
 

 

 
 

 

 

Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2017. 

  

                                

Aprova o Regulamento do Decreto 

nº 26.090 de 17 de maio de 2016, 

que disciplina o Contrato de Gestão 

no âmbito do Poder Executivo, e 

revoga a Portaria nº 081, de 

15/08/2016. 

  

  

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

das competências constitucionais previstas no art. 66 e segs. 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. 7º do Decreto nº 26.090 

de 17 de maio de 2016, 

                                 

RESOLVE: 

                                 

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Decreto nº 26.090, de 17 de 

maio de 2016, que passa a integrar esta Portaria para todos os 

efeitos legais. 

  

                                 Art. 2º. Revogar a Portaria nº 081, de 15/08/2016. 

  

Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças 

em Natal, 12 de janeiro de 2017. 

  

  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE- E CUMPRA-SE. 

                                 

  

GUSTAVO NOGUEIRA 

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças 

  

  

  

  

REGULAMENTO DO DECRETO Nº 26.090, DE 17 DE MAIO DE 2016, 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 26.090, de 17 de maio de 2016, 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 26.090 de 17 

de maio de 2016 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 e entidade do Poder Executivo da Administração Pública Estadual. 

  

                                 Art. 3º. Os contratos poderão ser compostos por quatro objetos de 

pactuação quais sejam, Indicadores Finalísticos, Projetos Estratégicos, Iniciativas 

Estratégicas e Agenda de Melhorias. 

  

                                 §1º Os Indicadores Finalísticos são os instituídos no Planejamento 

Estratégico RN 2035, que traduzem as condições econômicas, sociais e ambientais do 

Estado e devem ser passíveis de apuração anual. 

  

                                 § 2º Também poderão ser considerados indicadores finalísticos, 

para os Contratos de Gestão outros indicadores que o órgão ou entidade julgarem 

necessários para representarem suas atividades estratégicas. 

  

                                 §3º Os Projetos Estratégicos serão os instituídos no Planejamento 

Estratégico RN 2035 e outros que poderão vir a compor o Contrato de Gestão no intuito 

de contribuir para o alcance das metas referentes aos indicadores finalísticos do órgão 

ou entidade, desde que atendidos no Plano Plurianual. 

  

                                 §4º As Iniciativas Estratégicas são compromissos geradores de 

impacto em diversas áreas de governo e serão definidas pelo Contratante para cada 

órgão e entidade do estado. 

  

                                 §5º 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. 

  

                                 §6º Caso algum órgão ou entidade não tenha um dos objetos 

pactuados, a que se refere o caput do artigo, poderão ser avençados indicadores e 

projetos de competência institucional do próprio órgão. 

                                                         

                                 Art. 4º. O Contrato de Gestão será formalizado em dois níveis, de 

forma macro estratégica, focados em resultados de impacto para a sociedade: 

                                 I - 1º Nível: com a administração direta; 



 

                                 II- 2º Nível: com entidades vinculadas às secretarias objeto da 

pactuação de 1º nível, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

  

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

estratégicos, iniciativas e agendas de melhorias para cada órgão e entidade da 

administração pública. 

  

                                 §2º As empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder 

Executivo Estadual poderão aplicar subsidiariamente a legislação vigente às disposições 

deste Regulamento. 

  

                                 §3º 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. 

  

                                 §4º Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

responsável pela direção executiva dos Contratos de Gestão. 

  

                                 §5º O Secretário-Chefe do Gabinete Civil será responsável por 

auxiliar o Governador no acompanhamento dos contratos, substituindo-o em suas 

ausências e impedimentos. 

  

CAPÍTULO II 

  

DO CONTRATO DE GESTÃO 

  

Seção I 

  

Da Elaboração e Formalização 

  

Subseção I 

  

Da Elaboração 

  

                                 Art. 5º. O Contrato 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 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 É condição para a assinatura a aprovação da Secretaria do 

Planejamento e das Finanças, com a indicação do pleno atendimento das exigências 

legais e a compatibilidade de seu conteúdo. 

                                 §3º A contratualização anual requer indicadores apuráveis até o 

fechamento do período avaliativo. 



 

                                 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 Projetos Iniciativas Estratégicas e Agenda de Melhorias 

objeto de pactuação do Contrato, tomando por base: 

  

                                 I - o planejamento anual do Portfólio de Projetos, que é feito sob a 

coordenação do Escritório Central com os Escritórios Setoriais e os Gerentes dos 

Projetos Estratégicos; 

                                 II - proposições dos escritórios setoriais. 

  

Subseção II 

  

Da Formalização 

  

                                 Art. 6º.  O Contrato de Gestão será celebrado entre: 

                                 I - o Governador de 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. 

