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Administração da Exma. Srª. Maria de Fátima Bezerra - Governadora 

LEI Nº 10.811, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da
Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021 e dá out-
ras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  São estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercí-
cio financeiro de 2021, em conformidade com o disposto no art. 106, II e § 2º, da
Constituição Estadual, no art. 1º, II, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Estadual, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Estadual,
incluindo as despesas de capital;

II - a estrutura e a organização dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais e específicas para elaboração e execução dos
Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos;

IV - as disposições relativas à política e à despesa com pessoal do
Estado e encargos sociais; 

V - as disposições sobre as alterações na legislação tributária estad-
ual;

VI - a política de aplicação de recursos da Agência Financeira
Oficial de Fomento;

VII - o equilíbrio entre receitas e despesas; limitação de empenho; e,
controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recur-
sos públicos;

VIII - as disposições sobre transparência; e

IX - as disposições gerais e finais.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL, INCLUINDO AS DESPESAS DE CAPITAL

Art. 2º  O Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais de
que trata o art. 4º, §§ 1º a 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, estão
definidos, respectivamente, nos Anexos I e II desta Lei.

Parágrafo único.  As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto
de Lei Orçamentária para o ano de 2021, quando se constatar, na sua elaboração,
alterações de ordem conjuntural ou legal que venham afetar os parâmetros macro-
econômicos utilizados na estimativa das receitas e na fixação das despesas e que
possam comprometer a execução do orçamento de 2021.

Art. 3º  As Prioridades da Administração Pública Estadual, Direta e
Indireta, de todos os Poderes e Órgãos Autônomos, são aquelas definidas nos
Programas Temáticos do Estado para o exercício financeiro de 2021, inclusive
quanto às despesas de capital, constantes em Anexo do Plano Plurianual para o
Quadriênio 2020-2023. 

§ 1º  Os Programas Estratégicos de que trata o caput deste artigo
terão prioridade na alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercício financeiro de 2021, atendidas as despesas decorrentes de obri-
gações constitucionais ou legais e as de funcionamento dos Órgãos e Entidades que
integram os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não se constituindo, todavia,
em limites para a programação das despesas. 

§ 2º  A previsão de concurso dos Poderes e Órgãos Autônomos será
apresentada no Anexo de que trata o caput deste artigo.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º  O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, a ser encam-
inhado à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo, será composto de:

I - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutu-
ante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros
exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo;
justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - Texto do Projeto de Lei;

III - Quadros Orçamentários Consolidados dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social:

a) Sumário Geral da Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social;

b) Desdobramento da Receita;

c) Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas;

d) Sumário Geral da Despesa por sua Natureza;

e) Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por
Função;

f) Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por
Programa;

g) Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por
Subfunção;

h) Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por
Modalidade;

i) Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte
de Recursos;

j) Demonstrativo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por
Poder e Órgão;

k) Despesa por Órgão com Recursos de Todas as Fontes;

l) Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social por Poder, Órgão e Função;

m) Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social por Órgão e Unidade Orçamentária;

n) Aplicação dos Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino;

o) Aplicação dos Gastos com Saúde; e

p) Demonstrativo da Aplicação da Receita com Impostos na
Segurança;

IV - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando as
Receitas e as Despesas, separadas por Unidade Orçamentaria, na forma definida
nesta Lei, contendo para cada unidade:

a) Base legal;

b) Demonstrativo da Natureza da Receita por Órgão; e

c) Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Órgão;

V - Quadros Complementares, contendo:

a) Demonstrativo da Compatibilização das Metas Fiscais 2021 -
LDO x LOA; e

b) Demonstrativo da Compatibilização PPA x LDO x LOA;

VI - Quadros Consolidados do Orçamento de Investimentos, con-
tendo:

a) Consolidação das Fontes de Financiamento do Orçamento de
Investimentos;

b) Consolidação do Orçamento de Investimentos por Função;

c) Consolidação do Orçamento de Investimentos por Programa;

d) Consolidação do Orçamento de Investimentos por Subfunção; e

e) Demonstrativo da Despesa do Orçamento de Investimentos por
Órgão; e

VII - Orçamento de Investimentos, discriminando as Receitas e as
Despesas separadas por Unidade Orçamentária, na forma definida nesta Lei, con-
tendo para cada unidade:

a) Base Legal;

b) Demonstrativo das Fontes de Financiamento do Orçamento de
Investimentos por Órgão; e

c) Demonstrativo do Programa de Trabalho do Orçamento de
Investimentos por Órgão.

VIII - Metodologia e memória de cálculo relativas à previsão de
receitas.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS E ESPECÍFICAS PARA A

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURI-
DADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

Seção I
Das diretrizes gerais

Art. 5º  A elaboração do Projeto da Lei Orçamentária de 2021, a
respectiva Lei e a execução orçamentária deverão ser compatíveis com as metas fis-
cais constantes do Anexo I que integra esta Lei.

Art. 6º  O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 alocará recur-
sos do Tesouro Estadual para atender às programações de custeio e investimentos
dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário,
bem como do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, depois
de deduzidos os recursos que envolvam:

I - as transferências constitucionais compulsórias e outras despesas
obrigatórias previstas em dispositivos constitucionais e legais;

II - o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais; 

III - o pagamento do serviço da dívida;
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IV - o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais
inscritos até 1º de julho de 2020, de acordo com o art. 100 da Constituição Federal;

V - as contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos
e externos, em convênios ou outros instrumentos congêneres, observados os respec-
tivos cronogramas de desembolso;

VI - a reserva de contingência, de acordo com o especificado no art.
15 desta Lei.

Art. 7º  Fica facultada, na execução orçamentária de 2021, a utiliza-
ção do regime de descentralização de créditos orçamentários, observada a vedação
contida no art. 108, VI, da Constituição Estadual.

§ 1º  Entende-se por descentralização de créditos orçamentários o
regime de execução da despesa orçamentária em que o Órgão, Entidade ou Unidade
Orçamentária integrante dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social delegue a
outro órgão a atribuição para realização de ação constante na sua Programação
Anual de Trabalho.

§ 2º  A descentralização de créditos orçamentários compreende:
I - descentralização interna ou provisão orçamentária: aquela efetu-

ada entre Unidades Orçamentárias ou Executoras pertencentes a uma mesma
Unidade Gestora;

II - descentralização externa ou destaque orçamentário: aquela efet-
uada entre Unidades Orçamentárias ou Executoras distintas, devendo ser formal-
izada por meio de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO).

§ 3º  A descentralização dos créditos orçamentários de que trata o
inciso II do § 2º deste artigo será regulamentada por decreto do Chefe do Poder
Executivo, devendo constar no TDCO, dentre outros: 

I - o objeto, a finalidade e seus elementos característicos; 

II - o Plano de Trabalho e as obrigações das partes; 

III - o valor total a ser descentralizado, detalhado por exercício
financeiro no caso da execução plurianual;

IV - o crédito orçamentário no qual a despesa será consignada, com
a respectiva codificação; 

V - a forma como se dará o monitoramento, a prestação de contas e
o encerramento do Termo; 

VI - assinatura dos dirigentes máximos dos Poderes, Órgãos ou
Entidades envolvidos; e 

VII - a vigência, que não poderá ultrapassar o exercício financeiro.

Art. 8º  As receitas diretamente arrecadadas por autarquias, fun-
dações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista das quais o
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto, respeitadas as disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente ao custeio de suas despesas correntes e, havendo disponibilidade,
poderão ser aplicadas em projetos de investimento.

§ 1º  Para os fins do caput deste artigo, também se considera como
despesas correntes eventual déficit previdenciário, equivalente à diferença, quando
de valor negativo, entre as contribuições previdenciárias dos segurados e patronal,
originárias de Órgãos ou Entidades com arrecadação própria, e os proventos de
aposentadorias e pensões pagos a servidores e seus dependentes legais que, em
atividade, integraram o quadro de pessoal ativo desses Órgãos ou Entidades.

§ 2º  O déficit de que trata o § 1º deste artigo deverá ser financiado
até o limite das disponibilidades dos recursos diretamente arrecadados, mediante
transferência financeira em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Rio Grande do Norte (IPERN).

§ 3º  Para expansão de suas atividades, as entidades referidas no
caput deverão buscar fontes alternativas de financiamento.

§ 4º  Os orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
das empresas controladas pelo Estado serão elaborados conforme as diretrizes,
objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual 2020-2023, observados os dita-
mes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.

§ 5º  As receitas das fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, bem como das empresas estatais dependentes deverão adotar metodologia
de cálculo compatível com a legislação a elas pertinentes e serão projetadas com
base em seus valores nominais arrecadados nos últimos 3 (três) anos, em cuja com-
paração se dará a previsão para os exercícios futuros.

§ 6º  Nos termos do art. 76-A do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, serão desvinculados do
órgão arrecadador e transferidos para o Tesouro Estadual 30% (trinta por cento) das
receitas correntes diretamente arrecadadas.

§ 7º  Excetuam-se da desvinculação de que trata o § 6º:

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públi-
cos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respecti-
vamente, os arts. 198, § 2º, II, e 212 da Constituição Federal;

II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transfer-
ências previstas na Constituição Federal;

III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à
saúde dos servidores;

IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da
Federação com destinação especificada em lei; e

V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo,
Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria-Geral do
Estado.

Art. 9º  Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elabo-
ração dos orçamentos e das classificações orçamentárias, as eventuais modificações
ocorridas na estrutura organizacional do Estado, decorrentes de alteração na legis-
lação federal ou estadual, realizadas após o encaminhamento do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2021 à Assembleia Legislativa.

Art. 10.  As propostas orçamentárias dos Órgãos e Entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público,
Tribunal de Contas e Defensoria Pública, ficarão adstritas aos limites resultantes
dos critérios fixados nesta Lei e serão encaminhadas à Secretaria de Estado do
Planejamento e das Finanças (SEPLAN).

Parágrafo único.  Os Poderes e Órgãos Autônomos disponibilizarão
à Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), até 15 de agos-
to de 2020, as respectivas metodologias e memórias de cálculos relativas à previsão
de receitas próprias e despesas contidas em suas propostas orçamentárias.

Art. 11.  A elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021
serão efetuadas de modo descentralizado, segundo as normas que disciplinam o
orçamento, a contabilidade, a programação e a administração financeira, que ficarão
sujeitas ao controle interno prescrito no art. 52, caput, parte final, da Constituição
Estadual, e às regras dos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, observado o § 3º do art. 60.

Art. 12.  O Chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orça-
mentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2021 e em seus créditos adi-
cionais, oriundas de extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de Órgãos e Entidades, competências ou atribuições, mantidas a
estrutura programática, expressa por categoria de programação, os títulos,
descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera
orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de
aplicação.

Parágrafo único.  As dotações orçamentárias disponibilizadas con-
forme o caput deste artigo, quando se referirem à classificação funcional e pro-
gramática, poderão, ainda e excepcionalmente, sofrer ajustes que visem a torná-las
exequíveis, mantidos seus valores nominais.

Art. 13.  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a, mediante
decreto, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro, como estabelece o art. 167, VI, da
Constituição Federal.

§ 1º  A autorização de que trata o caput deste artigo é limitada a 15%
(quinze por cento) do total das despesas fixadas para o Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social.

§ 2º  As categorias de programação de que trata esta Lei serão iden-
tificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2021, na respectiva Lei e nos créditos,
por função, subfunção e programa.

§ 3º  A efetiva transposição, remanejamento ou transferência de
dotações orçamentárias de um Poder para outro fica condicionada à prévia autor-
ização do Poder cedente ou em lei.

§ 4º  Os decretos que efetivarão as alterações das categorias de pro-
gramação indicarão as dotações que serão remanejadas e aquelas que serão
reforçadas.

Art. 14.  As solicitações do Poder Executivo para ampliação do lim-
ite estabelecido para abertura de créditos suplementares, somente serão admitidas e
permitidas, quando houver sido utilizado, pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
do originalmente estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2021 ou em suas alter-
ações posteriores.

Art. 15.  À reserva de contingência será alocada dotação orçamen-
tária equivalente ao percentual de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento)
sobre a receita corrente líquida no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e de
0,7% (sete décimos por cento) na Lei Orçamentária Anual (LOA), observado o pre-
ceito contido no art. 5º, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único.  Poderão ser consignados na reserva de contingên-
cia além de 80% de recursos do Tesouro, recursos do Fundo Estadual de Combate
à Pobreza (FECOP) e Recursos de Multas, respectivamente, das Fontes 0.100,
0.105 e 0.253, para elaboração das emendas parlamentares, desde que os gastos
atendam os objetivos das fontes de financiamento.

Art. 16.  As receitas de convênios deverão ser informadas em con-
formidade com os termos assinados, considerando o cronograma de liberação de
recursos para as propostas em andamento, protocoladas junto aos órgãos federais e
outras entidades, e os cronogramas de liberação de recursos para 2021, bem como
para os convênios pleiteados e cadastrados no Portal de Convênios do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SICONV), órgão integrante da Administração
Pública Federal.

Seção II
Das diretrizes específicas da Apresentação e Execução das Emendas

Parlamentares

Art. 17.  (VETADO).

§ 1º  (VETADO).

§ 2º  (VETADO).

§ 3º  (VETADO).

§ 4º  (VETADO).

§ 5º  (VETADO).

§ 6º  São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica,
sem prejuízo de outras posteriormente identificadas em ato do Poder Executivo
Estadual:

I - a ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial
responsável pela programação, nos casos em que for necessário;

II - a ausência de licença ambiental prévia, nos casos em que for
necessária;

III - a não comprovação, por parte dos Municípios, da capacidade de
aportar recursos para a operação e manutenção do empreendimento que, após a con-
clusão ficará sob seu encargo;

IV - a não comprovação de que os recursos orçamentários e finan-
ceiros sejam suficientes para conclusão do projeto ou de etapa útil com funcionali-
dade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;

V - a incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito
do órgão setorial responsável pela programação; 

VI - a incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da
ação orçamentária; 
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VII - a desconformidade com o disposto no art. 26 da Constituição
Estadual; e

VIII - os impedimentos de qualquer natureza que sejam insuperáveis
ou cujo prazo para superação inviabilize a sua execução no exercício financeiro.

§ 7º  Os recursos referidos no caput não poderão ter destinação
diversa da programada, exceto quando for evidenciada e justificada a impossibili-
dade técnica de sua execução, observado o que dispõe o art. 12 desta Lei.

