscrltos no CAUC 5% 0 

E por estarem asslm justas e a cord ad as, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

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

INTERVENIENTE 

I 
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ANEXO&I&(&DESCRIÇÃO&DOS&OBJETOS&DE&PACTUAÇÃO&

!

1.&Objetivos&Estratégicos&
&
1.1&Indicadores&Finalísticos& && && && &&

1.&Chegada&de&Turistas&pelo&Rio&Grande&do&Norte&

Este! indicador! refere/se! à! chegada! de! turistas! estrangeiros! no! Rio!Grande! do!Norte! que! passam!

pela!Polícia!Federal.!!

Fonte:&Anuário!Estatístico!de!Turismo!(Ministério!do!Turismo)&

Fórmula:&Número!de!turistas!(desembarques!no!aeroporto)&

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& 2018& 2020& 2025& 2030& 2035&

28.517!

(2015)!
30.000! 42.000! 44.000! 46.000! 50.000! 54.000!

!
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2.&Ocupação&hoteleira&

Este!indicador!refere/se!à!taxa!de!ocupação!dos!hotéis!em!Natal,!Pipa!e!São!Miguel!do!Gostoso.!

Fonte:&ABIH/RN&

Fórmula:&Total!de!quartos!ocupados!no!período!/!Total!de!quartos!disponíveis&

Periodicidade&de&Avaliação:&Semestral&

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&

52,44% 
 (2016) 55,0% 

!

3.& Quantidade& de& postos& de& atendimento& ao& turista& com& pessoas& capacitadas& (bilíngue& e& com&
curso&de&guia&de&turismo)&

O! indicador! tem! por! objetivo! quantificar! o! número! de! postos! de! atendimento! ao! turista! no! Rio!
Grande! do! Norte! estruturados! com! pessoas! capacitadas! em! pelo! menos! duas! línguas! e! curso!
finalizado!de!guia!de!turismo!

Fonte:& Secretaria! de! Estado! do! Turismo! (SETUR),! Empresa! Potiguar! de! Promoção! Turística!
(EMPROTUR)&

Fórmula:&Posto!de!atendimento!ao!turista!estruturado!=!NPSA/MPSA!
!
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NPSA!=!Número!de!postos!de!atendimento!ao!turista!com!pessoas!capacitadas!

MPSA!=!Meta!total!de!postos!de!atendimento!ao!turista!com!pessoas!capacitadas!

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& 2018& 2020& 2025& 2030& 2035&

1!!

(2015)!
3! 3! 4! ! ! !

!

!

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:! Identificação! dos! atrativos! turísticos! nas! cidades! polo! com! potencial! de! geração! de!

receita!para!o!Estado!

Descrição:! Equipe! da! EMPROTUR! deverá! apontar,! dentro! os! atrativo! turísticos! disponíveis,! quais!

deles! deverão! ser! trabalhados! para! aumentar! o! fluxo! de! turistas! e! a! geração! de! receita! para! o!

Estado!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:!Os!atrativos!deverão!ser!identificados!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:!Elaboração!do!Plano!de!Gestão!para!os!ativos!

Descrição:! Trata/se! da! elaboração! do! plano! de! gestão! para! cada! um! dos! Ativos! Imobiliários!
selecionados!no!processo!de!inventário!a!ser!realizado!pela!EMPROTUR!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:!Os!planos!deverão!ser!elaborados!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!

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

&

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.& Número& de& participações& em& eventos& turísticos& nacionais& e& internacionais& para& garantir& a&
divulgação&do&Estado&

Descrição:! A! participação! de! feiras! e! exposições,! rodadas! de! negócios! entre! outros! em! eventos!
turísticos!nacionais!e! internacionais!é!de!extrema! importância!para!divulgar!e! trocar! informações!
do!turismo!no!RN.!

Responsável:!EMPROTUR!

Unidade&de&medida:!Contagem!simples!
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Meta:!Participação!em!36!eventos!nacionais!internacionais!até!DEZ!2017!

Cálculo&de&Desempenho&Produto& Nota&

Realizada! 100!

Realizada!parcialmente/não!realizada! 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!!

!

2.&Fazer&a&transferência&dos&ativos&do&Cajueiro&e&Maracajaú&para&a&EMPROTUR&

Descrição:! Trata/se! da! transferência! de! dois! ativos! turísticos! que! hoje! não! são! explorados! pela!
EMPROTUR!pelo!fato!de!que!a!sua!propriedade/titularidade!encontra/se!em!poder!de!outro!ente.!

Assim,! para! que! possa! ser! feita! a! exploração! turística,! é! necessária! a! transferência! desses! ativos!

para!a!EMPROTUR.!Essa!ação!depende,!ainda,!da!aprovação!pelo!Governador!sobre!transferência!

dos!ativos!para!EMPROTUR,!que!espera/se!seja!aprovada!até!31/12/16.!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:!A!transferência!deverá!ser!realizada!até!30/03/17!

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!

!

3.&Iniciar&o&processo&de&MIP&para&exploração&turística&do&Parque&das&Dunas&

Descrição:! Trata/se! de! iniciar! um! processo! de! elaboração! de! Manifestação! de! Investimento! de!

Interesse!Privado!para!exploração! turística!do!Parque!das!Dunas.! Entretanto,! para!que!possa! ser!

feita! a! exploração! turística,! é! necessária! uma! parceria! do! IDEMA! com! a! EMPROTUR! para! a!

exploração!turística!do!parque.!Portanto,!essa!ação!depende!da!aprovação!pelo!Governador,!que!

espera/se!seja!dada!até!31/12/16.!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:!O!processo!dever!ser!iniciado!até!30/03/17!

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!
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4.&Ampliar&o&Centro&de&Convenções&

Descrição:!Trata/se!da!conclusão!das!obras!de!ampliação!do!atual!Centro!de!Convenções!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:! Acompanhar! a! execução! do! cronograma! das! obras! pactuado! para! garantir! sua! execução!
dentro!do!prazo!pactuado:!30/06/17!

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.&Contratar&empresa&para&fazer&a&exploração&comercial&do&Centro&de&Turismo&de&Natal&

Descrição:! O! Centro! de! Turismo! de! Natal! possui! fluxo! muito! grande! de! pessoas! e! espaço! para!
exploração! comercial,! de!modo!que!é!atrativo!para!que! seja!explorado!por!um!parceiro!privado.!
Essa! ação! depende! da! transferência! do! ativo! das! mãos! da! associação! que! explora! hoje! para! a!
EMPROTUR.!

Responsável:!EMPROTUR!

Limite:!A!contratação!deverá!ser!feita!até!30/09/17!

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!

!

6.&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:!EMPROTUR!

Unidade&de&medida:!Dias!

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

!

!
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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.&


