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DESTAQUES DA SEMANA

O Governo do RN apresentou nesta quarta-feira (8) o projeto

Governança Inovadora ao Tribunal de Contas do Estado.

Participaram da reunião o presidente da Corte Gilberto Jales,

os conselheiros Thompson Fernandes, Adélia Sales e Poty

Cavalcanti, além dos auditores Ana Paula de Oliveira e Marco

Montenegro. O secretário Gustavo Nogueira (SEPLAN) conduziu

a exposição destacando a elaboração do Mapa Estratégico

do RN e o trabalho desenvolvido nas quatro frentes do Projeto.

Nogueira também lembrou aos conselheiros que o Governo já

assinou contratos de gestão com 17 secretarias e órgãos e, até

março, vai celebrar mais 29 contratos, definindo metas e

objetivos para os projetos prioritários.

Contratos de Gestão: Capacitação para novas turmas Durante os dias 06 e 07 de fevereiro, representantes dos órgãos

que irão iniciar a elaboração dos seus Contratos de Gestão

estiveram reunidos no Laboratório da Escola de Governo para

capacitação na metodologia de Contratualização de

Resultados. Na oficina, estiveram presentes os técnicos do

Escritório Setorial, Gerentes de Projetos e os representantes do

GT Governança Inovadora para os seguintes órgãos contidos

no 3º bloco de assinatura: CBMRN, CEHAB, FUNDAC, IPERN, ITEP,

PCRN, PMRN, SEARH, SEJUC e SESED. A expectativa é que o

processo de elaboração desses novos contratos seja concluída

até março, momento em que terão sido elaborados 43

Contratos de Gestão para Secretarias e Órgãos do Estado.

Governança Inovadora é apresentado ao Tribunal de Contas do Estado

06 e 07/02/2017

08/02/2017

REUNIÕES COM ESCRITÓRIOS SETORIAIS

DETRAN – 06/02/2017 SEPLAN– 06/02/2017 JUCERN – 07/02/2017

SEEC – 09/02/2017 SETUR – 10/02/2017 EMPARN – 10/02/2017

SESAP – 10/02/2017 O secretário George Antunes (SESAP) participou na

manhã desta sexta feira (10), na SEPLAN, de uma

reunião para validação do contrato de gestão da

Saúde, que será assinado nos próximos dias pelo

governador Robinson Faria. O secretário Gustavo

Nogueira (SEPLAN) conduziu a reunião e destacou a

necessidade de estabelecer marcos intermediários de

monitoramento para as metas que serão pactuadas.