§ 8º  Os recursos relativos às emendas parlamentares individuais
deverão ser direcionados, em 50% (cinquenta por cento) do seu montante, para as
áreas de saúde, educação, recursos hídricos, combate à seca, incremento das ativi-
dades agrárias ou assistência social e executadas, respeitado o princípio da
supremacia de interesse público.

Art. 18.  Fica autorizado, nos termos do § 5º, do art. 107, da
Constituição Estadual, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recur-
sos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro das pro-
gramações oriundas de emendas parlamentares, por intermédio de expediente
dirigido pelo Autor ao órgão central de planejamento orçamentário e financeiro, à
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças.

Parágrafo único.  A Governadora poderá delegar ao Secretário de
Estado do Planejamento e das Finanças, as alterações orçamentárias relativas às
emendas parlamentares.

Art. 19.  As emendas individuais impositivas apresentadas ao proje-
to de lei orçamentária anual poderão alocar recursos por meio de: 

I - transferências especiais; ou

II - transferências com finalidade definida.

§ 1º  Na transferência especial a que se refere o inciso I, os recursos:

I - serão repassados diretamente ao Município, independentemente
de celebração de convênio ou de instrumento congênere;

II - pertencerão ao Município no ato da efetiva transferência finan-
ceira; e

III - serão aplicados em programações finalísticas das áreas de com-
petência do Poder Executivo do Município.

§ 2º  Na transferência com finalidade definida a que se refere o
inciso II, os recursos serão:

I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e

II - aplicados nas áreas de competência constitucional do Estado.

§ 3º  Considera-se transferência fundo a fundo, o repasse direto de
recursos financeiros provenientes de fundos da esfera estadual para fundos da esfera
municipal. 

§ 4º  Serão executadas mediante transferência fundo a fundo, as
emendas parlamentares que destinem recursos para as ações socioassistenciais a
cargo da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social,
custeadas com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e para as
ações de saúde, responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde Pública e
custeadas com recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES), como autorizado pelos
arts. 12-A e 13-A da Lei Estadual nº 6.844, de 27 de dezembro de 1995 e pelo inciso
I do art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 663, de 13 de janeiro de 2020.

§ 5º  As Secretarias a que se refere o § 4º, ficam autorizadas a efet-
uar, mediante Portaria de seus respectivos titulares, repasses diretos e automáticos,
de recursos financeiros consignados por emendas parlamentares individuais dos
seus respectivos fundos estaduais para os fundos municipais correspondentes, legit-
imamente constituídos e em operação.

Art. 20.  As emendas parlamentares individuais com finalidade
específica que não puderem ser executadas via transferência fundo a fundo serão
executadas pelos instrumentos estabelecidos na seção das transferências voluntárias
e constitucionais.

Seção III
Das diretrizes específicas do Orçamento Fiscal e da Seguridade

Social

Art. 21.  O Orçamento Fiscal compreenderá as receitas e as despe-
sas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério
Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, seus Fundos, Órgãos, Autarquias
e Fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público, bem como das Empresas
Públicas e das Sociedades de Economia Mista, cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente, ao Estado, e que deste recebam
recursos.

Parágrafo único.  Excluem-se do disposto no caput deste artigo as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebam recursos do
Estado apenas sob a forma de participação societária.

Art. 22.  O Orçamento da Seguridade Social compreenderá os recur-
sos e dotações destinados aos Órgãos e Entidades da Administração Direta e
Indireta do Estado, inclusive seus Fundos e Fundações, para atender às ações de
saúde pública, previdência e assistência social, contando, dentre outros, com recur-
sos provenientes de:

I - receitas próprias dos Órgãos, Fundos e Entidades que integrem,
exclusivamente, o Orçamento de que trata o caput deste artigo;

II - orçamento fiscal;

III - transferências da União para esse fim;

IV - convênios, contratos, acordos e ajustes com Órgãos e Entidades
que integram o Orçamento da Seguridade Social;

V - contribuição social a que se refere o art. 94 da Constituição
Estadual; e

VI - operações de crédito.

Art. 23.  A Lei Orçamentária Anual de 2021 incluirá dotações para o
pagamento de precatórios, em consonância com as disposições do art. 100 da
Constituição Federal.

Parágrafo único.  O Poder Judiciário enviará à Secretaria de Estado
do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), por meio eletrônico, até o dia 10 de
julho de 2020, a relação de dados cadastrais dos precatórios e a correspondente
relação dos débitos deferidos até 1º de julho de 2020, relativas aos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, por grupo de
natureza de despesa, com a discriminação a seguir:

I - número e espécie da ação originária;

II - número do precatório;

III - data da autuação do precatório;

IV - nome do beneficiário e sua inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do
Ministério da Fazenda;

V - valor individualizado por beneficiário e total do precatório a ser
pago;

VI - data do trânsito em julgado;

VII - número da vara ou da comarca de origem;

VIII - nome do município da comarca ou vara de origem; e

IX - categoria econômica e grupo de natureza da despesa.

Seção IV
Das diretrizes específicas para a elaboração do Orçamento de

Investimentos

Art. 24.  O Orçamento de Investimentos é voltado para as Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Estado detenha, direta ou indi-
retamente, a maioria do capital social com direito a voto, e que recebem recursos do
Tesouro Estadual por uma das seguintes formas:

I - participação acionária; ou

II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de
serviços.

Parágrafo único.  Para efeito de compatibilidade da programação
orçamentária com a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores, consideram-se investimentos as despesas com aquisição de direitos de
ativo imobilizado, construção, ampliação e demais benfeitorias ou incorporações
que agreguem valor ao ativo, excetuadas as aquisições de bens para arrendamento
mercantil.

Art. 25.  O Orçamento de Investimentos detalhará, por Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista do Estado, as fontes de financiamento, a
fim de evidenciar a origem dos recursos e a despesa segundo a classificação fun-
cional-programática, compreendendo as receitas de transferência do Tesouro
Estadual e as receitas próprias, aplicadas na conta de investimentos e, ainda, even-
tuais operações de crédito.

§ 1º  O orçamento de que trata o caput deste artigo e as contra-
partidas constantes do art. 6º, V , desta Lei, constituirão o Anexo III do Projeto de
Lei Orçamentária Anual de 2021, no qual só deverão constar as Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista que apresentem programação de investimento e
não se enquadrem no conceito de empresa estatal dependente, estabelecido no art.
2º, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2  As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista depen-
dentes, consoante definição do art. 2º, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, terão suas respectivas programações orçamentárias alocadas no Orçamento
Fiscal ou de Seguridade Social, não integrando, portanto, o Orçamento de
Investimentos.

Art. 26.  Os recursos do Tesouro Estadual, destinados às Sociedades
de Economia Mista cuja maioria do capital social com direito a voto pertença ao
Estado, deverão ser aplicados, obrigatoriamente, no pagamento de despesas decor-
rentes de investimentos e estarão previstos no Orçamento Fiscal, sob a forma de
constituição ou aumento de capital.

Parágrafo único.  Exclui-se do disposto no caput deste artigo a cri-
ação de novas sociedades decorrentes de autorização por lei específica.

Art. 27.  A programação de investimentos para o exercício financeiro
de 2021 obedecerá às prioridades e metas contidas no Plano Plurianual 2020-2023.

Art. 28.  Nos processos de elaboração e execução do Orçamento de
Investimentos serão observadas, no que couber, as diretrizes específicas dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 29.  Os orçamentos das Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista detalharão as receitas de financiamento e serão compostos por
demonstrativos que contenham o seguinte:

I - investimentos por empresa;

II - investimentos por função;

III - investimentos por empresa e fonte de financiamento; e

IV - investimentos por empresa e projeto.

Parágrafo único.  A observância ao caput deste artigo não exclui as
seguintes exigências:

I - indicação dos investimentos correspondentes à aquisição de bens
e direitos integrantes do ativo imobilizado; e

II - quando for o caso, indicação dos investimentos financiados com
operações de crédito vinculadas a projetos.

Art. 30.  O detalhamento das fontes de financiamento do Orçamento
de Investimentos deverá ser classificado por empresa estatal e deverá identificar as
seguintes receitas:

I - da própria empresa ou sociedade;

II - de recursos do Tesouro Estadual;

III - de operações de crédito externas;

IV - de operações de crédito internas; e

V - de outras fontes.

Art. 31.  Não se aplicam às Empresas Públicas ou às Sociedades de
Economia Mista, integrantes do Orçamento de Investimentos, as normas gerais
veiculadas pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, no que concerne ao regime contábil,
à execução do orçamento e ao demonstrativo de resultado.

Parágrafo único.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a
aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, para
as finalidades a que se destinam.

Seção V
Das transferências voluntárias e constitucionais

Art. 32.  As transferências de recursos públicos de qualquer natureza
a instituições privadas sem fins lucrativos ou econômicos terão sua execução orça-
mentaria classificada em projetos e atividades dos programas relacionados com o
objetivo da transferência e deverão ser efetuadas de acordo com a Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº
13.204, de 14 de dezembro de 2015, e alterações posteriores, exigindo-se, conforme
o caso:

I - prova de que a instituição beneficiária tem sua finalidade
estatutária compatível com o objeto da pactuação e que se encontra em pleno fun-
cionamento;

II - apresentação de cópia da lei estadual que a ateste como de utili-
dade pública ou de certificado de qualificação, emitido pelo Ministério da Justiça,
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da
Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999;

III - identificação do benefício e do valor da transferência, em
cláusula específica no respectivo convênio ou instrumento congênere;

IV - apresentação de cópia da ata da última eleição e da posse da
atual diretoria;

V - propositura de Plano de Trabalho de acordo com as exigências
do art. 22 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e, no que couber, do art.
116, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único.  Quando as transferências de que trata o caput deste
artigo forem decorrentes de recursos externos ou da União, os Órgãos ou Entidades
beneficiários deverão observar as normas oriundas e específicas de tais recursos,
cabendo à Controladoria-Geral do Estado (CONTROL), na qualidade órgão central
de controle interno do Poder Executivo, expedir declaração de adimplência de cada
gestor beneficiário.

Art. 33.  As transferências voluntárias de recursos para outros Entes
da Federação a título de cooperação, auxílio, assistência financeira e outros
assemelhados serão consignados nos orçamentos do Estado e respectivos créditos
adicionais, mediante convênio, e somente serão concretizadas se, no ato da assi-
natura dos referidos instrumentos, o Ente beneficiário comprovar a observância do
disposto no art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º  Caberá ao Ente beneficiário observar e comprovar o seguinte:

I - a regular prestação de contas relativas a convênio em execução
ou já executado;

II - a apresentação da prestação de contas anual ao Poder
Legislativo, com cópia para o Tribunal de Contas do Estado;

III - a instituição e a arrecadação dos tributos de sua competência,
previstos na Constituição Federal;
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IV - ao cumprimento dos limites constitucionais relativos à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de
saúde;

V - o atendimento ao disposto no art. 169 da Constituição Federal;

VI - a inclusão de projetos ou atividades, contemplados pelas trans-
ferências, na Lei Orçamentária Anual do Ente a que estiver subordinada à Unidade
Orçamentária, ou em créditos adicionais abertos ou em tramitação no Legislativo;

VII - o cumprimento das restrições estipuladas no art. 167, X, da
Constituição Federal, que veda as transferências voluntárias de recursos dos orça-
mentos do Estado, inclusive sob a forma de empréstimo, aos Municípios, para o
pagamento de servidores públicos municipal, ativo e inativo e de pensionistas;

VIII - os limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita e de inscrição em restos a pagar e
de despesa total com pessoal;

IX - a propriedade do terreno destinado a realização de obra ou ativi-
dades previstas no convênio;

X - a licença ambiental e regularidade fundiária, quando se tratar de
realização de obras públicas;

XI - a consignação de contrapartida na respectiva Lei Orçamentária
Anual, de acordo com os limites mínimos definidos a seguir:

a) no caso de Municípios:

1. 5% (cinco por cento) do valor total da transferência para os
Municípios com coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
menor ou igual a 1,6 (um inteiro e seis décimos);

2. 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor total da
transferência para os Municípios com coeficiente do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) maior que 1,6 (um inteiro e seis décimos) ou igual a 2,4 (dois
inteiros e quatro décimos);

3. 10% (dez por cento) do valor total da transferência para os
Municípios com coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) maior
que 2,4 (dois inteiros e quatro décimos);

b) no caso dos demais Entes:

1. 15% (quinze por cento) para os Estados;

2. 24% (vinte e quatro por cento) para a União;

XII - comprovar adimplência de tributos e contribuições federais
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive débitos relativos à dívida
ativa da União e FGTS; e

XIII - comprovar atendimento à Lei de Acesso à Informação e à Lei
de Transparência Fiscal.

§ 2º  Será dispensada das obrigações a que se refere o § 1º deste arti-
go a destinação de recursos a outros Entes da Federação para atender a situação de
calamidade pública, legalmente reconhecida, durante o período em que esta subsi-
stir.

§ 3º  Para efeito do cumprimento do caput deste artigo, consideram-
se recursos do Tesouro Estadual aqueles diretamente arrecadados, bem como as
transferências compulsórias da União.

§ 4º  Caberá ao Estado, como Ente transferidor:

I - exigir do outro Ente da Federação que ateste o cumprimento dos
requisitos previstos neste artigo e na Lei Orçamentária Anual de 2021, por meio de
seus últimos balanços gerais e demais documentos comprobatórios;

II - verificar a validade, no ato da assinatura do convênio, dos doc-
umentos comprobatórios das condições previstas no § 1º deste artigo, apresentados
pelo Ente beneficiário;

III - acompanhar e fiscalizar a execução das atividades e projetos
desenvolvidos com os recursos transferidos até o momento da prestação de contas
final.

Art. 34.  Os recursos, objeto de concessão de empréstimo pelo
Estado, devem constar em dotações específicas para esse fim, na Unidade
Orçamentária responsável pela gestão do programa a ser financiado.

§ 1º  Na concessão de empréstimos, financiamentos e refinancia-
mentos com recursos dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, os encargos
financeiros, comissões e despesas congêneres, não poderão ser inferiores ao custo
de captação ou ao definido em lei específica.

§ 2º  Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos
financeiros previstos no § 1º deste artigo, eventuais comissões e despesas con-
gêneres cobradas pelo agente financeiro.

Art. 35.  Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2021 as receitas e a programação de despesas decorrentes
de operações de crédito contratadas ou que tenham sido autorizadas por lei especí-
fica, até a data do encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual à
Assembleia Legislativa.

