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    RIO GRANDE DO NORTE
 

 
DECRETO Nº 28.582, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

 
 

Disciplina o Contrato de Gestão no âmbito do Poder
Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras
providências.
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,

 
Considerando a necessidade de o Governo do Estado do Rio Grande do Norte investir no

fortalecimento da governança pública;
 
Considerando que o objetivo do Projeto Governança Inovadora é fortalecer a capacidade

de governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte;
 
Considerando a necessidade de implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento

que contenha a visão de longo prazo com objetivos para 2035 e que envolva todas as instituições do
Estado, a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade;

 
Considerando o resultado das diversas oficinas com o grupo técnico e reuniões de

validação dos dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, para elaboração e definição de indicadores, metas de curto
e longo prazo e da carteira de projetos estratégicos;

 
Considerando o Plano Estratégico de Desenvolvimento, seus objetivos, metas e projetos e

a necessidade de seu desdobramento para os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do
Estado e;

 
Considerando o nível de maturidade adquirido com a avaliação do primeiro ciclo de

contratos de gestão e, consequentemente, a oportunidade de implementar ajustes metodológicos,
 
D E C R E T A:

 
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 

Art. 1º  Este Decreto disciplina o Contrato de Gestão no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte.

 
Art. 2º  Para os fins deste Decreto entende-se por:
 
I - contrato de gestão: o instrumento de contratualização de resultados celebrado entre

dirigentes de Órgãos e Entidades do Poder Executivo e as autoridades que sobre eles detenham poder
hierárquico ou de supervisão;

 
Ó
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II - contratante: o Órgão, a Entidade ou a Unidade Administrativa do Poder Executivo
hierarquicamente superior ao contratado, responsável pelo acompanhamento, pela avaliação, pelo
controle dos resultados e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários ao
atingimento das metas pactuadas no contrato de gestão;

 
III - contratado: o Órgão, a Entidade ou a Unidade Administrativa do Poder Executivo

hierarquicamente subordinado ou vinculado ao contratante, comprometido com a obtenção dos resultados
pactuados e responsável pela execução das ações e medidas necessárias para sua obtenção;

 
IV - interveniente: o Órgão, a Entidade ou a Unidade Administrativa signatário do contrato

de gestão, responsável pelo suporte necessário ao contratante ou ao contratado para o cumprimento das
metas estabelecidas;

 
V - área governamental: agrupamento de um conjunto de Órgãos, Entidades ou Unidades

Administrativas do Poder Executivo que podem ser signatárias de um mesmo contrato de gestão;
 
VI - período de referência: o intervalo de tempo, dentro de um mesmo exercício financeiro,

concedido ao contratado para o cumprimento de um conjunto predefinido de metas e ações, pelo qual será
avaliado ao final do período;

 
VII - desempenho: o grau de cumprimento, objetivamente aferido, das ações propostas, de

cumprimento das metas estabelecidas e de obtenção dos resultados pactuados, em um período avaliativo
predeterminado;

 
VIII - meta: o nível desejado de desempenho para cada item do contrato de gestão, em um

determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;
 
IX - avaliação de desempenho institucional: o processo de apuração do grau de obtenção

dos resultados pactuados no contrato de gestão;
 
X - Escritório Central de Projetos: unidade instituída no âmbito da Secretaria de Estado do

Planejamento e das Finanças (SEPLAN) responsável pela condução do processo de elaboração,
monitoramento e avaliação dos contratos de gestão;

 
XI - Escritórios Setoriais de Projetos: unidades instituídas por meio de publicação oficial

em cada Órgão, Entidade ou Unidade Administrativa do Poder Executivo responsável por apoiar
internamente o processo de elaboração, monitoramento e avaliação dos contratos de gestão; e

 
XII - Reunião de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAE): reuniões realizadas

periodicamente nos níveis operacional, tático e estratégico para monitoramento dos contratos de gestão e
acompanhamento do seu desempenho.

 
CAPÍTULO II

DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS
 

Art. 3º  Ficam instituídas as seguintes unidades responsáveis pela contratualização de
resultados:

 
I - Escritório Central de Projetos (ECP): instituído no âmbito do Poder Executivo e com

funcionamento na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), tendo como
finalidade conduzir o processo de elaboração, monitoramento e avaliação dos contratos de gestão,
contribuindo para a melhor execução do planejamento estratégico do governo, por meio da produção de
informações de qualidade que permitam uma melhor tomada de decisão governamental; e

 
II - Escritórios Setoriais de Projetos (ESPs): instituídos formalmente em cada Órgão,

Entidade ou Unidade Administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidade apoiar internamente o
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processo de elaboração, monitoramento e avaliação dos contratos de gestão, contribuindo com a gestão
estratégica em trabalho conjunto com o Escritório Central de Projetos (ECP).

 
Parágrafo único.  A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN)

regulamentara as atribuições e demais competências das unidades instituídas por este artigo.
 

CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE GESTÃO

 
Seção I

Disposições gerais
 

Art. 4º  A celebração dos contratos de gestão observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.

