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Portaria nº 052 de 19 de dezembro de 2018.
 
 

Aprova o Regulamento do Decreto nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018, que disciplina
o Contrato de Gestão no âmbito do Poder Executivo, e revoga a Portaria nº 003, de 12 de Janeiro de 2017.

 
O Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, no uso das competências

constitucionais previstas no art. 66 e ss. da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, nos arts. 25 e
54 da Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999 e a competência que lhe confere o §2º do art.
8º do Decreto nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Decreto nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018, que

passa a integrar esta Portaria para todos os efeitos legais.
 
Art. 2º. Revogar a Portaria nº 003, de 12 de janeiro de 2017.
 
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças em
 

Natal, 12 de dezembro de 2018.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE- E CUMPRA-SE.

 
GUSTAVO NOGUEIRA

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças
 

REGULAMENTO DO DECRETO Nº 28.582 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE TRATA DOS
CONTRATOS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE.

 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º. Este Regulamento especifica e disciplina as disposições do Decreto nº 28.582 de

07 de dezembro de 2018, que estabelece o Contrato de Gestão no âmbito do Poder Executivo, na forma
que segue.

 
Art. 2º. O Contrato de Gestão que trata o Decreto nº 28.582 de 07 de dezembro de 2018

é um instrumento de Contratualização de Resultados celebrado entre dirigentes de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão.

 
Parágrafo único. O Contrato de Gestão tem por objetivo estabelecer metas, alinhadas ao

planejamento estratégico do Governo e medir o desempenho de cada Órgão/Entidade do Poder Executivo
da Administração Pública Estadual.

Art. 3º. Os Contratos de Gestão poderão ser compostos por três objetos de pactuação
quais sejam, Indicadores Finalísticos, Projetos Estratégicos e Agenda de Melhorias.

§1º Os Indicadores Finalísticos são os instituídos no Planejamento Estratégico RN
2035, seus substitutivos e seguintes planos de longo prazo, que possam traduzir as condições econômicas,
sociais, ambientais e de gestão do Estado, devendo ser passíveis de apuração anual.

 
§2º Também poderão ser considerados indicadores finalísticos para os Contratos de

Gestão outros indicadores que o Órgão/Entidade julgarem necessários para representarem suas atividades
estratégicas.

 
§3º Os Projetos Estratégicos serão os instituídos no Planejamento Estratégico RN 2035,

seus substitutivos e seguintes planos de longo prazo e outros que poderão vir a compor o Contrato de
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Gestão no intuito de contribuir para o alcance das metas referentes aos indicadores finalísticos do
Órgão/Entidade, desde que atendidos no Plano Plurianual e previstos na Lei Orçamentária Anual.

 
§4º A Agenda de Melhorias refere-se a melhorias operacionais, relativas a mudança ou

automação de processos e procedimentos, que ajudam a viabilizar os resultados que se pretende atingir,
podendo incluir também planos de ação elaborados para atender recomendações estratégicas oriundas de
órgãos de controle.

 
§5º O Tempo Médio de Respostas às solicitações da Lei da Transparência e o Número

de dias inscritos no CAUC também serão considerados itens da Agenda de Melhorias do Contrato de
Gestão, devendo ter metas pactuadas para todos os Órgãos e Entidades do Poder Executivo da
Administração Pública Estadual.

 
Art. 4º. O Contrato de Gestão poderá ser formalizado em dois níveis, de forma macro

estratégica, focado em resultados de impacto para a sociedade:
 
I - 1º Nível: Órgãos e Entidades da administração pública Estadual que podem ser

agrupados por área governamental definida pela SEPLAN durante o processo de elaboração dos
Contratos de Gestão;

 
II - 2º Nível: setores internos dos Órgãos e Entidades que compõem a contratualização

de 1º nível, compreendendo coordenadorias, subcoordenadorias e outros ou instituições externas
vinculadas a pasta, tais como hospitais, escolas, diretorias regionais e outros.

 
§1º Os dois níveis estabelecem indicadores e metas, projetos estratégicos e agendas de

melhorias para cada Órgão e Entidade da administração pública.
 
Art. 5º. Os intervenientes terão o papel de dar o suporte necessário ao contratante ou ao

contratado para o cumprimento das metas estabelecidas.
 
I – os intervenientes ficam ainda responsáveis por acompanhar e monitorar a execução

do Contrato de Gestão.
 
§1º Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças responsável pela

direção executiva dos Contratos de Gestão de 1º nível.
 
§2º A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças é apoiadora da

contratualização em 2º nível, ficando a critério do gestor de cada pasta adotar as providências para as
referidas contratualizações interna.