Parágrafo único.  A programação de despesas a serem custeadas com
recursos de operações de crédito, ainda não contratadas, terá sua execução blo-
queada na Lei Orçamentária Anual até a efetiva celebração dos correspondentes
contratos.

Art. 36.  As despesas com amortização, juros e demais encargos da
dívida somente poderão ser fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2021, com base
nas operações de crédito contratadas ou autorizadas, até a data do encaminhamento
do Projeto de Lei Orçamentária Anual à Assembleia Legislativa.

Seção VI
Das vedações

Art. 37.  Não poderão ser destinados recursos, inclusive por meio de
emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender a despesas
com:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Estado, salvo
em programas que atendam a transferências voluntárias em virtude de convênios;

II - clubes, associações ou entidade congênere de agentes públicos;

III - pagamento, a qualquer título, a servidor público civil ou militar
da Administração Pública Direta ou Indireta, por serviço de consultoria ou assistên-
cia técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos,
ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado.

Art. 38.  Na programação da despesa é vedado:

I - incluir projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão;

II - incluir ou remanejar dotações com recursos do Fundo Estadual
de Combate à Pobreza (FECOP) para outras destinações que não as elencadas no
art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 261, de 19 de dezembro de 2003, bem
como para pagamento de pessoal e encargos sociais em qualquer hipótese;

III - destinar subvenções sociais e auxílios às instituições privadas,
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos ou econômicos, que observem o disposto
nos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e que preencham, pelo menos,
uma das seguintes condições:

a) sejam qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), de acordo com a Lei Federal nº 9.790, de 1999; e

b) exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistên-
cia social (filantrópica e comunitária), saúde ou educação, prestando atendimento
direto ao público e tenham certificação de entidade beneficente de assistência
social, nos termos da Lei Federal nº 12.101, de 27 de janeiro de 2009;

IV - destinar contribuição corrente e de capital a entidades privadas,
ressalvada à autorizada em lei específica; e

V - realizar operações de créditos que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, conforme dis-
ciplina o art. 167, III, da Constituição Federal.

Art. 39.  As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual obede-
cerão ao disposto no art. 107, § 2º, da Constituição Estadual.

Art. 40.  A consignação de valor simbólico em dotações orçamen-
tárias somente poderá ocorrer quando se tratar de créditos destinados a pagamentos
de despesas de exercícios anteriores, ressalvado o cumprimento de obrigações
determinadas por imperativo constitucional ou legal.

Art. 41.  Os superávits financeiros apurados no Balanço Patrimonial
de 2020 somente poderão ser utilizados após o fechamento do Balanço Geral do
Estado do respectivo ano (BGE-2020), excetuando-se casos excepcionais, devida-
mente justificados.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA E À DESPESA

COM PESSOAL DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 42.  A política de pessoal do Poder Executivo Estadual,
abrangendo os servidores ativos, inativos e os pensionistas, deverá ser apresentada
pelos representantes do Governo às entidades sindicais e associativas representati-
vas dos servidores públicos estaduais.

Parágrafo único.  A negociação de que trata o caput deste artigo dar-
se-á no âmbito do Comitê Estadual de Negociação Coletiva com os Servidores
Públicos Estaduais, instituído pelo Decreto Estadual nº 28.691, de 2 de janeiro de
2019.

Art. 43.  A Administração Pública Estadual obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e as
investiduras em cargos, empregos e funções públicas obedecerão ao disposto no art.
37 da Constituição Federal.

§ 1º  As investiduras de caráter efetivo ocorrerão mediante a real-
ização de Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos para provimento de
cargos ou empregos públicos, devendo o Poder, Órgão ou Entidade interessado
elaborar Quadro de Impacto de Pessoal para o exercício que se dará as contratações
e para os 2 (dois) exercícios subsequentes, respeitados, no que couber, os arts. 15 a
17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, cujos valores farão parte das
compatibilizações entre receitas e despesas desta Lei.

§ 2º  Enquadram-se nas regras estabelecidas no parágrafo anterior a
realização de Seleção Pública Simplificada para admissão de pessoal com o fim de
atender a situação temporária de excepcional interesse público.

§ 3º  No âmbito do Poder Executivo, as propostas para a realização
das investiduras para contratação de pessoal de que tratam os §§ 1º e 2º deste arti-
go, estarão centralizadas na Secretaria de Estado da Administração (SEAD) que, na
qualidade de responsável pela Política de Gestão de Pessoal, consolidará as pro-
postas e as enviará para a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
(SEPLAN).

§ 4º  Incluir-se-á na Lei Orçamentária Anual de 2021, na progra-
mação das despesas da ação relativa a "Encargos com Pessoal", os valores con-
stantes dos impactos de pessoal, admitidos nas formas preconizadas nos §§ 1º e 2º
deste artigo.

Art. 44.  Fica estabelecido, para o exercício de 2021, limite individ-
ualizado para as despesas primárias correntes, deduzidas as despesas com inativos
e pensionistas:

I - do Poder Executivo;

II - do Poder Judiciário;

III - da Assembleia Legislativa;

IV - do Tribunal de Contas do Estado;

V - do Ministério Público Estadual;

VI - da Defensoria Pública.

§ 1º  O limite individualizado para o valor das despesas primárias
correntes, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas, equivalerá ao maior
valor:

I - das despesas fixadas na Lei Orçamentária para o exercício de
2020, acrescidas de 70% (setenta por cento) do crescimento da receita corrente
líquido apurado no período de 12 (doze) meses, encerrado em junho do exercício
anterior a que se refere o projeto lei orçamentária anual (PLOA);

II - das despesas fixadas na Lei Orçamentária para o exercício de
2020, corrigido pela variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo
(IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou de
outro índice que vier a substituí-lo, no período de 12 (doze) meses, encerrado em
junho do exercício anterior a que se refere o projeto de lei orçamentária anual
(PLOA);

III - caso não haja crescimento real da receita corrente líquida, apu-
rado no período de 12 (doze) meses, encerrado em junho do exercício anterior a que
se refere a lei orçamentária, deverá ser considerado para os limites individualizados
o crescimento nominal da receita corrente líquida.

§ 2º  A mensagem que encaminha o projeto de lei orçamentária
demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites indi-
vidualizados calculados na forma do § 1º deste artigo.

§ 3º  As despesas primárias correntes, autorizadas na lei orçamen-
tária anual, não poderão exceder aos valores máximos demonstrados nos termos do
§ 2º deste artigo.

§ 4º  Fica vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que
amplie o montante total autorizado de despesas primárias correntes sujeitas ao lim-
ite de que trata este artigo, exceto nos recursos exclusivamente próprios dos fundos.

§  5º Não se aplicam os limites previstos no § 1º deste artigo às
despesas em áreas essenciais de saúde, educação e segurança pública, bem como às
transferências constitucionais aos municípios, às emendas parlamentares e àquelas
decorrentes de receita de transferências voluntárias, inclusive convênios.

§ 6º  No caso de descumprimento dos limites individualizados de
que tratam os incisos I a VI do caput deste artigo, aplicam-se, além de outras medi-
das, as vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, I a V, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 45.  A política de recursos humanos da Administração Pública
Estadual compreenderá:

I - gerenciamento das atividades relativas à administração de recur-
sos humanos;

II - ampliação, integração, articulação e cooperação com os Órgãos
vinculados ao Sistema Estadual de Recursos Humanos;

III - valorização, capacitação e profissionalização do serviço públi-
co, desenvolvendo o potencial humano com vistas à modernização do Estado;

IV - adequação da legislação pertinente às novas disposições consti-
tucionais ou legais;

V - aprimoramento e atualização das técnicas e instrumentos de
gestão;

VI - realização e supervisão de concursos públicos para atender às
necessidades de pessoal nos diversos Órgãos ou Entidades da Administração Direta
e Indireta;

VII - administração da política de estágios para desempenho nas
diversas áreas da Administração Pública Estadual.

Art. 46.  As despesas no exercício financeiro de 2021 com pessoal
ativo e inativo dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do
Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, guardarão estrita
observância com o que disciplina o art. 44 desta Lei.
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Art. 47.  Os projetos de lei relacionados a aumento de gastos com
pessoal e encargos sociais deverão ser disponibilizados por meios eletrônicos, dev-
idamente acompanhados dos seguintes demonstrativos:

I - declaração do proponente e do ordenador de despesas, com as
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelecem os arts. 16 e
17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000; e

II - simulação que demonstre o impacto das despesas com a medida
proposta, destacando ativos e inativos;

III - manifestação da Secretaria de Estado da Administração (SEAD)
e da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), no caso do
Poder Executivo, sobre o mérito e o impacto orçamentário e financeiro da proposi-
tura.

Parágrafo único.  Os projetos de lei previstos no caput deste artigo
não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros retroativos a exercícios ante-
riores a? sua entrada em vigor.

Art. 48.  No exercício financeiro de 2021, a contratação de hora
extra, quando a despesa houver atingido 95% (noventa e cinco por cento) dos lim-
ites a que se refere o art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, somente
poderá ocorrer para atendimento de serviços de relevante interesse público, espe-
cialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública, para evitar situações
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único.  Compete à Secretaria de Estado da Administração
(SEAD) autorizar a realização de hora extra, inclusive aquela paga sob a denomi-
nação de carga horária suplementar, no âmbito do Poder Executivo e nas condições
estabelecidas no caput deste artigo.

Art. 49.  A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remu-
neração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de car-
reiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos
Poderes Executivo, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas e Judiciário, bem
como pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, mesmo que para atender
ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, somente será admissível
com a edição de lei específica. 

I - o Poder ou Órgão Autônomo que apresentar o projeto de lei para
aumento de despesa com pessoal, deverá demonstrar que seu gasto com pessoal e
encargos encontra-se menor ou igual a 95% (noventa e cinco por cento) do respec-
tivo limite legal estabelecido no art. 20, II, da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, considerando-se o mês anterior ao do encaminhamento do projeto de lei à
Assembleia Legislativa e os 11 (onze) meses anteriores; 

II - para os cargos com equiparação entre remuneração de ativos e
inativos, o aumento das despesas a serem suportadas pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN), em consequência do
aumento dos gastos de pessoal ativo proposto por um Poder ou Órgão Autônomo,
devem ter adequação financeira e orçamentária.

§ 1º  Para os fins do inciso II do caput deste artigo, considera-se ade-
quação financeira e orçamentária a existência de autorização orçamentária sufi-
ciente para suportar o aumento de gastos sem aumento do déficit previdenciário cor-
rente. 

§ 2º  Déficit previdenciário corrente é a diferença entre os benefícios
com inatividade e pensões e o valor das receitas próprias do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN), decorrentes de con-
tribuições sociais patronal e dos segurados. 

§ 3º  Excepciona-se das disposições contidas neste artigo o aumen-
to de vantagens decorrentes da superveniência de normas federais.

Art. 50.  No exercício de 2021, observado o disposto nos arts. 37 e
169 da Constituição Federal, os atos de provimento em cargos públicos, contratação
de empregados públicos ou de pessoal por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público que implicarem aumento de
despesa com pessoal, somente poderão ser executados se, cumulativamente:

I - existirem cargos vagos a preencher;

II - houver prévia dotação orçamentária e recursos suficientes para o
atendimento integral da despesa; 

III - forem atendidas as exigências da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000.

Parágrafo único.  A apuração do disposto no inciso I do caput deste
artigo devera? considerar os atos praticados em decorrência de decisões judiciais e
somente será exigida quando se tratar de atos de provimento em cargos públicos ou
contratação de empregados públicos.

Art. 51.  Não serão destinados recursos para atender a despesas com
pagamento, a qualquer título, a servidor ativo da Administração Pública Estadual,
Direta e Indireta, pela prestação de serviços de consultoria ou assistência técnica,
inclusive se custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais.

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo não se aplica às
despesas previstas pela Lei Complementar Estadual nº 451, de 27 de dezembro de
2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 25.193, de 18 de maio de 2015.

Art. 52  As despesas públicas relativas à formação, treinamento,
desenvolvimento e reciclagem de pessoal no âmbito do Poder Executivo Estadual
serão previstas na Lei Orçamentária Anual de 2021 e alocadas no Fundo de
Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado (FUNDESP), da Secretaria de
Estado da Administração (SEAD).

Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as
despesas com capacitação de pessoal dos Órgãos ou Unidades Orçamentárias que
disponham de recursos próprios, as quais deverão constar em suas respectivas pro-
postas orçamentárias.

Art. 53.  Os recursos necessários ao atendimento do aumento do
salário mínimo, caso as dotações da Lei Orçamentária Anual de 2021 sejam insufi-
cientes, resultarão da abertura de créditos adicionais para o exercício de 2021,
observado o disposto no art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 54.  As despesas decorrentes de contratos de terceirização de
mão de obra que se referem a? substituição de servidores e empregados públicos,
de acordo com o art. 18, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e aque-
las referentes a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado serão contabi-
lizadas como "outras despesas de pessoal" e computadas no cálculo do limite esta-
belecido no art. 20, II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único.  Não se consideram como substituição de servi-
dores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de ter-
ceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que preencham,
simultaneamente, as seguintes condições:

I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos
que constituem área de competência legal e regulamentar do Órgão ou Entidade;

II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por
plano de cargos e vencimentos do quadro de pessoal do Órgão ou Entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo ou categoria em
extinção; e

III - não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL

Art. 55.  Somente será aprovado projeto de lei ou editado ato nor-
mativo que institua ou altere receita pública quando acompanhado da correspon-
dente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justifi-
cada.

§ 1º  A criação, alteração de tributos de natureza vinculada ou taxa
pelo exercício do poder de polícia sobre a atividade do sujeito passivo, deverá vir
acompanhada de demonstrativo e devidamente justificada sua necessidade para
melhoramento dos serviços públicos prestados ao contribuinte.

§ 2º  As proposições que tratem de renúncia de receita, ainda que
sujeitas a limites globais, devem ser acompanhadas de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro e correspondente compensação, consignar o objetivo, bem
como atender às condições do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 56.  As alterações na legislação tributária que impactem as esti-
mativas de receitas para 2021, aprovadas até 31 de agosto de 2020, devem ser con-
sideradas nas estimativas de receitas tributárias para 2021 e ter o impacto demon-
strado em anexo próprio, detalhando o valor estimado antes da alteração legislativa
e aquele decorrente da alteração.

CAPÍTULO VII
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA AGÊNCIA

FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO

Art. 57.  A Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A., no
cumprimento de sua missão institucional e social, deve direcionar sua política de
concessão de empréstimos e financiamentos visando a viabilização de empreendi-
mentos econômicos baseados no território do Rio Grande do Norte, em consonân-
cia com o seu Planejamento Estratégico, com a Agenda de Projetos do Governo e
com as necessidades e potencialidades locais, desenvolvendo funções e atividades,
dentre outras, que sejam compatíveis com a sua missão.

