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GOVERNODOESTADO
DORIOGRANDEDONORTE

CONTRATO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

2016

o Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria,.na condição de CONTRATANTE,.
RESOLVE:
i) considerandoa necessidadedo Estadoinvestir no fortalecimento da GovernançaPública,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) considerandoa existênciade um PlanoEstratégico'contendo uma visãoa longo prazo'
para o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estadoa partir de um processode diálogo com diversossegmentos
da sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado por
servidoresde todos os Órgãose Entidadesdo Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os, Órgãose
EntidadesdaAdministraçãoDireta e Indireta para elaboraçãoe definição de indicadoresde desempenho,metas de.curto
e longo prazoe a carteira de projetos estratégicos;e iii) finalmente, considerandoque o PlanoEstratégico,seusobjetivos,
metas e projetas estratégicos precisam ser desdobradospara todos os Órgãos e Entidadesda Administração Direta e
Indireta de modo aalcançaros resultadospretendidos;.
CELEBRARcom a SECRETARIADEESTADODOTURISMO- SETUR,representada por seu Secretário de Estado,Sr. Ruy
PereiraGaspar,portador da matrículan2219.459-7,doravante denominadoCONTRATADO,tendo como INTERVENIENTES
a Secretariade Estadodo Planejamento e dasFinanças- SEPLAN,.representadapor seuSecretáriode Estado,Sr..Gustavo
Maurício Filgueiras Nogueira, matrícula nº 218.715-9,o Gabinete Civil do Governo - GAC,representado pela Secretária
Chefedo GabineteCivil,Sra.Tatiana Mendes Cunha,matrícula nQ169.743-9,e a EmpresaPotiguar de PromoçãoTurística
- EMPROTUR,representada pela Diretora Presidente, Sra. Ana Maria da Costa, matrícula nº 218.902-0, o presente
CONTRATODEGESTÃO,com fundamento nos parágrafos82 e 92 do artigo 37da ConstituiçãoFederale nosparágrafos8º
e 9º do artigo 26 da Constituição Estadualdo Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadualnº 26.090/16,.que
regulamentao presente instrumento, para todos osefeitos legais:
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(%) Medida Referência

I 'Chegada de Turistas pelo Rio i
, :, 38.014 I, ' 1 .10% mil turistas Mtur I i 2016 , 40.000 iGrande do Norte (2014) I

Movimento de aeroporto
milhões 1.279.808

Fortalecer a economia. 2 (desembarque nacional e 20% Inframerica 2016 1.279.808
turistas J (2015)

do Estado no cenário internacional) I' : I

regional/nacional Paios tu risticos inseridos no :
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mapa do turismo brasileiro

10% Palas 1 SETUR : 4,00 I 2016 : 5,0 I
\

'Novos roteiros turísticos

I:
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4 20% Roteiros SETUR 3,00- I 2016 I 3,0
! ,comercializados I i I J
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Peso	
(%)

Unidade	de	
Medida

Fonte
Valor	de	
Referência

Ano	de	
Referência

Meta/Marco

1 20%
Postos	

estruturados
EMPROTUR

1	
(2015)

2016 2,0

2 20%
Polos	

adequados
SETUR

1	
(2015)

2016 2,0

Peso	(%) Meta/Marco

50% 31/12/16

50% 31/12/16

Peso	(%) Meta/Marco

1 12% 31/08/16

2 12% 31/12/16

3 12% 31/12/16

4 12% 31/08/16

5 12% 31/10/16

6 12% 31/10/16

7 12% 31/12/16

8 12% 31/10/16

9 4% 31/12/16

* Serão consideradas para fins deste Contrato de Gestão apenas as etapas cuja previsão de realização se dê no ano de 2016, conforme
cronograma	das	obras	a	ser	validado	em	30/06/16.