 
§3º O Secretário-Chefe do Gabinete Civil será responsável por auxiliar o Governador no

acompanhamento dos Contratos de Gestão, substituindo-o em suas ausências e impedimentos.
CAPÍTULO II
DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA CONTRATUALIZAÇÃO DE

RESULTADOS
 
Seção I
Dos Escritórios de Projetos
 
Art. 6º.  São estabelecidas 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
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produção de informações de qualidade que permitam uma melhor tomada de decisão governamental; e
 
II - Escritórios Setoriais de Projetos (ESPs): instituídos formalmente por Portaria em

cada Órgão e Entidade do Poder Executivo, tendo por finalidade apoiar internamente o 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).

 
Seção II
Das Atribuições dos Escritórios de Projetos
 
Art. 7º.  São atribuições do Escritório Central de Projetos:
 
I-    Garantia da metodologia de elaboração, monitoramento e avaliação dos Contratos

de Gestão;
II-   Difusão da metodologia entre os Órgãos e Entidades envolvidos com as atividades

de gerenciamento e execução dos mesmos;
III- Apoio aos gerentes responsáveis e ao Escritório Setorial de forma a garantir um

planejamento simultaneamente realista e desafiador;
IV- Realização de reuniões mensais de acompanhamento e monitoramento dos

Contratos de Gestão com os Escritórios Setoriais, gerentes de projetos e suas equipes, nas quais devem
ser registrados o andamento dos itens contratualizados, o desempenho dos marcos e metas representativos
dos indicadores, projetos e agenda de melhoria, e os gargalos e dificuldades encontrados em sua
execução;

V-   Construção e acompanhamento de planos de ação e contramedidas para superação
dos gargalos e dificuldades, inclusive com a intermediação e mobilização de atores na busca por soluções
mais efetivas;

VI- Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento (Status Report) que
sintetizem de forma gráfica e direta o andamento dos Contratos de Gestão quanto ao desempenho dos
seus marcos e metas mais representativos, a execução financeira, e o andamento dos planos de ação para
superação de gargalos e dificuldades;

VII-            Apuração do desempenho anual dos Contratos de Gestão para fins de
atribuição de notas para os mesmos;

VIII-          Realização da revisão anual dos Contratos de Gestão.
 
Art. 8º. São atribuições dos Escritórios Setoriais de Projetos:
 
I-    Preparação de informações para a Contratualização de Resultados, permitindo uma

visão interna, complementar à visão central apresentada pela SEPLAN, dos passos necessários ao
cumprimento da estratégia, de forma a enriquecer o debate sobre os indicadores, metas, ações, produtos,
entregas, projetos e itens de melhoria que irão compor o Contrato de Gestão;

II-   Monitoramento interno dos Contratos de Gestão, com o repasse de informações de
seu andamento ao dirigente, a fim de garantir que sejam tomadas as decisões necessárias ao seu
cumprimento;

III- Monitoramento de indicadores e etapas intermediários, entendidos como aqueles
representativos dos passos necessários para o cumprimento dos resultados pactuados nos Contratos de
Gestão;

IV- Apoio à realização das avaliações das políticas públicas dos Órgãos/Entidades;
V-   Apoio ao processo de elaboração dos Contratos de Gestão;
VI- Apoio metodológico em gestão aos gerentes e executores de projetos de seu

Órgão/Entidade;
VII-            Acompanhamento dos planos de ação estabelecidos, buscando a

mobilização dos atores e recursos necessários à sua execução.
 
CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE GESTÃO
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Seção I
Da Elaboração e Formalização
 
Subseção I
Da Elaboração
 
Art. 9º. O Contrato de Gestão consiste na pactuação estratégica dos grandes resultados a

serem perseguidos, estabelecendo indicadores finalísticos e outros resultados estratégicos a serem
alcançados, de maneira a alinhar as prioridades dos Órgãos e Entidades com a estratégia de Governo.

 
§1º O processo de elaboração do Contrato será iniciado no exercício anterior àquele em

que as metas estarão vigentes e envolverá a participação de diversas áreas centrais, juntamente com os
dirigentes de cada pasta e sua equipe.

 
§2º A elaboração do referido Contrato de Gestão do 1º nível será conduzida pela

SEPLAN e acontece em conjunto com a equipe do Órgão/Entidade a ser contratado.
 
§3º A contratualização anual requer indicadores apuráveis até o fechamento do período

avaliativo e que sejam de competência do Órgão e Entidade contratada.
 
I - o instrumento apresentará em seu anexo ficha com metodologia de cálculo, limites e

fontes dos indicadores de desempenho e demais objetos pactuados.
 