Art. 58.  A Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN),
para a consecução dos seus objetivos sociais, funções e atividades deverá:

I - identificar, estimular, potencializar e criar vantagens competitivas
para o Estado, a fim de atrair novos investimentos, manter e valorizar os existentes
e preservar a capacidade de desenvolvimento estadual;

II - promover programas de recuperação de setores, atividades
econômicas voltadas às empresas domiciliadas no Rio Grande do Norte, a fim de
propiciar-lhes condições de crescimento e competitividade, contribuindo para a sua
prosperidade e permanência no Estado;

III - atuar em todo o território estadual, com ênfase especial para as
áreas sujeitas a problemas climáticos, e adotar soluções que permitam não apenas a
convivência com a seca, mas principalmente a sua utilização como vantagem com-
petitiva;

IV - definir os projetos a serem viabilizados, incentivados ou finan-
ciados e que deverão atender, no mínimo, aos requisitos de promoção de empregos
dignos e renda justa para os trabalhadores e produtores, melhoria de qualidade de
vida, saúde, educação, cultura, capacitação e elevação moral das populações,
preservação, recuperação e valorização do ambiente, cumprindo a responsabilidade
social que lhe é inerente;

V - priorizar empreendimentos que mantendo seu valor agregado no
Estado, cumpram os requisitos de qualidade, produtividade, tecnologia e modern-
ização, aproveitem, desenvolvam e promovam os potenciais de recursos humanos e
naturais potiguares e contribuam para acelerar o crescimento econômico de suas
áreas de atuação;

VI - prestar serviços de administrador ou gestor de fundos finan-
ceiros e outros recursos de programas e projetos públicos ou privados;

VII - administrar ativos pertencentes ao Poder Executivo ou a
Entidades por ele controladas, sob a forma de imóveis, operações de crédito e dire-
itos creditórios que sejam destinados à liquidação ou monetarização;

VIII - priorizar os pequenos negócios, micronegócios, a economia
solidária e a agricultura familiar e produzir linhas de financiamento específicas para
fomentar negócios de microempreendedor do RN, público alvo de programas e pro-
jetos do Governo do Estado.

CAPÍTULO VIII
DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS,

LIMITAÇÃO DE EMPENHO, CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DE
PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS PÚBLICOS

Art. 59.  Se verificado, ao final de cada bimestre, que a receita acu-
mulada do Tesouro Estadual foi inferior à prevista para o mesmo período, os
Poderes Executivo, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas, e Judiciário, bem
como o Ministério Público e a Defensoria Pública, realizarão, por ato próprio e nos
montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira, de con-
formidade com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000.

§ 1º  O valor total da limitação de empenho deverá ser igual à difer-
ença, quando negativa, entre a receita ordinária do Tesouro arrecadada e a estima-
da para o mesmo período.

§ 2º  Para os fins deste artigo, receita ordinária do Tesouro é a soma
da receita de impostos do Estado, exclusive assessório destinado ao Fundo de
Combate à Pobreza (FECOP), transferências recebidas a título de Fundo de
Participação dos Estados (FPE), Imposto de Produtos Industrializados (IPI)
Exportação, Lei Kandir e Royalties do Petróleo, resultado de aplicações financeiras
das disponibilidades do Tesouro Estadual, deduzidas as transferências devidas aos
Municípios e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), nos termos da legislação
de regência.

§ 3º  Não deverão ser objeto de limitação de empenho as despesas
obrigatórias de caráter continuado, conforme definição no art. 17 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 4º  Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recom-
posição do nível de empenhamento das dotações é feita de forma proporcional às
limitações efetivadas, obedecendo ao estabelecido no art. 9º, § 1º, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 5º  A limitação de empenho definida no § 1º deste artigo será dis-
tribuída entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal
de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, na proporção da respectiva
da participação de suas outras despesas correntes e de investimentos, vinculadas aos
recursos definidos no § 2º deste artigo, fixadas nos Orçamentos do Estado.

§ 6º  As previsões das receitas e as receitas acumuladas para os
bimestres, objeto do caput deste artigo, serão publicadas e disponibilizadas até o 5º
dia do mês subsequente ao encerramento do bimestre em referência, por meio
eletrônico e encaminhadas aos demais Poderes e Órgãos Autônomos.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE TRANSPARÊNCIA

Art. 60  Para atender ao disposto no art. 48, § 6º, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, todos os Poderes e Órgãos referidos do art.
20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, incluído autarquias, fundações e
empresas estatais dependentes, que não dispuserem de sistemas próprios deverão, a
partir de 1º de janeiro de 2021, utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e
financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia.

§ 1º  Entende-se por sistema único de execução orçamentária e
financeira gerenciado pelo Poder Executivo o Sistema Integrado de Planejamento e
Gestão Fiscal do Rio Grande do Norte ou outro que vier substituí-lo.

§ 2º  Os custos de treinamento e de migração de saldos dos órgãos
previstos no caput, que ainda não utilizem o sistema, deverão correr por conta do
Poder Executivo.

§ 3º  Os demais Poderes e Órgãos Autônomos que utilizem sistemas
próprios para registro de suas ações laborais devem ajustar, por rotinas automáticas,
suas transações orçamentárias, financeiras e contábeis diretamente no Sistema
Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado Rio Grande do Norte (SIGEF-
RN), viabilizado pelo Poder Executivo, que deverá disponibilizar o layout de
importação necessário à integração automática dos sistemas.

Art. 61.  O Poder Executivo disponibilizará em seu Portal da
Transparência a programação mensal da receita, por natureza, prevista na Lei
Orçamentária Anual, bem como o valor mensal arrecadado.

Art. 62.  Durante a execução orçamentária, o custo dos programas
financiados com recursos do Tesouro deverá ser apurado tendo como parâmetros:

I - obras de saneamento, edificações e instalações: os custos
unitários definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI), divulgados pela Caixa Econômica Federal;

II - obras de engenharia rodoviária: os custos unitários definidos
pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), divulgados pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); e

III - bens, duráveis ou não, materiais de consumo, máquinas e
equipamentos: os valores unitários de mercado apurados em pesquisas de preço
junto a fornecedores ou por meio de coleta de dados de preços contratados pelo
Governo Federal por intermédio do Sistema COMPRASNET.
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Parágrafo único.  Em casos excepcionais, quando as referências citadas nos incisos I a III do caput deste artigo
se mostrarem insuficientes para a apuração do custo do serviço ou bem, deverá ser apresentada composição de custo elaborada
por profissional técnico especializado, que deverá:

I - ser divulgada por pelo menos 15 (quinze) dias em meio eletrônico de acesso público, para eventual contes-
tação;

II - findo o prazo definido na alínea anterior, sem registro de qualquer impugnação, a composição de custo dev-
erá ser homologada pela autoridade máxima do Poder ou Órgão Autônomo que dela fará uso;

III - ocorrendo contestação, o proponente da composição deverá se pronunciar conclusivamente no prazo de 5
(cinco) dias, contados do final do prazo de divulgação previsto no inciso I deste parágrafo, ratificando ou retificando seu valor;

IV - a composição definida nos termos deste parágrafo e incisos passará a ser a referência para fins de apuração
de custo e comparação com o resultado alcançado.

Art. 63.  Na ocorrência de despesas resultantes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamen-
tais que demandem alterações orçamentárias dos programas contidos no PPA 2020-2023, aplicar-se-ão as disposições do art. 16
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único.  Consideram-se como despesas irrelevantes, para fins do art. 16, § 3º, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, aquelas cujos valores não ultrapassem os limites destinados à contratação de obras, compras e serviços,
devidamente estabelecidos no art. 24, I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 64.  O Poder Executivo disponibilizará, por meios eletrônicos, as programações contidas no Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como as prestações de
contas consolidadas anualmente, apuradas no respectivo Balanço Geral do Estado e os Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária (RREO) e de Gestão Fiscal (RGF).

§ 1º  O disposto no caput deste artigo refere-se também aos Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) dos
diversos órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, que serão publicados após a sanção da LOA 2021.

§ 2º  Os Poderes Legislativo, Judiciário, bem como Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública
deverão, igualmente, publicar no respectivo Diário Oficial e disponibilizar em suas respectivas páginas da internet, seus bal-
anços e relatórios próprios, cabendo à Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) a atribuição de receber
a documentação pertinente e consolidá-la no Balanço Anual.

Art. 65.  Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 não for sancionado pela Governadora do Estado até
31 de dezembro de 2020, a programação nele constante poderá ser executada da forma apresentada para cada mês, o que cor-
responde ao duodécimo da Proposta Orçamentária Anual encaminhada à Assembleia Legislativa, até a sua efetiva sanção e pub-
licação no Diário Oficial do Estado.

§ 1º  Considerar-se-á antecipação de crédito, à conta da Lei Orçamentária Anual, a utilização de recursos autor-
izada no caput deste artigo.

§ 2º  Os saldos negativos eventualmente apurados, em virtude de emendas apresentadas ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual na Assembleia Legislativa, e do procedimento previsto no caput deste artigo, serão ajustados após a sanção
da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais.

§ 3º  A limitação de que trata o caput deste artigo não se aplica ao atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do Fundo Financeiro do Estado do RN (FUNFIRN);

III - pagamento do serviço da dívida e das transferências constitucionais aos municípios;

IV - projetos e atividades em execução no ano de 2021, financiados com recursos de operações de crédito, con-
vênios e contrapartida do Tesouro Estadual;

V - pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais;

VI - ações voltadas à segurança alimentar e nutricional realizadas no âmbito do convencionalmente denomina-
do "Programa do Leite"; e

VII - ações de saúde, segurança e educação.

§ 4º  A execução orçamentária, durante o período que antecede a publicação da Lei Orçamentária Anual, deverá
observar as demais normas jurídicas que disciplinam a matéria, inclusive as de controle interno e externo.

Art. 66.  O Poder Executivo deverá elaborar e publicar no Diário Oficial do Estado, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da publicação da Lei Orçamentária Anual de 2021, o decreto que estabelecerá a Programação Financeira e o
Cronograma de Desembolso Mensal e Demonstrativo das Metas Bimestrais para a Receita Ordinária do Tesouro, segundo o
comportamento sazonal ocorrido nos últimos dois exercícios financeiros, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, em consonância com as disposições contidas nos arts. 47 a 50 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 1º  A Programação Financeira constante do caput deste artigo compreende um conjunto de atividades que
visam a ajustar o ritmo da execução orçamentária, com base nas metas e prioridades estabelecidas nesta Lei, com o provável
fluxo de recursos financeiros, aportados por meio de:

I - arrecadação própria oriunda de impostos sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD);

II - transferências da União, relativas ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), seguindo critérios de pro-
gramação mensal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);

III - outras receitas programadas com base na média do histórico dos últimos três anos, desprezando valores
arrecadados por motivos ocasionais.

§ 2º  Para os demais Poderes e Órgãos Autônomos do Estado, o desembolso mensal será fixado em cotas duodec-
imais de acordo com o montante da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, custeado com os recursos aportados segundo o
§ 1º deste artigo.

§ 3º  Os recursos financeiros relativos às dotações fixadas nos orçamentos serão custeados com os recursos apor-
tados segundo o § 1º deste artigo, os quais serão repassados aos Poderes e Órgãos Autônomos durante o exercício de 2021 a
razão de 1/12 (um doze avos) até o dia 20 (vinte) de cada mês, à custa dos recursos aportados segundo o § 1º deste artigo.

§ 4º  Não serão incluídas na Programação Financeira despesas a serem custeadas com receitas que corram risco
de não se realizarem, em decorrência de fatores socioeconômicos ou por força maior, posteriores à elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2021.

§ 5º  O Cronograma de Desembolso Mensal a que se refere o caput deste artigo dar-se-á por meio de cotas men-
sais, que serão definidas, individualmente, por Unidade Orçamentária.

§ 6º  O Cronograma de Desembolso Mensal que trata este artigo poderá ser revisto pelo Poder Executivo, exce-
tuados os cronogramas dos demais Poderes e Órgãos Autônomos que deverão obedecer ao disposto no art. 9º, da LRF, a fim de
ajustar os desembolsos das cotas mensais e não inviabilizar a exequibilidade orçamentária. 

§ 7º  Durante a execução orçamentária, o excesso de arrecadação realizado à conta dos recursos do Tesouro
Estadual, excluídos os valores das vinculações constitucionais, serão rateados e incorporados entre os Poderes e Órgãos
Autônomos, com base no percentual de participação de cada Poder e Órgão na Receita do Tesouro estimada na Lei
Orçamentária de 2021.

Art. 67.  A contar da data da sanção ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, os Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, e respectivos Órgãos e Entidades que
integrem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, terão o prazo de 30 (trinta) dias para divulgarem seus respectivos
Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD), detalhados até "elemento de despesas", nos respectivos Diários Oficiais e demais
sítios mantidos na internet.

§ 1º  Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a
Defensoria Pública, poderão modificar, sem a necessidade de ato de alteração orçamentária, mantidas as normas constitucionais
e legais, por meio de sistemas próprios e do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Rio Grande do Norte
(SIGEF-RN), as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa dentro do mesmo Projeto ou Atividade (Subação),
bem como a modalidade de aplicação, elemento de despesa e o identificador de uso das Fontes de Recursos de Contrapartida.

§ 2º  As alterações decorrentes de abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão, automaticamente, os
Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD).

Art. 68.  Para aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, a sessão legislativa somente poderá ser encerrada
com o cumprimento das disposições contidas no art. 1º, I a III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual.

Art. 69.  Para os efeitos do art. 56, caput e § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, o Presidente da
Assembleia Legislativa, o Presidente do Tribunal de Contas, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça
e o Defensor-Geral do Estado enviarão ao Poder Executivo as contas do exercício findo, para que sejam incluídas na prestação
de contas do Poder Executivo, devendo dar ampla divulgação dos resultados das contas julgadas ou tomadas, após apreciadas,
individualmente, pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 70.  Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) autorizada a estabelecer, medi-
ante ato administrativo, normas complementares ao processo de elaboração e de execução orçamentárias.

Art. 71.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 09 de dezembro de 2020, 199º da Independência e 132º da
República.