 
Art. 5º  São objetivos fundamentais dos contratos de gestão:
 
I - viabilização da estratégia de governo, por meio de mecanismos de incentivo e gestão

para resultados;
 
II - alinhamento do planejamento e das ações dos contratados com o planejamento

estratégico do governo, com as políticas públicas instituídas e com os programas governamentais;
 
III - melhoramento da qualidade e da eficiência dos serviços prestados à sociedade;
 
IV - qualificação da utilização dos recursos públicos;
 
V - transparência às ações das instituições públicas envolvidas e facilitação do controle

social sobre a atividade administrativa estadual; e
 
VI - estimulação, valorização e destaque de servidores, dirigentes, Órgãos ou Entidades

que cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.
Seção II

Elaboração e formalização
 

Art. 6º  Os contratos de gestão serão formalizados por instrumento que contenha, sem
prejuízo de outras especificações, resultados a serem alcançados, fixados por meio de indicadores, metas,
projetos estratégicos e agenda de melhorias na gestão, com prazos de execução e meios de apuração
objetivamente definidos.

 
Parágrafo único.  O Plano Estratégico do Rio Grande do Norte 2035, seus subsequentes e

demais instrumentos de planejamento, tais como Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), serão utilizados como fonte para a definição dos resultados a
serem pactuados.

 
Art. 7º  O processo de elaboração dos contratos de gestão será conduzido pelo Escritório

Central de Projetos (ECP) em conjunto com as demais unidades e terá início após o envio da Lei
Orçamentária Anual (LOA) para a Assembleia Legislativa.

 
Art. 8º  São signatários dos contratos de gestão os dirigentes máximos do contratante, de

cada um dos contratados e das demais partes intervenientes, quando houver.
 
§ 1º  Caberá aos intervenientes o auxílio no cumprimento das metas estabelecidas nos

contratos de gestão, bem como o acompanhamento e monitoramento sua execução.
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§ 2º  Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) responsável
pela coordenação executiva dos contratos de gestão.

 
§ 3º  Fica o Gabinete Civil do Governador do Estado (GAC) responsável por auxiliar o

Governador no acompanhamento dos contratos de gestão.
 
Art. 9º  A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) providenciará a

publicação do extrato dos contratos de gestão e seus aditamentos no Diário Oficial do Estado (DOE), bem
como sua divulgação na página oficial do Governo do Estado na internet, no prazo de até 90 (noventa)
dias após a sua assinatura, sem prejuízo de sua divulgação pelo contratante e pelo contratado.

 
Seção III

Monitoramento e avaliação
 

Art. 10.  Os dirigentes máximos dos contratados promoverão o contrato de gestão, por
meio de sua participação efetiva na elaboração, monitoramento e avaliação do contrato, e garantirão a
divulgação interna e externa do seu conteúdo e de seus resultados.

 
Art. 11.  O monitoramento dos contratos de gestão será realizado pelo Escritório Central de

Projetos (ECP) em conjunto com os Escritórios Setoriais de Projetos (ESPs) instituídos em cada unidade
signatária.

 
Art. 12.  Os instrumentos de acompanhamento a serem utilizados para monitoramento dos

contratos de gestão consistem na realização de Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAEs)
nos seus níveis operacional, tático e estratégico, no Painel de Monitoramento do Rio Grande do Norte e
em outros relatórios que possibilitem o monitoramento das ações pactuadas.

Art. 13  Os procedimentos para avaliação dos contratos de gestão serão definidos pela
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), por meio de ato normativo próprio.

 
Seção IV

Vigência e revisão
 

Art. 14.  Os contratos de gestão terão vigência anual equivalente ao exercício fiscal que
corresponda ao exercício da Lei Orçamentária Anual.

 
Art. 15.  Os contratantes verificarão a necessidade de revisão dos contratos de gestão

durante toda sua vigência, devendo a repactuação ser formalizada por meio de termo aditivo e,
necessariamente, precedida de justificativas a serem enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e
das Finanças (SEPLAN).

 
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 16.  Os dirigentes dos Órgãos e Entidades contratantes e contratados promoverão as
ações necessárias ao cumprimento dos contratos de gestão, sob pena de responsabilização por eventual
irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de recursos ou bens.

 
Art. 17.  Havendo indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando

assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os responsáveis pela fiscalização
representarão aos órgãos competentes para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores, sob pena de responsabilização.

 
Art. 18.  A substituição da autoridade signatária não exime o cumprimento das obrigações

assumidas no contrato de gestão, ressalvada a possibilidade de revisão.
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Art. 19.  Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento dos
contratos de gestão são os previstos no Plano Plurianual e estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

 
Parágrafo único.  Em caso de contingenciamento de recursos, o contratado encaminhará ao

Escritório Central de Projetos (ECP) pedido de revisão das metas do contrato.
 
Art. 20.  O Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças regulamentará, em ato

próprio, o disposto neste Decreto, no prazo de 90 (noventa) dias.
 
Art. 21.  Fica revogado o Decreto Estadual nº 26.090, de 17 de maio de 2016.
 
Art. 22.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 07 dedezembro de 2018, 197º da

Independência e 130º da República.
 
 

ROBINSON FARIA
              Gustavo Mauricio Filgueiras Nogueira