II – os indicadores não apuráveis no período de um ano não serão considerados para a

avaliação.
§4º O Escritório Central juntamente com os Escritórios Setoriais elaborarão a proposta

inicial de Indicadores, Projetos Estratégicos e Agenda de Melhorias que serão objeto de pactuação do
Contrato de Gestão, tomando por base:

 
I – O Planejamento de longo prazo e outros Planos Setoriais;
II - Outros instrumentos de planejamento (Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual);
III – Agenda 2030 da ONU que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável – ODS;
IV - Proposições dos Escritórios Setoriais dialogadas com o Dirigente do

Órgão/Entidade.
 
Subseção II
Da Formalização
 
Art. 10. O Contrato de Gestão será celebrado entre:
 
I - o Governador do Estado na condição de contratante;
 
II - os titulares dos Órgãos e Entidades da administração pública estadual direta ou

indireta, como contratados;
 
III - os dirigentes do Gabinete Civil - GAC e da Secretaria de Estado do Planejamento e

das Finanças - SEPLAN como intervenientes; e
 
IV - outros intervenientes ou colaboradores, quando for o caso.
 
Art. 11. Os Contratos de Gestão terão por objeto resultados que reflitam a estratégia de

Governo prevista no Plano Estratégico RN 2035 e os subsequentes para o contratado, definidos no
instrumento de pactuação.

 
Subseção III
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Da Publicidade
 
Art. 12. Os extratos dos Contratos de Gestão e de seus aditivos serão publicados na

Imprensa Oficial, e a íntegra dos instrumentos, aditivos e relatórios serão divulgados na página oficial
Governo do Estado na internet.

 
Parágrafo único – Caberá aos titulares dos Órgãos e Entidades signatários dos Contratos

de Gestão garantir a ampla divulgação do seu conteúdo e das avaliações.
Seção II
Do Monitoramento
 
Art. 13. Os Contratos de Gestão serão monitorados de maneira operacional pelos

Escritórios Setoriais e pelo Escritório Central de Projetos, de maneira tática pelos Comitês Intermediários
e de maneira estratégica pelo Comitê de Governança.

 
Parágrafo único – O monitoramento será realizado em fóruns qualificados denominados

Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAE).
 
Art. 14. As Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAE) deverão acontecer

nos níveis operacional, tático e estratégico, de modo que uma seja subsídio para a realização das outras.
 
Art. 15. As RAE de caráter operacional deverão acontecer no âmbito do Órgão/Entidade

contratado, pelo menos uma vez por mês e serão agendadas e conduzidas pelo Escritório Setorial que
deverá convocar os responsáveis pelos Indicadores Finalísticos, os Gerentes de Projetos Estratégicos e os
responsáveis pelos itens da Agenda de Melhorias, além de outros que o Escritório julgar necessário.

 
§ 1º Nessas reuniões deverão ser levantadas as informações necessárias sobre a

execução das tarefas sob responsabilidade do contratado, tais como:
I - execução física das ações sob sua responsabilidade;
II - problemas e dificuldades que estejam impactando no desempenho;
III - contramedidas para superar as dificuldades e riscos, com prazo para executá-las;
IV - execução financeira detalhada até o dia da reunião;
V - cronograma atualizado da projeção de orçamento para os meses seguintes.
 
§2º O principal objetivo dessa reunião é sintetizar as informações mais relevantes sobre

a execução de cada Contrato de Gestão, gerando relatórios de situação (Status Report), que possam servir
de auxílio na tomada de decisões pelos gestores nos diversos níveis hierárquicos.

 
Art. 16. As RAE de caráter operacional também ocorrerão mensalmente e deverão ser

realizadas pelo Escritório Central de Projetos com os Escritórios Setoriais para discutir o desempenho dos
Contratos de Gestão.

 
Parágrafo único. O Escritório Central de Projetos deverá sintetizar as informações mais

relevantes sobre a execução de cada Contrato de Gestão, que possam servir de auxílio na tomada de
decisões pelos gestores, nos diversos níveis hierárquicos, devendo:

 
I - avaliar a execução física e cobrar o cumprimento do cronograma planejado;
II - avaliar a execução financeira do projeto e sua aderência à execução física

programada;
 
III - auxiliar na adoção das contramedidas propostas para os riscos e dificuldades;
IV - ajudar na interação com demandas que necessitam da ação de outros

Órgãos/Entidades;
V - relatar informações relevantes não identificadas pelos Escritórios Setoriais;
VI - elaborar o Relatório de Situação Consolidado do Órgão/Entidade descrevendo a

situação dos itens contratualizados.
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Art. 17. As RAE de caráter tático também denominadas Comitês Intermediários,
deverão ser realizadas bimestralmente, organizadas pelas Áreas governamentais ou Áreas de Resultados
do Mapa Estratégico, a partir das informações coletadas pelo Escritório Central e convocadas pelo GAC
com a participação dos dirigentes dos Órgãos e Entidades da área de resultado da reunião, agregando
ainda aquelas que têm forte correlação com a Área.