FÁTIMA BEZERRA
José Aldemir Freire

METAS E PRIORIDADES

Lei das Diretrizes Orçamentárias - 2021

ANO 88                       EDIÇÃO Nº 14.820

 
Programa: 4011 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO POTIGUAR 
Objetivo: 0511 - Promover o desenvolvimento da agropecuária de forma sustentável, com a melhoria na infraestrutura de 

acessos ao escoamento e comercialização da p rodução, na modernização de máquinas e equipamentos e incentivo 
a qualificação do agricultor e produtor rural com novos  métodos e difusão tecn ológicas, visando agregar valor aos  
produtos com redução de custos e perd as. 
Proporcionar ainda, por meio das tecnologias de baixo custo, o acesso a água para incremento de pequ enas 
produções agropecuária, no enfrentamento d e períodos de estiagem p rolongados no semiárido do Rio Grande do 
Norte. 

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 
 

Meta: 1345 - Prover a perfuração, instalação e manutenção de poços para provimento de água 
de con sumo animal  e produção agrícola. 

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Agricul tura, da Pecuária e da Pesca 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 30,00 

Total 30,00 

 
 

 
Programa: 4009 - INFRAESTRUTURA INTEGRADA: SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
Objetivo: 0164 - Promover ampliação e melhoria na infraestrutura de logística e d e transportes de forma a permitir a 

integração do diversos modais, visando o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte 
Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

 
Meta: 0810 - Apoiar construção e a recuperação de obras de arte (p onte, viaduto, 

passagem de nível) 
Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

 
Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 

Meta: 0811 - Ap oiar construção, reforma e operacionalização de terminais rodoviários do 
Estado do Rio Grande do Norte 

Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 

Meta: 0812 - Ap oiar a construção e/ou reconstrução do sistema ferroviário do Estado do Rio 
Grande do Norte, incluindo estações e demais equipamentos. 

Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 
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Meta: 0813 - Ap oiar a elaboração de p rojetos dest inados  a ampliação/recuperação e 
construção de p ortos  

Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Meta: 0860 - Apoiar a construção, recup eração e operacion alização de Terminais 

Aeroviários do Rio Grande do Norte 

Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 

Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Objetivo: 0010 - Melhorar as condições de trafegabilidade através d a execução de obras de construção, restauração e 

conservação de rodovias do Estado, oferecendo cond ições de locomoção mais seguras e eficientes, e contribuindo 
para uma integração das regiões.  

Órgão: 25201 - Departamento de Estradas de Rodagem 
 

 

Meta: 0288 - Construir 150 km de Trechos Rod oviários. Unidade de Medida - 
Quilômetro 

Órgão: 25201 - Departamento d e Estradas de Rodagem 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 40,00 

Total 40,00 

 
Meta: 0290 - Restaurar 400 km de Trechos  Rodoviários. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
25201 - Departamen to de Estradas de Rodagem 

Quilômetro 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Meta: 0291 - Conservar 3.200 km d e Rodovias. Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
25201 - Departamen to de Estradas de Rodagem 

Quilômetro 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 800,00 

Total 800,00 

Programa: 2009 - VIVER MELHOR: SANEAMENTO BÁSICO 
Objetivo: 0126 - Implantar e ampliar sistema de abastecimento de água 
Órgão: 27201 - Companhia de Águas e Esgotos d o RN 

 

Meta: 0720 - Ampliar sis temas de abastecimento d e água no RN. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
27201 - Companhia de Águas e Esgotos do RN 

Empreendimento 

 
Território Quantidade 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 0,50 

0008  - Alto Oeste 0,30 

0009  - Açu/Mossoró 0,50 

Total 1,30 

 
Meta: 0757 - Desenvolv er 01 projeto para sistema de abastecimento de água no RN. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
27201 - Companhia de Águas e Esgotos do RN 

Percentual 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 50,00 

Total 50,00 

 
Meta: 0774 - Implantar 07 sistemas de abastecimento de água no RN. Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
27201 - Companhia de Águas e Esgotos do RN 

Empreendimento 

 
Território Quantidade 

0009  - Açu/Mossoró 1,50 

Total 1,50 

 
 
 

Objetivo: 0127 - Implantar e ampliar sistemas de esgotamento sanitário. 
Órgão: 27201 - Companhia de Águas e Esgotos d o RN 

 
 

Meta: 0712 - Ampliar 08  sistemas de esgotamento sani tário no RN. Unidade de Medida - 
Emp reendimento 

Órgão: 27201 - Companhia de Águas e Esgotos do RN 
 

Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 1,00 

0007  - Seridó 1,00 

Total 2,00 

Meta: 0761 - Implantar 01 sistema d e esgotamento sanitário no RN. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
27201 - Companhia de Águas e Esgotos do RN 

Empreendimento 

 
Território Quantidade 

0 006  - Poten gi  0,50 

Total 0,50 

 
Programa: 1004 - GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
Objetivo: 0002 - Melhorar a ges tão de recursos humanos orientada p or competências, democratização das relações de 

trabalho, com ações efetivas visando a valorização da carreira profiss ional e a qualidade de vid a do Agente 
Penitenciário 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 
 

Meta: 0004 - Criar no âmbito da SEAP,  es tru tura de Assistência Social , Saúde física e 
Psicológica dos Agen tes Penitenciários 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0010 - Proporcionar a qualificação continuada dos agen tes penitenciários  efet ivos do 
quadro da SEAP 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 30,00 

Total 30,00 

 

Meta: 0035 - Capaci tar todo o efetivo de Agen tes Penitenciários, até 2022, com ênfase na 
prevenção a tortura, estímulos as  polí ticas  de t rabalho, educação e assis tência social, 
considerando a t ransversalidade das temáticas de igualdade de gênero e de direi tos 
humanos. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Programa: 4002 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
Objetivo: 0104 - Fortalecer ações educativas para gestão sustentável do u so e reuso das águas sup erficiais e subterrâneas. 
Órgão: 27202 - Inst ituto de Gestão das Águas do RN 

 
 

Meta: 0768 - Formar pessoal para preparação d as novas gerações para avanços nos cuidados e 
ut ilizações das águas  na perspect iva da garantia da segurança hídrica. Realizar o  
processo de cuidados com os resíduos sólidos assim como destin ação adequada dos  
mesmos p ara manutenção dos recursos hídricos estaduais. 

Órgão: 27202 - Instituto de Gestão das Águas do RN 

Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 

Meta: 0776 - Programa de estrutura hídrica para o Rio Grande do Norte: primeira e segunda 
água. Fortalecimento das tecnologias sociais de convivência com o semiárido d e 
acesso à água juntamente com os CBH 

Órgão: 27202 - Instituto de Gestão das Águas do RN 

Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Programa: 4003 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA 
Objetivo: 0534 - Implementar e estruturar a Política e o Sistema Estadual do Artesanato Potiguar, p or meio de Lei, composto 

de Plano, Conselho, Fu nd o e sistema de informação sobre os artesãos e o Artesanato Potigu ar. 
Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Meta: 0280 - Desenvolver projetos de fomento d o artesanato, nos 10 (dez) territórios, em sua 

diversidade, contemplando aspectos de diversidade étnica, gastronomia, religião e 
turismo, visando a promoção do artesanato de referência cultural. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 

Meta: 1369 - Implemen tar um projeto de artesanato de referência cul tural junto a 
comunidades  étnicas e a religiosidades popu lares  

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 
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Meta: 1374 - Lan çar edital de chamamento público para selecionar organizações civis e empresas 
para prestar assessoramento a grupos, associações e cooperativas 
de artesãos 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 1002 - ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO 
Objetivo: 0175 - Fortalecer as atividades de inteligência como suporte às ações de prevenção, investigação, 

planejamento e tomada de decisão. 
Órgão: 32000 - Corpo de Bombeiros Militar 

 
Meta: 0821 - Desenvolver um projeto de at ividades  de invest igação e intel igência no 

CBMRN. 

Órgão: 32000 - Corpo de Bombeiros Mil itar 

 
Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 1001 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Objetivo: 0007 - Promover ações  que visem a melhoria das condições de trabalho, de inserção social dos policiais 

mil itares, garantindo medidas concretas e sistemáticas  em saúde, capaci tação técnica, esp orte e lazer, 
recomposição de recursos hu manos, reajuste salarial, buscando ampliar a oferta de serviços de policiamento 
ostensivo com foco na dimin uição da violência. 

Órgão: 15000 - Polícia Mil itar 
 

Meta: 0137 - Realizar concurso público para recompor e ampliar o efet ivo da Polícia Militar, 
visando o amplo ingresso. 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

 
Unidade de Medida - Servidor 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1.000,00 

Total 1.000,00 

 
Meta: 0197 - Realizar Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e habil itação dos Policiais e 

Superior de Polícia 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade de Medida - Servidor 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 2.515,00 

Total 2.515,00 

Meta: 1242 - Capaci tar os  policiais militares com conhecimentos  ap licado a atividade policial 
que busquem melhorar a ação no policiamen to ostensivo. 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade d e Medida - Servidor 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 500,00 

0002  - Terras  Potiguaras 500,00 

Total 1.000,00 

 

Meta: 1264 - Promover e Realizar eventos ins titucionais e comemorativos  de datas cívicas e 
de celebração voltado ao lazer e deporto com a interação da Polícia militar e 
sociedade. 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade de Medida - 
Evento 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Meta: 1265 - Desenvolver e imp lementar ações de assis tência social, psicológica e juríd ica 

aos policiais militares. 
Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade de Medida - Servidor 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 4.000,00 

Total 4.000,00 

 
Objetivo: 0008 - Melhorar o desemp enho do serviço de policiamento ostensivo criando cond ições logíst icas, 

administrativas, d e infraestrutura, de recursos human os , de integração, com reaparelhamento, construção, 
reforma e ampliação, visando diminuir os índices de violência, proporcionando maior segurança a sociedade. 

Órgão: 15000 - Polícia Mil itar 
 

Meta: 0554 - Ampliar a frota de veículos d a PM para as atividades ad ministrativas, de saúde e 
operacionais 

Órgão:     15000 - Polícia Militar 

 
Unidade de Medida - 
Veículo 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

Meta: 1243 - Implantar p rograma de reap arelhamento da Polícia Mili tar Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
15000 - Polícia Militar 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1.000,00 

Total 1.000,00 

 
Meta: 1246 - Construir/ Reformar e Ampliar prédios da PMRN Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
15000 - Polícia Militar 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 

Meta: 1248 - Adquirir Equipamento/ Armamento letal e não letal/ Material Bélico/  
Munições/ Coletes e escudos balísticos aplicados  a atividade policial 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5.000,00 

Total 5.000,00 

 

Meta: 1256 - Aparelhar em tecnologia da informação e otimizar os  recursos human os e 
logísticos em aquisição de softwares as unidades da Polícia Militar 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Meta: 1261 - Adquirir e Modernizar o sistema de radiocomunicação da Polícia Mili tar Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
15000 - Polícia Militar 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Objetivo: 0462 - Dispor de recursos necessários para construção/ reforma/ ampliação/ reap arelh amento e aq uisição de 

novos equipamentos para as unidades de saúde da DS/PMRN, oferecendo melhores  condições de trabalho e 
consequentemente um melhor atendimento a população assistid a. 

Órgão: 15000 - Polícia Mil itar 
 

 

Meta: 0402 - Ampliar/ Reformar/ Con stru ir unidades de saúde da DS/PMRN Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
15000 - Polícia Militar 

Imóvel 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 
Meta: 0452 - Reaparelhar/  Equipar, com equipamentos biomédicos e tecnologia da 

informação, as unidades de saúde da DS/ PM-RN 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 4,00 

Total 4,00 

 
Objetivo: 0274 - Promover a capaci tação permanente dos servidores da Polícia Civil, a parti r de cursos  voltados para o 

aprimoramento das funções policiais e melhoria do atendimento à população nas Delegacias   de Polícia do 
Estado 

Órgão: 21102 - Polícia Civil 
 

Meta: 0453 - Proporcionar a qual ificação continuada dos policiais civis, visando aprimorar os 
serviços prestados nas unidades , contribu indo com a eficiên cia organizacional, a part ir de 
Cursos  de Técn icas e Táticas Policiais (CTTP), relacionados à violência contra mulheres, 
noções básicas de intel igência policial e invest igação financeira, além de cursos  para uso 
de ferramentas tecnológicas. 

Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Objetivo: 0277 - Adequar o efetivo da Polícia Civil  do Rio Grand e d o Norte, a partir da realização de concurso público 

voltado para os quadros de carreira e quad ro próprio para a realização de tarefas administrativas 
Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Meta: 0388 - Adequar o efetivo da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a part ir da 

realização de concu rso público 
Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Unidade d e Medida - Servidor 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 942,00 

Total 942,00 
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Objetivo: 0135 - Promover humanização d as unidades do ITEP visando garantir a dignidade e os direi tos do cidadão 
Órgão: 21131 - Inst ituto Técnico Científico de Perícia 

 
Meta: 0635 - Implantar ações sócio-educativas, de prevenção á violência contra crianças 

e adolescentes 

Órgão: 21131 - Instituto Técnico Científico de Perícia 

 
Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Objetivo: 0176  - Desenvolver med idas que visem fortalecer a proteção à vida, à saúde,  à assistência social, ao lazer e ao 

desporto, à qualidade de vida e à valorização profiss ional  dos Bombeios Mili tares  do RN, levando em 
consideração a proteção aos agentes  públicos e seus dependentes. 

Órgão: 32000 - Corpo de Bombeiros Militar 
 

 

Meta: 0823 - Implan tar o Sistema de Proteção dos Militares  Estaduais. Unidade de Medida - 
Sistema 

Órgão: 32000 - Corpo de Bombeiros Mil itar 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0824 - Implan tar o Programa de Capacitação Permanente (PCP) dos Bombeiros Militares. 
Órgão: 32000 - Corpo de Bombeiros Mil itar 

Unidade de Medida - 
Programa 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 1002 - ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO 
Objetivo: 0467 - Promover ações que visem a melhoria da qualidade de serviços de inteligência in stitucional através de 

medidas adminis trativas e operacionais a fim d e melhorar a es trutura física e de emprego, objetivando sup rir o 
comando geral na tomada d e decisão, bem como auxil iar na p restação do policiamento ostensivo. 