** No caso das Iniciativas Estratégicas de responsabilidade de outros órgãos e entidades do governo, serão consideradas apenas as etapas que
dizem respeito às atividades da Secretaria de Estado do Turismo. Os atrasos em atividades precedentes não incorrerão em penalidades para a
SETUR	e	a	comissão	de	avaliação	deverá	se	reunir	de	forma	extraordinária,	para	redefinição	dos	prazos	afetados	por	tais	atrasos.

*** Em caso de contingenciamento 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	e	prazos	afetados	pela	falta	do	recurso.

Conclusão	da	Ciclovia	Rota	do	Sol

Obras	de	construção	e	revitalização	de	13	praças	no	Centro	Histórico	de	Natal

Ampliação	do	Centro	de	Convenções

Projeto	Estratégico Entrega

* 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.

Iniciativa

Turismo	–	
Profissionalizar	a	
Gestão	dos	Ativos	do	
RN

Obras	de	urbanização	da	orla	de	Tibau	do	Sul	e	Pipa

Peso:	20%2.	Iniciativas	Estratégicas

Planejamento	para	realização	do	inventário	
turístico	em	2017	elaborado

20%	do	cronograma	do	inventário	de	ativos	
imobiliários	do	Estado	com	potencial	
turístico	realizado

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

Polos	turísticos	com	sinalização	
adequada

Ampliar	a	
infraestrutura	de	
serviços	para	o	
turismo

Peso:	30%1.2	Projetos	Estratégicos

Esgotamento	sanitário	de	Cerro	Corá

Esgotamento	sanitário	de	São	Miguel	do	Gostoso

Inventários	de	
Ativos	Imobiliários	

Fortalecer	a	economia	
do	Estado	no	cenário	
regional/nacional

Museu	da	Rampa

Biblioteca	Câmara	Cascudo

Teatro	Alberto	Maranhão	

Inventário	de	Ativos	
Turísticos

Área	de	Resultado	
(Desenvolvimento	

Sustentável)
Etapas

Área	de	Resultado	
(Infraestrutura)

Indicador	Finalístico
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ANEXO I - DESCRiÇÃO DOS 08JETOS DE PACTUAÇÃO

1.Chegada de Turistas pelo Rio Grande do Norte

Este indicador relere-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 = f). Execução / f). Meta, sendo:

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

f). Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

f). Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

38,014
40,000 42.000 44.000 46.000 50.000 54.000(2014)

..

GOVERNO DO ESTAOO
DORIO GRANDE DO NORTE
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2. Movimento de aeroporto (desembarque nacional e internacional)

Este indicador refere"se à chegada (desembarque) de passageiros no Aeroporto de Natal em São
Gonçalo do Amarante

Fonte: Inframerica

Fórmula; Número de passageiros (desembarques no aeroporto)

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = A Execução / tJ. Meta, sendo:

VO;::Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

tJ. Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

tJ. Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

1·279.808 1.279.808(2015)

GQVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DONORTE
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3. Palas turísticos inseridos no mapa do turismo brasileiro

Como forma de promover a interiorização do turismo, tendo como objetivo central aumentar as
fontes de renda e o emprego formal no setor para que este não fique apenas concentrado em Natal
e arredores, o Governo Estadual criou cinco polos turísticos (Costa das Dunas, Costa Branca, Seridó,
Serrano e Agreste/Tralrt). cada um com temas turísticos definidos, (apesar de não ser restrito a),
conforme estabelece as diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2013/2016, especificamente o
Programa de Regionalização do Turismo, do Governo Federal

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo

Fórmula: Contagem simples

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = f:l Execução 1f:l Meta, sendo:

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

f:l Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

f:l Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

4
5

(2015)

GQVERNODO ESTADO
DO RIO GRANDE DONORTE
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4. Novos roteiros turísticos comercializados

Roteiros turísticos que serão apresentados à comercialização pelo Rio Grande do Norte. São eles:
culturais - Fest Bossa e Jazzem Mossoró e São Miguel do Gostoso. Religiosos - Santuário de Santa
Rita de CássiajSanta Cruz