  

                                 Parágrafo único. No caso dos Contratos de Gestão de 2º Nível será 

facultado ao dirigente da Secretaria à qual a entidade se encontre vinculada assinar 

como interveniente juntamente com o dirigente da SEPLAN e do GAC. 

  

                                 Art. 7º. Os Contratos de Gestão terão por objeto resultados que 

reflitam a estratégia de Governo prevista no RN 2035 para o contratado, definidos no 

instrumento de pactuação. 

  

Subseção III 

  

Da Publicidade 

  

                                 Art. 8º. Os extratos dos Contratos de Gestão e de seus aditivos 

serão publicados na Imprensa Oficial, e a íntegra dos instrumentos, aditivos, relatórios 

de execução e de avaliação e a lista dos membros que compõem as Comissões de 

Avaliação serão divulgados na página do Governo do Estado na internet. 

  

                                 Parágrafo único – Caberá aos titulares dos órgãos e entidades 

signatários dos contratos garantir a ampla divulgação do seu conteúdo, das avaliações e 

da composição da Comissão de Avaliação dos contratos. 

  

Seção II 

  

Do Monitoramento 



 

  

                                 Art. 9º. 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. 10. O Escritório Central de Projetos será instituído no âmbito 

da SEPLAN e terá como finalidade contribuir para a melhor execução do planejamento 

estratégico do governo, a partir da produção de informações de qualidade que permitam 

uma melhor tomada de decisão por parte do governo. 

  

                                 Art. 11. Os Escritórios Setoriais serão instituídos em cada órgão e 

entidade do Estado e terão por finalidade apoiar a gestão estratégica em trabalho 

conjunto com o Escritório Central de Projetos, de forma a garantir a aderência da 

metodologia em seus respectivos órgãos e entidades. 

  

                                 Art. 12. 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. 13. As RAE, de caráter operacional, deverão acontecer no 

âmbito do órgão contratado, pelo menos uma vez por mês e serão agendadas e 

conduzidas pelo Escritório Setorial que deverá convocar os Gerentes de Projetos 

Estratégicos, os responsáveis pelas Iniciativas Estratégicas 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. 14. As RAE, de caráter operacional, também deverão ser 

realizadas pelo Escritório Central de Projetos com todos 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 ação de 

outros órgãos;  

                                 V - relatar informações relevantes não identificadas pelos 

Escritórios Setoriais;  

                                 VI - elaborar o Relatório de Situação Consolidado das 

Secretarias/Órgãos e Áreas de Resultado.  

  

                                 Art. 15. As RAE, de caráter tático, também denominadas Comitês 

Intermediários, deverão ser realizadas bimestralmente, organizadas pelas 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 cobrar dos órgãos 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. 16. As RAE, de caráter estratégico, também denominadas 

Comitê de Governança, serão realizadas quadrimestralmente, organizadas pelas Áreas 

de Resultados do Mapa Estratégico, a partir das informações coletadas pelo Escritório 

Central e serão convocadas pelo GAC com a participação do Governador e dos 

dirigentes dos órgãos e entidades da área de resultados objeto da reunião, agregando 

ainda aquelas que têm forte correlação com a Área. 

  

                                 Parágrafo único. O objetivo é obter do Governador definições 

necessárias sobre determinados assuntos de sua competência, definições com relação ao 

rumo dos projetos e iniciativas 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. 17. A avaliação do Contrato de Gestão será realizada ao final 

de cada período de que trata o § 1º do Decreto nº 26.090/16, observando-se o seguinte: 

                                 I- os períodos avaliativos terão duração máxima de doze meses e 

não ultrapassarão o exercício no qual se iniciaram; e 



 

                                 II- o contratado deverá elaborar e enviar à Comissão de Avaliação 

o Relatório de Execução do Contrato de Gestão 60 (sessenta) dias após a publicação dos 

indicadores. 

  

                                 Art. 18. 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 descrição de cada item, 

constante no Anexo do Contrato de Gestão. 

  

                                 Art. 19. As notas de cada um dos objetos de pactuação (Indicadores 

Finalísticos, Projetos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e Agenda de Melhorias) 

serão calculadas pela média ponderada das notas constantes em cada um deles, 

conforme fórmula geral: Nota Final = (Peso x Nota dos Indicadores Finalísticos) + 

(Peso x Nota dos Projetos Estratégicos) + (Peso x Nota das Iniciativas Estratégicas) + 

(Peso x Nota da Agenda de Melhorias). 

  

                                 Art. 20. O Contratante instituirá a Comissão de Avaliação, de cada 

contrato de gestão, de que trata o art.11 do Decreto 26.090/16, ao final de cada exercício 

para que as mesmas avaliem os contratos de gestão no exercício seguinte. 

  

                                 Art. 21. A Comissão de Avaliação (CA) terá a composição mínima 

definida no art. 11 do Decreto 26.090/16, observando-se: 

                                 a) um representante do Contratante, indicado pelo Governador do 

Estado ou por seu representante; 

                                 b) um representante do Contratado, indicado pelo dirigente máximo 

do órgão da administração direta, no 1º nível, e da administração indireta no 2º nível; 

                                 c) um representante da SEPLAN, indicado pelo seu dirigente 

máximo; e 

                                 d) um representante do GAC, indicado pelo seu dirigente máximo. 

                                 e) um representante da Secretária ao qual se vincula a entidade do 

2º nível, quando for o caso. 

  

                                 Parágrafo único. A coordenação da Comissão de Avaliação caberá 

ao representante da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças. 

  

                                 Art. 22. Nos termos do § 2º do art. 11 do Decreto 26.090/16, o 

contratante poderá indicar um representante da sociedade civil para participar da 

Comissão de Avaliação. 

  

                                 Art. 23. Compete a SEPLAN, na condição de coordenadora 

executiva dos Contratos de Gestão, nos termos do § 2º do art. 7º do Decreto 

26.090/16,  a organização do processo de avaliação e acompanhamento dos Contratos 

de Gestão, inclusive a estipulação das datas de reunião das Comissões de Avaliação. 

  

                                 §1º. As reuniões de que trata o caput serão marcadas respeitando o 

prazo mínimo de cinco dias úteis entre o recebimento do relatório de execução pela 

comissão e a data da primeira reunião. 

  

                                 §2º. O voto de qualidade, nos casos de empate nas deliberações da 

Comissão cabe ao representante do Contratante. 



 

  

Seção IV 

  

Das Solicitações de Mudanças nos Contratos de Gestão 

  

                                 Art. 24. Entende-se por Solicitações de Mudanças as demandas dos 

Escritórios Setoriais 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. 

  

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

Gestão serão analisados pelo Comitê de Mudanças, instância responsável pela análise 

das solicitações de mudanças advindas dos Projetos, Iniciativas e Agenda de Melhorias. 

  

                                 §2º O Comitê de Mudança (CM) terá a composição mínima e 

permanente, observando-se: 

                                 I – um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças; 

                                 II – o Gerente do Escritório Central de Projetos; 

                                 III – equipe técnica do Escritório Central de Projetos. 

  

                                 §3º As solicitações passarão pela apreciação do Gerente de Projetos 

Estratégicos, dos Responsáveis pelas Iniciativas Estratégicas e pelos itens da Agenda de 

Melhorias e pelo Gerente do Escritório Setorial de Projetos, que irão analisar os 

critérios formais das mesmas. 

  

                                 §4º O Escritório Setorial encaminhará as solicitações, com base nas 

justificativas dos pedidos que deverão ser apresentadas ao Escritório Central de Projetos 

para validação e encaminhamento ao CM que por sua vez julgará as mudanças 

requisitadas. 

  

                                 §5º As mudanças consideradas pertinentes pelo CM deverão ser 

encaminhadas para Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica (RAE), 

coordenadas pelo Secretário do Planejamento e das Finanças e pelo Gabinete Civil, para 

deliberação. 

  

                                 §6º Caberá ao Secretário do Planejamento e das Finanças e do 

Gabinete Civil deliberarem sobre as mudanças e eventuais providências no que diz 

respeito à atualização dos Contratos de Gestão e publicização das mudanças. 

  

Seção V 

  

Da Renovação do Contrato de Gestão 

  

                                 Art. 25. Entende-se por renovação do contrato de gestão as 

alterações realizadas por meio de termo aditivo ou com a celebração de novo contrato. 

  

                                 Parágrafo único. A Renovação do Contrato de Gestão observará o 

prazo máximo do art. 14 do Decreto 26.090/16. 

  



 

                                 Art. 26. Verificada a necessidade de renovação do Contrato, a 

SEPLAN fará seu pronunciamento sobre o pleno atendimento das exigências do 

Decreto 26.090/16 e deste Regulamento, bem como sobre a compatibilidade de seu 

conteúdo. 

  

CAPÍTULO V 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

                                 Art. 27. A SEPLAN responsável pela coordenação executiva dos 

contratos de gestão, conforme o disposto no § 2º, do art. 7º do Decreto 26.090/16, 

expedirá os atos necessários para o exercício dessas atribuições. 

  

                                 Art. 28. Este Regulamento entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 

 

GUSTAVO NOGUEIRA 

Secretário de Estado do  

Planejamento e das Finanças 
 