Órgão: 15000 - Polícia Mil itar 
 

Meta: 1266 - Adotar med idas visando a reestruturação e ampliação do serviço de 
inteligência 

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

 
Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 4,00 

Total 4,00 

Objetivo: 0147 - Modernizar e ampliar as soluções de tecnologia da informação que contemplem a inteligência, a 
investigação, a perícia e as operações de Segurança Pública, median te o aperfeiçoamen to das tecnologias, da 
infraestrutura e da comunicação no s istema de segurança pública 

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e d a Defesa Social 
 

Meta: 0298 - Expandir os sistemas de comunicações de dad os  da SESED para 100 unidades 
de segu rança de pública 

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 48,00 

Total 48,00 

 

Meta: 0300 - Implantar sistemas de comunicações d e voz da SESED para 100 unidades 
de segu rança de pública 

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 48,00 

Total 48,00 

 
Meta: 0302 - Conectar 16 unid ades de segurança pública à Rede Infovia Potiguar Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
21000 - Secretaria de Estado da Seguran ça Pública e da Defesa Social 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0005  - Trairi 1,00 

0009  - Açu/Mossoró 4,00 

Total 5,00 

 

Meta: 0307 - Adquirir 500 câmeras de víd eo para expansão do sistema de vigi lância urbana 

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 125,00 

Total 125,00 

 

Meta: 0308 - Adquirir equipamentos d e rádio para o imageamento aéreo em 5 novos pontos 
de atuação 

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0007  - Seridó 1,00 

Total 1,00 

Programa: 1003 - CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLIC 
Objetivo: 0430 - Melhorar a interação da Polícia Militar e Sociedad e com ações ed ucativas e programas , visan do diminuir os 

índices de violência nos locais e publicos mais atingid o. 
Órgão: 15000 - Polícia Mil itar 

 
Meta: 1178 - Elaborar programas sociais visando d iminuir os ín dices de violência, visando 

atingir a população mais vulnerável  

Órgão: 15000 - Polícia Militar 

 
Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 4,00 

Total 4,00 

 
 

Objetivo: 0513 - Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da segurança, em conformidad e com o acord o de emprés timo 
do Banco Mundial  para o Projeto Governo Cidadão. 

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
 

 

Meta: 1325 - Fortalecer ações de prevenção a violência Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0291 - Reduzir os índices  de criminal idade, consolidando a sensação de segurança e confiança d a população 

para com as in stituições de Segurança Pública 
Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Meta: 0754 - Reestruturar, organizacional e fisicamente, as un idades p oliciais  

sub ordinadas à DPGRAN 
Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 5,00 

Total 5,00 

 

Meta: 0990 - Reestruturação, organizacional e fisicamente, a Divisão de Homicídios e Proteção 
a Pessoa -DHPP 

Órgão: 21102 - Polícia Civil 

Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Programa: 1004 - GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
Objetivo: 0003 - Proporcionar maior eficiência do sistema penitenciário aprimorando e fortalecen do as  estruturas físicas dos 

ambientes carcerários, viabil izando o acesso dos Agentes Penitenciários as  novas  tecnologias , aos  materiais, e aos 
eq uipamentos de proteção individual e de segurança. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 
 

 

Meta: 0069 - Construir e modernizar a Escola Penitenciária - ESPEN Unidade de Medida - 
Imóvel 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 
 

Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0070 - Construir Cadeias Públicas com módulos de cárceres em conformidade com o 
padrão estabelecido pelas diretrizes da arquitetura prisional. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Imóvel 

 
Território Quantidade 

0 009  - Açu/Mossoró 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0071 - Construir duas Penitenciárias,  com módulos de cárceres em  conformidade com o 
padrão estabelecido pelas diretrizes da arquitetura prisional. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Imóvel 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0073 - Rees truturar a sede da Secretaria Estadual Administração Penitenciária, com a 
adequação dos espaços físicos e aquisição de equipamentos  tecnológicos modernos para 
garantir a eficiência e eficácia na entrega dos serviços 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Imóvel 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

Total 1,00 
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Meta: 0078 - Dotar as unidades  do sistema prisional  com equipamentos de vídeo  
mon itoramento e scanner corporal para melhorar a segurança e acabar com as revistas  
íntimas de visitantes. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Meta: 0081 - Ap arelhar as unidades prisionais e os grupos especiais, com Kits básicos de 

equipamentos de proteção individual e coletivo para os Agentes Penitenciário 
Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Meta: 0082 - Modernizar os estabelecimentos prisionais com requisi tos mínimos de estrutura, 

visando a humanização do s istema penal, p roporcionando condições adequad as d e 
t rabalho p ara os seus profissionais 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 40,00 

Total 40,00 

 
 

Objetivo: 0004 - Aperfeiçoar o mod elo de gestão, orientada p ara garantia dos direi tos básicos das pessoas privad as de 
liberdade, a partir da imp lementação continuada dos métodos de assistências a educação, profissionalização, 
trabalho e saúd e, fortalecendo o cumprimento da pena e tornando-os aptos ao convívio na sociedade. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 
 

Meta: 0098 - Adequar esp aços físicos  das Un idades Prision ais, para execução das ações  e 
atividades de saúde, educação e trabalho 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

Meta: 0110 - Atender a mulheres  privadas de liberd ade contempland o uma sala de 
amamentação, berçário, brinqu edoteca, biblioteca para cada unidade prision al feminina. 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

0002  - Terras  Potiguaras 1,00 

0007  - Seridó 1,00 

0009  - Açu/Mossoró 1,00 

Total 4,00 

 

Meta: 0112 - Ad equar a infraes trutura carcerária para pessoas privadas de liberdade oriundas 
de gru pos específicos 

Órgão: 34000 - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 2001 - EDUCAÇÃO CIDADÃ 
Objetivo: 0095 - Universalizar, expandir e d emocratizar o acesso à educação básica, nas diversas etapas e modalidades 

ofertadas na rede estadual de educação, cul tura, esporte e lazer do RN a parti r da imp lementação de políticas 
que propiciem a construção e ampliação de saberes e conhecimentos e infraes trutura ad equada. 

Órgão: 18000 - Secretaria de Estado da Edu cação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
 

Meta: 0755 - Construir, reformar, ampliar e/ou adequar a infraestrutura física de unidades de 
ensino da rede estadual de Educação Básica em todas as  suas etapas e modalidades, 
espaços cul turais,  esport ivos e de lazer, Órgão Central (SEEC) e Diretorias Regionais 
(DIREC/DRAE). 

Órgão: 18000 - Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 55,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 9,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  23,00 

0005  - Trairi 11,00 

0006  - Potengi  4,00 

0007  - Seridó 27,00 

0008  - Alto Oeste 24,00 

0009  - Açu/Mossoró 25,00 

0010  - Mato Grande 11,00 

0011  - Sertão do Apodi  15,00 

Total 204,00 

Meta: 0855 - Desenvolver e Fortalecer ações e programas voltados  para pessoas com 
necessidade de atendimento temporário ou permanente especial izado, hospitalar, 
domici liar e para atendimento às populações p rivadas de liberdade em espaços não 
escolares.  

Órgão: 18000 - Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 

Unidade de Medida - 
Programa 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5,00 

Total 5,00 

 
 
 

Objetivo: 0015 - Modernizar a gestão administrativa, financeira e de pessoal, promovend o o desenvolvimento sus tentável 
e garant indo a inclusão das populações men os favorecidas 

Órgão: 18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 
 

Meta: 0008 - Implantar Rede de Comunicação de dados  d e alta velocidade entre 
instituições de pesquisas e Ens ino Superior - Projeto Giga. 

Órgão: 18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 

Meta: 0011 - Amp liar a u tilização d e plataforma eletrônica para gerenciamento d os  
processos administrativos 

Órgão: 18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 50,00 

Total 50,00 

 
Meta: 0023 - Implantar sistema integrado de segurança. Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 

Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 50,00 

Total 50,00 

 
Objetivo: 0020 - Promover a polít ica de acesso, perman ência e con clusão de curso dos estudantes d a UERN, na p erspectiva da 

inclusão social, da formação ampliada, da produção de conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. 

Órgão: 18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 
 

 

Meta: 0135 - Consolidar a pol ítica de acesso e permanência estudanti l, em especial dos  
alunos em vulnerabil idade social. 

Órgão: 18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Objetivo: 0527 - Melhorar o acesso e a qualidade dos  serviços da Educação em conformidade com o acordo de empréstimo 

do Banco Mundial  para o Projeto Governo Cidadão 
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

 
 

Meta: 1339 - Construir, reformar e/ou equipar unidades de escolas Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
 

Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

0 008  - Alto Oeste 2,00 

Total 3,00 

 
Meta: 1343 - Alfab etizar jovens e adultos Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
 
 

Programa: 2002 - RN SAUDÁVEL: PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Objetivo: 0191 - Promover o acesso da população à vida saudável, por meio da implantação do Programa RN + Saudável. 
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Meta: 0792 - Contribuir para combater todas as  formas de desnutrição, incentivando a 

alimentação saudável, considerando crianças menores  que cinco anos de idade e 
atendendo as necessidades nutricionais de adolescentes, mulheres grávidas, lactantes  e 
idosos, portadores de doenças negligenciadas  e povos tradicionais. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 
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Meta: 0793 - Apoiar os Municípios no fortalecimento do Programa Saú de na Escola (PSE) 
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 42,00 

Total 42,00 

 

Meta: 0803 - Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas d e 
abas tecimento de água para consumo human o,  fomentando reduzir a 
morbimortalidade por doenças e agravos d e transmissão hídrica. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 17,00 

Total 17,00 

 
Meta: 0804 - Fortalecer as pol íticas de p romoção da equidade às populações  vuln eráveis de 

forma integrada ¿ quilombola, indígenas, LGBT, do Campo e Água (pescad ores), em 
si tuação d e rua. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 

Meta: 0806 - Fomentar a articulação e integração das  Políticas  de desenvolvimento social e 
cultural, de segurança, de educação, cultu ra e de assistência social qu e promovam a 
qualidade de vida e o bem estar das pessoas. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Objetivo: 0228 - Fortalecimento e qu alificação das ações de vigi lân cia no SUS para proteger as pessoas con tra o riscos de 

adoecimento e morte e situações que ameaçam a vida e à saúde. 
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Meta: 0943 - Apoiar os municípios  na estruturação de um Sistema Estadual de Vigilância em 

Saúde, de base regional, que articule e coordene as várias  ações  de vigilância no âmbito 
dos territórios. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

Programa: 2003 - RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
Objetivo: 0510 - Melhorar o acesso e a qual idade dos serviços  da saúde em conformidade com o acordo de emprés timo 

do Banco Mundial  para o programa Governo Cidadão. 
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

 
 

Meta: 1323 - Construir, reformar e/ou equipar unidades de saúde. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
 

Território Quantidade 

0009  - Açu/Mossoró 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0179 - Apoiar programas e estabelecer metas  d e redução das taxas  de mortalidade materno-infant il. 
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Meta: 0655 - Reduzir as mortes evi táveis de recém-nascidos e crianças menores de 5  anos, com 

todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 
1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos  até 
25 por 1.000 nascid os vivos. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 11,88 

Total 11,88 

 

Meta: 0704 - Promover atenção integral  à saúde da mulher e da criança, implementando a 
Rede Cegonha, nas regiões de saúde, com especial atenção às áreas e populações de 
maior vulnerabilidade. 

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Saúde Pública 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 
Programa: 2004 - JUVENTUDE VIVA 
Objetivo: 0026 - Incentivar o empreen dedorismo jovem como ferramenta para o desenvolvimento do agronegócio familiar 

através dos serviços de Assistência Técn ica e Extensão Rural priorizando oficinas  e capacitações para Jovens  d a 
Agricultura Familiar. 

Órgão: 31202 - Inst ituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
 

 

Meta: 0196 - Capaci tar joven s da agricultura familiar para acesso as políticas pú blicas e 
incentivar o empreended orismo. 

Órgão: 31202 - Instituto de Assistência Técnica e Exten são Rural 

Unidade de Medida - 
Pessoa 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 50,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 100,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  50,00 

0 005  - Trairi 100,00 

0 006  - Poten gi  100,00 

0 007  - Seridó 100,00 

0 008  - Alto Oeste 100,00 

0 009  - Açu/Mossoró 100,00 

0 010  - Mato Grande 100,00 

0 011  - Sertão do Apodi  100,00 

Total 900,00 

 
Programa: 2005 - JANELA DE OPORTUNIDADES: CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Objetivo: 0113 - Expandir o alcance das polí ticas de formação art ística, cultural e empreendedora, bem como promover a 

interiorização das ações cultu rais e a inclusão social  por meio de parcerias com outros atores sociais e 
inst itucionais. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 
 

Meta: 0809 - Criar um calendário de circulação de eventos e atividades cultu rais p rovenien tes  
das tradições, saberes, fazeres e talentos existentes nas diversas regiões do Estado. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 1115 - Ofertar editais culturais envolvendo intersetorialmente as áreas de Turismo, 
Saúde, Educação, Segurança e Juventude que contemplem ações vol tad as para a 
inclusão social a serem realizadas nos equipamentos culturais da Fundação José 
Augusto. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5,00 

Total 5,00 

Meta: 1116 - Criar e executar o Programa de Iniciação Artíst ica (PIA). Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
18201 - Fundação José Augusto 

Programa 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 1118 - Oferecer at ividades de capacitação e formação artística nas Casas de Cultura e 

em outros espaços ed ucativos do Estado. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 30,00 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 3,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  2,00 

0 007  - Seridó 10,00 

0 008  - Alto Oeste 4,00 

0 009  - Açu/Mossoró 2,00 

0 010  - Mato Grande 1,00 

0 011  - Sertão do Apodi  5,00 

Total 58,00 

 

Meta: 1170 - Au mentar o quadro de professores de artes e fu ncionários da Fundação José 
Augusto. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5,00 

Total 5,00 

 
Objetivo: 0116 - Fortalecer os mecanismos de gerenciamento da cu ltura, aprimorando a polí tica de fomento e ampliando 

a participação e o controle social. 
Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

 
 

Meta: 1171 - Desenvolver o Sistema Estadual de Cultura. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 
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Meta: 1172 - Apoiar a Rede Estadual dos Pontos de Cultura. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
18201 - Fundação José Augusto 

Unidade 

  
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0120 - Mod ernizar e ampliar a rede de equipamentos culturais e do patrimônio histórico, cultural e artístico, 

cuidando d a res tauração, preservação e aparelh amento das estruturas físicas, bem como da valorização do 
Patrimônio Vivo. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 
 

 

Meta: 1173 - Atual izar o Registro do Patrimônio Vivo (RPV) do Rio Grande do Norte. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 1174 - Ampliar e valorizar o Patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do Norte. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
18201 - Fundação José Augusto 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 

Meta: 1175 - Aparelhar e modernizar as estruturas físicas da Fundação José Augusto e dos seus 
equipamentos cul turais. 

Órgão: 18201 - Fundação José Augusto 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Programa: 2007 - VIVER MELHOR: ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
Objetivo: 0328 - Ampliar o acesso aos  serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

com reconhecimento das diversidades  territoriais, dos indivíduos e d e suas famílias. 
Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
 

Meta: 0532 - Ampliar a oferta de serviços socioassistenciais region alizados de média 
complexidade em 20  polos e de alta complexidade no âmbito da Polít ica de Assistência 
Social com serviços continuados  e equipes  de referência adequadas às vulnerabilidades  e 
riscos sociais e pessoais do terri tório. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 11,00 

Total 11,00 

 

Meta: 0537 - Elaborar e/ou revisar a legis lação e normativas orientadoras do SUAS: Plano 
Estadual de Ass istência Social, Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infant il, Plano 
da Primeira Infância, Idoso e Pessoa com deficiência, com vistas a assegurar ações 
concretas que atendam às diversidades e heterogeneidades 
dos públicos  e territórios. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Documen to 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 

Meta: 0545 - Real izar pesquisa de diagnóst ico para sistematização de dados sobre 
comunidades  t radicionais e povos do campo que subsidia a elaboração d e planos de 
ação com al imentação continu ada. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - Pesquisa 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0580 - Elaborar manu al de orientação para a rede de atenção com vistas ao respeito aos 

direitos dos imigrantes, refugiados e migrantes nacionais e estran geiros independente da 
condição de entrada no país, e especialmente das pessoas retiradas da situação de tráfico 
humano, refugiados ou resgatadas do trabalh o escravo. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0584 - Implantar serviços, nos vários  níveis de Proteção Social, para população LGBTQI+, 
com Centros de Referência por Abandono Familiar, moradias coletivas no formato de 
república e formação para os trabalhad ores com atuação junto a esse segmento. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0350 - Imp lementar a Agen da de Gestão Integral da Polít ica de Assistência Social no Rio Grande do Norte, 

contemplando as dimensões da Gestão do Trabalho, da Vigilância Socioassistencial, e da Gestão Orçamentária e 
Financeira do Fundo Estadual de Assistên cia Social, com transparência e participação do con trole social. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 0594 - Estruturar a Gestão Estadual do SUAS e as Unidades Regionalizadas que serão 
implantadas, através da aquisição de equ ipamentos  diversos e mob iliário, reformas e 
adaptações de espaços públicos para assegurar as condições de funcionamento. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade d e Medida - Conjunto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 19,00 

Total 19,00 

 
Meta: 0600 - Implantar um Sistema de Informação Estadual Geo rreferenciado que integre 

parâmetros para a estruturação d e ações socioassistenciais de forma complementar ao 
Sistema Federal  SUASWEB. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade d e Medida - Sistema 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0602 - Realizar p rocessos  seletivos simplificados para contratação de bols istas, p essoal 

técnico de apoio terceirizado e consultorias especializadas para composição d as equip es 
mínimas de execução da Gestão Estadual  d o SUAS, nos Termos d a NOB SUAS RH. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Pessoa 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 30,00 

Total 30,00 

Objetivo: 0351 - Qualificar o processo de concessão de ben efícios continuados e eventuais e d e transferên cia de renda 
(Programa Bolsa Famíl ia, BPC e Benefícios Eventuais) por meio da melhoria da gestão do Cadastro Ún ico. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 0641 - Prestar apoio técnico aos municípios para o t rabalh o com as  populações mais 
vulneráveis de origem étnico racial, atuand o para o acesso dessas populações ao 
Cadastro Único. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade de Medida - 
Município 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 20,00 

Total 20,00 

 

Meta: 0642 - Assessorar tecnicamente os municípios, por meio de reuniões temáticas e 
oficinas, nas ações relacionadas ao BPC na Escola e BPC no Trabalho, para p ossibili tar 
a inclusão e perman ência na escola de crianças, adolescentes e jovens, como também 
assegurar jovens e ad ultos a qualificação e in serção no mundo do trabalh o. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Município 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 40,00 

Total 40,00 

 

Meta: 0645 - Prestar assessoramento técnico aos municípios para a execução de atividades 
que assegu rem os direitos dos idosos que recebem o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) à socialização, à qual ificação profissional e à oportunidades  de 
participação n o mundo do trabalho. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade d e Medida - Pólo 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 20,00 

Total 20,00 

 
Objetivo: 0536 - Garantir as condições políticas, administrativas e estruturais  para o planejamento, a execução, o 

monitoramento e a avaliação do plano de governo da SETHAS a ser imp lementado em todo o terri tório do Rio 
Grande do Norte. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 1394 - Ampliar a participação e con trole social nos territórios, incentivando e prestando 
assessoramento aos municípios para criação e/ou fortalecimento dos conselhos setoriais e 
de direi tos (Assistência Social, Segurança Alimentar, Economia Solidária entre outros). 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade de Medida - 
Município 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 40,00 

Total 40,00 
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Objetivo: 0558 - Implemen tar a Política Estadual  do Trabalho, Emprego e Ren da, a part ir da aprovação e 
regulamentação em lei,  com criação do Fundo, Plano e Sistema Estadual  de Trabalho, Emprego e Renda. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 1457 - Ampliar em 30% a in serção de segmentos específicos (jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência, povos e comunidades  tradicionais, comunidade LGBTQI+, idosos, 
egressos do sis tema socioeducativo e prisional) no mercado de trabalho, garantindo e 
fiscalizando a aplicabilidade das leis do primeiro emprego e reingresso no mercado de 
t rabalho. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 15,00 

Total 15,00 

 

Meta: 1458 - Desenvolver atividades de formação e sensibi lização junto ao  empresariado para 
aplicar as polít icas afirmativas de inclusão no mund o do trabalho, n as bases da concepção 
do Trabalho Decente, prevenindo, comb atendo e eliminando o trabalho escravo e o trabalh o 
infantil. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Evento 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 4,00 

Total 4,00 

 
Programa: 2008 - VIVER MELHOR: DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
Objetivo: 0043 - Promover a melhoria das con dições de vida e bem-estar da população. 
Órgão: 26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

 
Meta: 0391 - Apoiar políticas de planejamento urbano integrado do RN, obedecendo a divisão 

de territórios de identidade. 

Órgão: 26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

 
Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0476 - Criar espaços públicos com acessibi lidade para idosos e pessoas com 

mob ilidade reduzida, para o desenvolvimento d e práticas cul turais e de lazer 

Órgão: 26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0566 - Construção de habitação de interesse social (PRÓ-MORADIA) Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 65,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 12,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  75,00 

0005  - Trairi 24,00 

0007  - Seridó 9,00 

0008  - Alto Oeste 25,00 

0009  - Açu/Mossoró 12,00 

0010  - Mato Grande 11,00 

0011  - Sertão do Apodi  77,00 

Total 310,00 

 
Meta: 0569 - Criar e Implementar a Lei d o Aluguel Social Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Projeto 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0609 - Construir unidades habitacionais voltadas para população em situação de extrema 
vuln erabi lidade social, com ênfase na erradicação das  moradias precárias (Casas d e Taipa) 
e unidad es hab itacionais em risco eminente, atingindo aqueles que estão em extrema 
vuln erabi lidade social. 

Órgão: 26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 25,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 25,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  25,00 

0005  - Trairi 25,00 

0006  - Potengi  25,00 

0007  - Seridó 25,00 

0008  - Alto Oeste 25,00 

0009  - Açu/Mossoró 25,00 

0010  - Mato Grande 25,00 

0011  - Sertão do Apodi  25,00 

Total 250,00 

Meta: 0629 - Trab alhar, priori tariamente,  no desenvolvimento dos programas habitacionais 
voltados p ara diminuir a permanência de famíl ias em áreas de risco. 

Órgão: 26203 - Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Unidade de Medida - 
Projeto 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 2010 - VIVER MELHOR: MOBILIDADE 
Objetivo: 0016 - Melhorar a infraestrutura de apoio ao STIP - Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros, e 

propor alternativas operacionais ao seu funcionamento, oferecendo aos usuários do transporte coletivo 
melhores condições de fluxo e de segurança. 

Órgão: 25201 - Departamento de Estradas de Rodagem 
 

 

Meta: 0292 - Construir 02 (dois) Terminais Rodoviários de Passageiros. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 25201 - Departamento d e Estradas de Rodagem 
 

Território Quantidade 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 3001 - IGUALDADE NA DIVERSIDADE: DIREITOS HUMANOS 
Objetivo: 0416 - Implementar e estruturar a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nu tricional com garant ia da 

soberania al imentar, controle e part icipação social, fortalecimento da agricultura famil iar, da economia sol idária e 
o incentivo à produção de alimentos saud áveis e sustentáveis 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 0370 - Promover processos  licitatórios q ue incorpore critérios  de  sustentab ilidade 
ambiental e social , em pelo menos 30% d os contratos, com estabelecimento de prioridade 
e pontuação diferenciada para pequenas e  médias  empresas regionais e incentivos para a 
contratação de mulheres, jovens, negros, pessoas com d eficiência. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 15,00 

Total 15,00 

Meta: 0385 - Sensibil izar e capaci tar gestores municipais  para fortalecer o sistema de 
segurança alimentar e nu tricional (SISAN) no estado e nos  municípios, incentivando a 
adesão de pelo menos 40% dos municípios ao SISAN. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade d e Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 20,00 

Total 20,00 

 
Objetivo: 0128 - Integrar a gestão do sistema de informação da Fundase aos de segurança e de Justiça;  melhorar e 

ampliar a infraestrutura física e de combata a incêndios das unidades de atendimento socioeducativo do RN 
Órgão: 26202 - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Es tado do RN-FUNDASE 

 
Meta: 0218 - Recuperar/reformar a estrutura física de 11 Unidades de Atendimento 

conforme as normativas da socioeducação. 
Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioeducativo do Estado do RN-FUNDASE 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 5,00 

0 007  - Seridó 3,00 

0 009  - Açu/Mossoró 3,00 

Total 11,00 

 
Meta: 0224 - Aparelhar e reaparelhar 12 Unidades de Atendimento Socioeducat ivo Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
26202 - Fundação de Aten dimento Socioeducativo do Estado do RN-FUNDASE 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 5,00 

0 007  - Seridó 3,00 

0 009  - Açu/Mossoró 3,00 

Total 11,00 

 
Meta: 0389 - Implemen tar a estrutura de combate a incêndio, em 12 unidades  de 

atendimento 
Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioeducativo do Estado do RN-FUNDASE 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 11,00 

Total 11,00 

 
Objetivo: 0140 - Recompor o quadro, valorizar e qualificar os op eradores  do Atendimento Socioed ucativo da 

Fund ase/RN 
Órgão: 26202 - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Es tado do RN-FUNDASE 
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Meta: 0392 - Favorecer e incen tivar a participação de 350 servidores da Socioeducação em 
eventos de aperfeiçoamento técnico; 

Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioed ucativo do Estado do RN-FUNDASE 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Meta: 0393 - Qualificar 700 Servidores da Fundase com base na concepção 

socioeducativa e com foco n as prát icas restau rativas 

Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioed ucativo do Estado do RN-FUNDASE 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 700,00 

Total 700,00 

 
Objetivo: 0302 - Fortalecer os instrumentos de Participação Popular e Controle Social na Promoção e Defesa dos Direitos 

Fund amentais das Mulheres, das Juven tudes, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência  e da Divers idade 
Sexual e de Gênero. 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

Meta: 1108 - Articular a criação de Conselhos Municipais  nos munícipios do Rio Grande do 
Norte 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Objetivo: 0562 - Fortalecer as polít icas públicas dest inadas à criança e ao adolescente 
Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 

 
Meta: 1466 - Promover articulação com vistas  ao fortalecimento da rede de proteção à infância 

e à juventude 

 
Unidade de Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 3002 - IGUALDADE NA DIVERSIDADE: POPULAÇÃO LGBT 

Objetivo: 0251 - Formular, coordenar, articular e implementar Políticas públicas p ara as Lésbicas, Gays , Bissexuais, Travestis 
e Transexuais - LGBTs no Rio grande do Norte, tendo como objet ivo a garantia da cidadania eo acesso aos direitos 
sociais, ass im como, fortalecer os  instrumentos de part icipação 
social à população LGBT. 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

 

Meta: 0891 - Fomentar e apoiar a Polí tica Estadual  LGBT Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0252 - Fomentar e acompanh ar a Rede de Enfrentamento á Violência contra LGBTs como forma de regulamentar o 

Pacto Nacional de Enfrentamento a LGBTfobia disposta na portaria 766/13 que insti tui o Sistema Nacional LGBT, 
combatendo todas as formas de violações  de direitos humanos da população LGBT. 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

Meta: 0901 - Art icular, Regulamentar e Implementar a Lei 9 .036/2007 intitulada RN Sem 
LGBTFOBIA. 

 
Unidade de Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0903 - Fomentar e acompanhar as Políticas Públicas para LGBTs em privação de liberdade 
no Sistema Penitenciário do RN. 

Unidade de Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0253 - Fomentar e acompanhar a implementação das diretrizes da Polít ica Nacion al de Saúde In tegral  LGBT no 

Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte, garantindo a equidade em saú de e respeitando das 
especificidades da p opu lação LGBT 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

 

Meta: 0904 - Apoiar a criação da Política Estadual de Atenção Integral à  Saúde LGBT. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0905 - Apoiar e fomen tar a implantação do Ambulatório Especial izado TT ¿ 
Transsexual e Travest i 

Unidade d e Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0255 - Articular, fomentar e acompanhar a implementação de políticas públicas no campo da ed ucação, t rabalho e 

assistência social que p ossibili tem a garantia dos direi tos sociais, ás  p olíticas  de 
assistência e a proteção social  da população LGBT. 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

Meta: 0906 - Apoiar e fomentar a implementação do Programa Estadual 
Transcidadania. 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0907 - Implementar o Programa Estadual Igualdade n a Divers idade Unidade de Medida - 

Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5,00 

Total 5,00 

 

Meta: 0909 - Apoiar e fomentar Polí ticas Públicas de Trabalho e Renda para a 
população LGBT 

Unidade d e Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0910 - Implementar a Rede Estadual de Proteção Sócio-assistencial da 
População LGBT 

Unidade de Medida - 
Percentual 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0911 - Mapear as polí ticas públicas LGBTS no RN Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 3005 - IGUALDADE NA DIVERSIDADE: IGUALDADE RACIAL E ETNIA 
Objetivo: 0442 - Articular polí ticas públicas  de cultura, trabalho e renda para a população negro e povos de comunidades 

tradicion ais, por meio de apoio à criação de um espaço cultural , de qualificação profissional, do fortalecimento 
das organizações produtivas, da comercialização e do acesso à renda. 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial  e dos Direi tos Humano 
 

Meta: 1183 - Apoiar linhas de crédito e políticas de financiamentos destinados a 
População Negra, Povos e Comunidades Tradicionais . 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 1184 - Criar uma Rede de Afro Empreendedores, assim como desenvolver um Selo 
Estadual para fortalecer a produ ção agrícola e artesanal da População Negra do Estado. 