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo

Fórmula: Contagem simples

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = ô. Execução j ô. Meta, sendo:

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

(l Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

Ô. Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

4
(2015)

5

5. 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
(EMPROTURj

Fórmula: Posto de atendimento ao turista estruturado = NPSAjMPSA

GOVERNO DO EST ....OO
DO RIO GR4NDE DO NORTE
_t<"....;~:J~tit,,~~60~"''';~''''Q>'''''m

!ii,...." '>U'lAA
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GOVERNO DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE

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

Ç~lculo de Desempenho:

Nota = Ó Execução / Ó Meta, sendo:

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

Ó Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

Ó Execução = Execução Apurada para o indicador - VO

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

1
2 3 4(2015)

6. Polos turísticos com sinalização adequada

o indicador tem por objetivo quantificar a instalação de placas de sinalização turística em palas
turísticos do Rio Grande do Norte. A sinalização turística deverá ser elaborada em concordância
com Guia Brasileiro de Sinalização Turística, contemplando o acesso ao motorista e ao pedestre de
acordo com a motivação: histórica, cultural, de lazer, religioso, entre outros. Para pedestres,
deverão ser seguidos os padrões internacionais e trabalhadas três tipologias de placas: indicativa
do caminho, temática (interpretativa) e complementar (informativa), prezando pela segurança,
orientando o percurso e identificando fatores de risco

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

Fórmula: Palo turístico com sinalização adequada = NPSA/MPSA

5
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NPSA= Número de polos turísticos com sinalização adequada estruturados
MPSA = Meta total de polos turísticos com sinalização adequada

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

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

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

4 Meta = Meta estabelecida para o indicador - VO

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

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = O
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:

VO 2016 2018 2020 2025 2030 2035

1
2 4(2015) 5 7 9 10

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

Entrega 1: Planejamento para realização do inventário turístico em 2017 elaborado

Descrição: Equipe da SETURjunto com a EMPROTURdeverá elaborar o planejamento com todas as
etapas para realizar o inventário dos ativos turísticos

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: 100% até DEZ2016

GOVERNODOESTADO
DO RIO GRANDE DONORTE

6
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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 2: 20% do çronograma do inventário de ativos imobiliários do Estado com potencial
turístico realizado

Descrição: Com o apoio da SETUR, fazer visitas técnicas a locais promissores para avaliar a
viabilidade de se estabelecer um ponto turístico, além de abrir diálogo com os outros órgãos já
atuantes na administração destes ativos.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

limite: Executar 20% do cronograma planejado até DEZ2016

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.Museu da Rampa

Descrição: Projeto contratado pela SETURe fiscalizado pela Secretaria de Infraestrutura (SIN). No
momento está em andamento para a adequação de planilha orçamentária para dar reinicio a obra.
Verba de um convênio entre a SETURe Ministério do Turismo

R~sponsável: Secretaria de Estado de Turismo

limite: Reiniciar as obras até AGO/2016

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

7
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DO RIO GRAN DE DO NORTE

2, Biblioteca Câmara Cascudo

Descrição: Reforma Geral, Instalação de Climatizadores e Acústica

Responsável: Fundação José Augusto

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução
dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

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. Teatro Alberto Maranhão

Descrição: Recuperação do Teatro Alberto Maranhão - Recuperação, restauração de mobiliário e
caixa cênica

Responsável: Fundação José Augusto

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução
dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

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. Início da obra de esgotamento sanitário de Cerro Corá

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN
Sustentável pela SEPLAN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até AGO/2016

8
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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

5. Início da obra de Esgotamento sanitário de São Miguel do Gostoso

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN
Sustentável

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

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

6. Iniciar as obras de urbanização da orla de Tibau do Sul e Pipa

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN
Sustentável

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

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
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DO RIO GRAN DE DO NORTE

7. Ciclovia Rota do Sol

Descrição: Trata-se de Ciclovia pavimentada em CBUU, com 4.682 m de extensão e 3,00 m de
largura, ao longo da RN 063

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução
dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

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. Iniciar as obras de construção e revitalização de 13praças no Centro Histórico de Natal

Descrição: Projeto da SETURe a verba para a execução do PAC, termo de compromisso assinado
entre SETURe IPHAN, Processo aberto e encontra-se em abertura de licitação na SIN.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

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.Ampliação do Centro de Convenções

Descrição: Obras de ampliação do atual Centro de Convenções

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução
dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

10
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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 atingi menta da meta e da data
pactuada, conforme regras abaixo:

1. Estudo da Oferta e Demanda Turística

Descrição: Realizar o estudo da Oferta e a Demanda Turística, conforme descrição do Termo de
Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/05/16

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

2. Diagnóstico do Turismo

Descrição: Realizar um diagnóstico sobre a situação atual do turismo nos Palas do Rio Grande do
Norte: Palo Costa das Dunas, Palo Costa Branca, Palo Seridó, Palo Serrano e Palo Agreste/Trairi,
conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e
Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/07/16

11
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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. Estratégias de Desenvolvimento para o Turismo

Descrição; A participação da equipe técnica da SETUR-RN tem papel fundamental na reflexão
estratégica sobre o turismo no Estado. Tal processo de reflexão terá seu ápice na realização de
seminário, conduzido pela empresa contratada onde serão definidos os principais elementos do
Planejamento do Turismo Potiguar, conforme descrição do Termo de Referência para contratação
do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

limite: O estudo deverá ser entregue até 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

4. Planejamento de Marketing

Descrição: O planejamento de Marketing integrado dos polos turísticos e do Estado do Rio Grande
do Norte será elaborado a partir dos objetivos definidos na construção do Diagnóstico e do Plano
Estratégico e deverá considerar a oferta diversificada de produtos turísticos do Estado, não se
limitando ao tradicional segmento de sol e praia, mas englobando também o segmento rural
conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e
Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

limite: O estudo deverá ser entregue até 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

5. Plano de Investimento para o Turismo

Descrição: O Plano de Investimento estará baseado nas estratégias previamente estabelecidas, e
seu conteúdo deve estar em conformidade com a descrição do Termo de Referência para
contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/01/17

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

6. Versão consolidada do Plano Estratégico do Turismo do Rio Grande do Norte

Descrição: Relatório final, contendo a consolidação dos relatórios, conforme descrição do Termo de
Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

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

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
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7. Elaboração de sistemática para apurar o fluxo de visitantes nos ativos turísticos e pesquisa de
percepção a respeito de cada um deles

Descrição: A avaliação do desempenho do turismo passa pelo registro e análise dos indicadores de
çomportamento evolutivo desse setor, refletindo seu crescimento e consequentemente da própria
economia local ou regional, por força do impacto dos seus macro-efeitos multiplicadores nas
demais atividades produtivas, impulsionando o incremento da renda interna, através da geração de
receita tributária, aumento da produção e estímulo aos investimentos. A informação do fluxo
turístico de forma sistemática é essencial, não só para o planejamento, mas também para orientar
o processo de decisão dos agentes turísticos e principalmente, para divulgação e promoção do
destino e para orientar e informar os turistas e a população local.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: A sistemática para apuração do fluxo de visitantes deverá ser entregue 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

8. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável - PDITSde Serrano
e Agreste- Trairi

Descrição: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para as
Áreas Turísticas dos Palas Serrano e Agreste/Trairi, com o objetivo da atividade turística e
estabelecer as diretrizes para a definição de ações.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O plano deverá ser entregue 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
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9. Número de projetos do Turismo com recursos captados junto ao Governo Federal