Parágrafo Único. A finalidade destas reuniões é acompanhar e monitorar a execução dos
Contratos de Gestão, para verificar junto aos Órgãos e Entidades a execução dos resultados contratados e
garantir que o GAC atue como órgão central, coordenando os entendimentos e interesses do Estado por
meio de articulação com todos os Órgãos e Entidades da Administração.

Art. 18. As RAE, de caráter estratégico também denominadas Comitê de Governança,
serão realizadas quadrimestralmente, organizadas pelas Áreas governamentais ou Áreas de Resultados do
Mapa Estratégico, a partir das informações coletadas pelo Escritório Central e serão convocadas pelo
GAC com a participação do Titular do Poder Executivo Estadual ou seu representante, Secretário (a)
Chefe da Casa Civil e dos dirigentes dos Órgãos e Entidades da área governamental ou área de resultados
objeto da reunião, agregando ainda aquelas que têm forte correlação com a Área.

Parágrafo único. O objetivo é obter do Titular do Poder Executivo Estadual ou seu
representante, Secretário (a) Chefe da Casa Civil definições necessárias sobre determinados assuntos de
sua competência, definições com relação ao rumo dos projetos ou à solução de problemas identificados
nas reuniões de instâncias cujas intervenções da SEPLAN e do GAC não tenham obtido resultado.

Seção III
Da Avaliação
Art. 19. Compete a SEPLAN, na condição de coordenadora executiva dos Contratos de

Gestão, nos termos do § 2º do art. 8º do Decreto 28.582/2018, a organização do processo de avaliação e
acompanhamento dos Contratos de Gestão.

Art. 20. A avaliação do Contrato de Gestão será realizada ao final de cada período de
que trata o art. 2º do Decreto nº 28.582/2018, observando-se o seguinte:

 
I-    Os períodos avaliativos terão duração máxima de doze meses e não ultrapassarão o

exercício no qual se iniciaram;
II-   O contratado deverá elaborar e enviar a SEPLAN o Relatório de Execução do

Contrato de Gestão até 60 (sessenta) dias após a publicação dos indicadores.
 
Art. 21. Ao final de cada período, os itens pactuados serão avaliados calculando-se o

percentual de execução das metas previstas para cada um deles, conforme fórmula de cálculo de
desempenho definida na metodologia de Avaliação dos Contratos e Gestão elaborada e revisada
anualmente pela SEPLAN.

Seção IV
Das Solicitações de Mudanças nos Contratos de Gestão
Art. 22. Entende-se por Solicitações de Mudanças as demandas do contratado, por

alterações no conteúdo dos Contratos de Gestão, podendo se referir a metas e marcos pactuados, bem
como nome de ações, entregas e outras que se julgarem necessárias, devidamente justificadas por fatores
externos que comprometam a execução conforme previsto.

 
§1º Os atos relativos às Solicitações de Mudanças nos Contratos de Gestão serão

enviados pelo Dirigente do Órgão/Entidade por meio de comunicação oficial à SEPLAN, instância
responsável pela análise das solicitações de mudanças advindas dos Indicadores, Projetos e Agenda de
Melhorias.

§2º As solicitações passarão pela apreciação do Escritório Setorial de Projetos, bem
como pelos Responsáveis pelos Indicadores, Gerentes de Projetos Estratégicos e dos Responsáveis pelos
itens da Agenda de Melhorias, que analisarão os critérios formais das mesmas e comunicarão ao dirigente
do Órgão/Entidade para adoção de providências.

§3º O Órgão/Entidade contratado encaminhará as solicitações, com base nas
justificativas dos pedidos que deverão ser apresentadas à SEPLAN que por sua vez julgará as mudanças
requisitadas.

§4º Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças e ao Gabinete Civil
deliberarem sobre as mudanças e eventuais providências no que diz respeito à atualização dos Contratos
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de Gestão e publicização dos aditivos em Impressa Oficial.
 
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23. A SEPLAN responsável pela coordenação executiva dos Contratos de Gestão,

conforme o disposto no § 2º, do art. 8º do Decreto nº 28.582/2018, expedirá os atos necessários para o
exercício dessas atribuições.

 
Art. 24. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

 
GUSTAVO NOGUEIRA

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças


