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DESTAQUES DA SEMANA 
2ª Reunião de Análise e Aprendizagem Estratégica - RAE para acompanhamento do andamento dos 

Contratos de Gestão da SEPLAN, SETUR e SIN 

O Governo do RN, por meio do Gabinete Civil e da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, realizou na 
manhã da terça-feira (20), na Governadoria, a 2ª Reunião de Análise e Aprendizagem Estratégica para monitorar os 

contratos de gestão pilotos elaborados no âmbito do projeto Governança Inovadora. Ao todo, a RAE deu 
encaminhamento a 18 projetos. Na lista estão o Pro-transporte, Museu da Rampa, Teatro Alberto Maranhão, Biblioteca 
Câmara Cascudo, Construção e revitalização de 13 praças no Centro Histórico de Natal, Reestruturação da avenida 
engenheiro Roberto Freire, Esgotamento sanitário de Cerro Corá, Esgotamento sanitário de São Miguel do Gostoso, 
Terminal Pesqueiro, Centro de Convenções, entre outros. Para todos os projetos monitorados foram definidos responsáveis 
por ações e prazos. Os secretários e gestores da SEPLAN, SETUR e SIN prestaram conta sobre o andamento dos projetos 
prioritários de cada pasta e definiram contramedidas para repactuar metas. Gestores do DER, CAERN, SETHAS, SAPE e FJA 
também participaram da RAE prestando esclarecimentos sobre o cronograma de ações ligado às pastas, uma vez que 
fazem parte da matriz de contribuição de cada projeto destacado. Essa reunião foi realizada na plataforma Target, 
ferramenta virtual de monitoramento instalada na Sala de Situação do Gabinete Civil.  

15/12/2016 

REUNIÕES COM ESCRITÓRIOS SETORIAIS 

Na semana de realização da 2ª RAE, o Escritório Central de Projetos 
também deu continuidade as reuniões de elaboração e 
monitoramento dos Contratos de Gestão das Secretarias e Órgãos. 

SEEC – 21/12/2016 

EMPROTUR – 19/12/2016 

SETHAS – 23/12/2016 

CAERN – 22/12/2016 

PAINEL DE MONITORAMENTO DO RN 
O Painel de Monitoramento do Rio Grande do Norte se 

constitui numa ferramenta interativa, com foco na 

visualização e acompanhamento consolidado de ações 

estratégicas da gestão. Alinhada ao Projeto Governança 

Inovadora, o software potencializa a frente de 

Contratualização de Resultados, suportando ainda as 

diretrizes estratégicas definidas para o horizonte 2035. Dando 

continuidade ao processo de customização da Plataforma 

Target, a equipe do Escritório Central de Projetos se reuniu 

com a equipe técnica da Facilit  para definir novas ações do 

cronograma de customização do software que já se 

encontra implantado no RN.  