Descrição: Projetos com recursos captados junto ao Governo Federal no exercício de 2016
(Requalificação Urbana do Centro histórico de Natal; Elaboração do projeto básico e executivo do
complexo do cajueiro de Pirangi, Parnamirim e Rio Grande do Norte; Elaboração de projetos de
Engenharia para acesso às praias e lagoas do Polo Costa das Dunas)

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Contagem simples

Meta: 2 projetos com recursos captados até DEZ2016

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizada 100

Realizada parcialmente/não realizada Abaixo de 50% da meta = O
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

10. Reestruturação do site da Secretaria disponibilizando maiores informações sobre roteiros
(locais para hospedar, visitar, comer, lazer, contatos de operadoras, etc.), corrigindo os erros
detectados

Descrição: Melhorar as informações sobre os destinos turísticos do Estado do RN, incluindo
informações sobre locais para hospedar, visitar, comer, lazer, contatos de operadoras, entre outros,
fazendo a correção de erros dentro do site

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O site deve estar readequado 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
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11, Manter o projeto Çidade Viva Costeira todos os fins de semana

üesçrição: O Projeto, realizado todos os domingos, com fechamento de 2,5km da Via Costeira, das
15h às 2Qh, oferece a população aulas gratuitas de ginástica e dança, além de aluguel de patins,
bicicleta e skate. Com as parcerias do SAMU e CPRE,torna-se um ambiente seguro e propício para
passeio com a família e a prática de esporte

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Manter o programa atlvo em todos os finais de semana de 2016

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

Realizado com atrase/parcialmente atraso até 30 dias: ,O
realizado/não reallzado

atraso até 60 dias: 30

atraso superior a 60 dias; O

12, Manter atuellzado º cadastro do Turismo [Cadastur]

Desc;riçãQ!O ÇAOASTURé o sistema de cadastro de pessoas físicas e [urídicas que atuarn na cadeia
produtiva do turismo, executado pelo MTur em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das
Unidades da Federação, O Sistema recebe cadastros obrigatórios dos prestadores de serviços
turísticos das seguintes atividades e o objetivo aqui é mantê-lo atualizado junto ao MTur no ano de
2016

Responsável: Secretaria de EstadQdo Turismo

Limite: Manter o cadastro atualizado em 2016

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Reallzado 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

13, M"mter o cadastramentc dQSbuguelros

DesçriçãQ: Organizar, coordenar, controlar toda a atividade de serviço de buggv-turisrno, podendo
ainda expedir, suspender e cassar credenciamento de profissionais e permissões a qualquer tempo,
conforme regulamento

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Manter o cadastro atualízado em 2016
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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

14, Participar dos 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: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Contagem simples

Meta: Participação em 10 eventos nacionais e 11 eventos internaçionais DEZ2016

Cálculo de nesempenho Produto Nota

Realizada 100

Realizada parcialmente/não realizada Abaixo de 50% da meta = O
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

15, Criação do Esçritório Setorla]

Descrição: Definir os responsáveis, dentro da própria Secretaria de Estado do Turismo, que ficarão
responsáveis pelo açompanhamento e o monitoramento sistemático (las metas e dos marcos
previstos no Contrato de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Ilmlte: O Escritório Setorial deverá ser criado até 31/05/16

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizado em dia 100

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

atraso até 60 dias; 30

atraso superior a 60 dias: O
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16. Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal

Descrição: A Lei nº 12.527/2011 dispões sobre 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 Federal

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Percentual

Meta: 100% das demandas atendidas nos prazos previstos na Lei

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizada 100

Não realizada O

17. Número de dias de inscritos no CAUCao longo do ano

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

Responsável; Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Dias

Meta; Odias inscritos no ÇAUCao longo do ano de 2016

Cálculo de Desempenho Produto Nota

Realizada 100

Não realizada O

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

w.
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GOVERNO DO ESTADO
DO Rio GRANDE DO NORTE
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