Unidade d e Medida - Unidade 

Órgão: 35000 - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, d a Igualdade Racial e dos Direitos  Humano 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 3006 - IGUALDADE NA DIVERSIDADE: MULHERES 
Objetivo: 0296 - Reduzir violência contra a mulher e índice de femicídio 
Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Meta: 0819 - Reduzir a violência, mormente a violência contra a mu lher, expandindo as  delegacias 

especializadas em Defesa da Mulher,  ins tituindo plantão de 24 horas, nos locais de maior 
índice de violência doméstica - DPGRAN 

Órgão: 21102 - Polícia Civil 

 
Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 
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Meta: 1026 - Reduzir a violência contra a mulher, expand indo as delegacias especializadas em 
Defesa da Mulher em 7(sete) terri tórios, bem como in stituind o plantão de 24 horas, nos 
locais de maior índice de violência domést ica - DPCIN 

Órgão: 21102 - Polícia Civil 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 
Objetivo: 0027 - Incen tivar a melhoria d a capacidade produ tiva e econômica, assim como, a qual idade de vida p romovendo 

à organização produ tiva e acesso a renda através dos serviços d e Assis tência Técnica e Extensão Rural em ações 
ed ucativas d e caráter não formal priorizand o oficinas temáticas  e capacitações para mulheres rurais em 
vulnerabilidade social. 

Órgão: 31202 - Inst ituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
 

Meta: 0190 - Capacitar mulh eres rurais em vulnerabilidade social promovendo a 
organ ização produtiva e o acesso a renda. 

Órgão: 31202 - Instituto de Assistência Técnica e Exten são Ru ral 

 
Unidade de Medida - 
Pessoa 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 50,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 20,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  150,00 

0005  - Trairi 250,00 

0006  - Potengi  250,00 

0007  - Seridó 50,00 

0008  - Alto Oeste 125,00 

0009  - Açu/Mossoró 40,00 

0010  - Mato Grande 70,00 

0011  - Sertão do Apodi  70,00 

Total 1.075,00 

 
Programa: 3007 - IGUALDADE NA DIVERSIDADE: CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA 
Objetivo: 0400 - Assessorar e art icular ações integradas para melhoria d a gestão do Sistema Socioeducativo em meio aberto 

e fechado no es tado, com ênfase para acompanhamento aos egressos d o Sistema. 
Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
 

Meta: 0686 - Implementar uma Agenda de Acolhimento d os  adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa em meio aberto e egressos com definição de um percentual 
de vagas em todas as  iniciativas voltadas para a juventud e. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
Percentual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Meta: 0699 - Assessorar os 167 municípios na elaboração de plan os  de atendimento as 

medidas socioeducativas. 
Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade de Medida - 
% de execução 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Objetivo: 0141 - Desenvolver a ação socioeducativa, gestão técnica, pedagógica e administrat iva das unidades de 

atendimento. 
Órgão: 26202 - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Es tado do RN-FUNDASE 

 
Meta: 0474 - Monitorar e Avaliar as ações socioeducat ivas nas 12 un idades de 

Atendimento com base n os documen tos de referência produzidos 
institucionalmente;  

Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioed ucativo do Estado do RN-FUNDASE 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 

Meta: 0502 - Atender adolescentes e jovens em 12 unidades de atendimento 
socioeducativo assegurando a efetivação dos  d ireitos  e da vida cidadã. 

Órgão: 26202 - Fundação de Atend imento Socioed ucativo do Estado do RN-FUNDASE 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 5,00 

0007  - Seridó 3,00 

0009  - Açu/Mossoró 3,00 

Total 11,00 

 
Programa: 3008 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 

Objetivo: 0289 - Implantar as bases para efet ivação do Marco Regulatório das Organ izações da Sociedad e Civi l (Lei  
13019/2014), com ações  que promovam o conhecimento, a qual ificação e o aperfeiçoamento do ambiente jurídico 
e insti tucional para a efetivação de parcerias e cooperação entre Organizações da Sociedade Civil (OSC) e as t rês 
es feras de governo, em particular o Executivo Estadual d o RN e os municípios. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
 

Meta: 0238 - Aprovar junto ao Conselho Consult ivo de Polí ticas de Inclusão Social (CCPIS) do 
FECOP, cota-parte de recursos para editais de ch amada pública para projetos de OSC, nas 
áreas de promoção de direitos (juven tudes,  mulheres, indígenas, negros, LGBTQ+), saúde, 
educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, economia solidária, 
economia,  criat iva, artesanato e assistência social. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 25,00 

Total 25,00 

 
Meta: 0240 - Realizar mapeamento sobre: perfis dos grupos e organizações da sociedade civil, 

com o desenvolvimen to de um aplicativo de ban co de dados para cadastramento das OSC e 
levan tamento de dados sobre os arranjos e ambiente inst itucionais em que estão inseridas  e 
as demandas sociais es truturantes para orientar os editais e ch amadas  pú blicas de projetos. 

Órgão: 26000 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

Unidade d e Medida - Pesquisa 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 4001 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Objetivo: 0012 - Atender demandas do setor agrop ecuário, por meio de pesquisas em CT e d a produção de in sumos 

agropecuários, visando à inovação nos processos, produtos e sis temas de produção, a transferência de 
conhecimento e tecnologias, assim com a redução de impactos climatológicos e melhoria do meio ambiente. 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 
 

 

Meta: 0287 - Produzir mudas de espécies  frutíferas e ornamentais Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 50.000,00 

Total 50.000,00 

Meta: 0289 - Produ zir sementes certi ficadas de feijão, sorgo e milho Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
17203 - Emp resa de Pesquisa Agropecuária 

Tonelada 

  
Território Quantidade 

0 009  - Açu/Mossoró 60,00 

Total 60,00 

 
Meta: 0509 - Produzir e disponib ilizar, principalmente para os pequenos produtores rurais, 

pintos de um dia d e galinha caipira 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 007  - Seridó 2 00.00 0,00 

Total 2 00.00 0,00 

 
Meta: 0514 - Efetuar anál ise laboratoriais de água, solo, planta, calcário e b acteriológica para os 

produtores rurais e a população em geral d o Rio Grande do Norte 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 4.500,00 

Total 4.500,00 

 
Meta: 0659 - Manter planteis de animais bovin os, ovinos e caprinos de alta qualidade genét ica, 

para realizações de pesquisa em C&T e disponibilizar aos produtores  rurais por meio de 
venda 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 100,00 

Total 100,00 

 

Meta: 0663 - Promover e participar de eventos  de transferência d e tecnologia e de feiras 
agropecuárias 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 40,00 

Total 40,00 
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Meta: 0667 - Desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas em agropecuária, 
aquicultura, meteorologia e meio ambiente. 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 
Meta: 0673 - Produzir e disponibilizar, priorizand o os pecuaris tas fornecedores do programa do 

leite do governo do Estado do Rio Grande do Norte,  feno de tifton. 

Órgão: 17203 - Empresa de Pesquisa Agropecuária 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1 00.00 0,00 

Total 1 00.00 0,00 

 
Objetivo: 0183 - Promover a Economia do Conhecimento e d a In ovação por meio da consolidação do s istema CTI 
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

 
Meta: 0460 - Fortalecer, expandir e consolidar a UERN, em articulação com o Sistema Federal , 

como um grande observatório das diversas dimensões e d emandas dos territórios, dotando-
a de orçamento próprio susten tável e plena autonomia d e ges tão, poss ibilitando a 
ampliação e democrat ização do acesso à educação e ao conhecimento qualificado. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0468 - Articular e consolidar uma efetiva integração do governo com a UFRN, 
UFERSA, UERN, IFRN, Sistemas Municipais, FIERN, SEBRAE e d emais 
Univers idad es e Faculdades privadas sediadas no Estado, diagnosticando e 
fortalecendo os projetos indutores do desenvolvimen to do RN, e aproximando essa 
rede as políticas de governo.  

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0470 - Estabelecer parcerias susten táveis com agências de financiamento em CT&I, 
Insti tuições Federais  (BNDES, Fin ep, CNPq e Minis térios), municipais, Sistema S e as 
entidades  de classe empresariais (Fed erações de Indús trias, Comercio, Serviços e 
Rural). 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0473 - Consolidar junto à UFRN, a parceria no processo de implantação e 
consolid ação dos Institutos Internacionais e do Metróp ole Digital. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0481 - Atrair unidades descentralizadas de ins titutos  nacionais ou internacionais, públicos 
ou privados, incentivando a implantação de sub-sedes, campi avançados, núcleos 
especializad os , entre ou tros . 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0548 - Levar a todos os municipios  do estado a internet Banda Larga(infovia) Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 4002 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
Objetivo: 0115 - Recu perar, prevenir, preservar, conservar a bacia hidrográfica p or meio d e ações integradas e permanentes 

que promovam a maioria da disponibi lidade híd rica, em quantidade e qualidade e condições socioambientais 
Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

 
 

Meta: 0417 - Elaborar estudos  e projetos nas áreas de meio ambiente e dos Recursos Hídricos 
Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos  Hídricos 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 
Objetivo: 0117 - abastecimento dos municípios em si tuação de colapso e emergência hídricas, de acordo com o decreto 

emergencial, por meio de ações de governo de forma a minimizar os efeitos da es tiagem. 
Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

 
 

Meta: 0426 - Fortalecer e melhorar o sistema estadual de segurança híd rica Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos  Hídricos 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0121 - Imp lementar, de forma mais atuante, nos órgãos competentes do sistema de gerenciamento de recursos 

Hídricos  do estado , os instrumentos de gestão preconizados na lei Federal  nº 9433/97, e na Lei estadual nº 
6908/96 

Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
 

 

Meta: 0463 - Elaborar pol ítica estadual de Educação Ambiental Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos  Hídricos 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0495 - Implantar sistemas de abastecimento dágua Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 35,00 

Total 35,00 

Meta: 0497 - Implantar Ações p revistas no plano estadual de recursos hídricos. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 35,00 

Total 35,00 

 
Objetivo: 0123 - Analisar a disponibilidade e a capacidade hídrica do estado por meio de estudos e projetos visand o ampliar 

a capacidade de atend imento das demandas aos usos das aguas  por meio de ações estruturantes, permitind o dessa 
forma o atendimento. 

Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
 

Meta: 0417 - Elaborar estudos  e projetos nas áreas de meio ambiente e dos Recursos Hídricos 
Órgão: 27000 - Sec de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos  Hídricos 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 
Objetivo: 0103 - Ap oiar a gestão participativa das águas, a part ir do fortalecimento dos comitês de bacia 

hidrográfica e do Conselho Estadual  de Recu rsos Hídricos. 
Órgão: 27202 - Inst ituto de Gestão das Águas do RN 

 
Meta: 0766 - Melhoria na integração e fortalecimento das instituições e espaços da gestão do 

sistema de recursos  hídricos do Rio Grande do Norte para avanço na política de 
Seguran ça hídrica. 

Órgão: 27202 - Instituto de Gestão das Águas do RN 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Objetivo: 0335 - Promover a polí tica ambiental do Rio Grande do Norte, ap roveitando as potencialidades regionais, 

em busca da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sus tentavel . 
Órgão: 27203 - Inst ituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 
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Meta: 0027 - Diminuir o tempo médio de análise técnica dos processos de l icenciamento 
ambiental garantindo a segurança jurídica e a qualidade da análise técnica 

Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

Unidade de Medida - 
Documen to 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0028 - Mon itorar a qualidad e das águas superficiais e das águas subterrâneas - Programa 

Água Azul. 

Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

Unidade de Medida - 
Documen to 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 6,00 

Total 6,00 

 
Meta: 0029 - Ad otar ações, técnicas e tecn ologias  atuais e econômicas para identificar áreas 

degradadas, em degradação ou ambientalmente ameaçadas, áreas de relevante interesse 
ambiental e sob  p rocesso efetivo ou potencial de degradação 
. 

Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

Unidade de Medida - 
Documen to 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 6,00 

Total 6,00 

 

Meta: 0030 - Ap erfeiçoar, modernizar e padronizar os procedimentos  do l icenciamento e da 
fiscalização ambiental e das autorizações florestais. 

Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

Unidade de Medida - 
Manual 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0051 - Monitorar a qual idade do ar no entorno das  indústrias de cerâmica vermelha e 
em outras áreas estratégicas do RN com presença de at ividades impactantes . 

Órgão: 27203 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

Unidade de Medida - 
Documen to 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 6,00 

Total 6,00 

 
Programa: 4003 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA 

Objetivo: 0105 - Promover a melhoria d a infraestrutura turística do Rio Grande do Norte por meio d a elaboração de 
projetos, bem como a implementação de restauro, revitalização e u rbanização de equipamentos e atrativos 
turíst icos dos polos, de forma sustentável, com a finalidade de que o RN figure entre os destinos competitivos do 
Nordeste. 

Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 
 

 

Meta: 0692 - Elaborar estudos e projetos. Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 
Objetivo: 0106 - Diversificar a oferta turíst ica do estado mediante a elaboração d e roteiros turís ticos como uma forma de 

possibi litar uma maior capilaridade da oferta turística no estado. 
Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 

 
 

Meta: 0691 - Desenvolver ou Implementar roteiros turísticos Unidade de Medida - 
Unidade 

Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 
 

Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 
Meta: 0697 - Desenvolv er, revisar e consolidar p lanos Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
28000 - Secretaria de Estado do Turismo 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 
Meta: 0709 - Realizar e participar de reuniões dos Conselhos dos  Polos Turísticos Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
28000 - Secretaria de Estado do Turismo 

Evento 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 8,00 

0005  - Trairi 4,00 

0007  - Seridó 4,00 

0009  - Açu/Mossoró 4,00 

0011  - Sertão do Apodi  4,00 

Total 24,00 

Objetivo: 0110 - Realizar o fortalecimento dos departamentos funcion ais por meio da reestruturação física da SETUR, 
bem como o gerenciamento das informações, util izando-se de tecnologia da informação, objet ivando a ges tão 
inteligente do turismo potiguar. 

Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 
 

 

Meta: 0715 - Desenvolver a Gestão Intel igen te do Turismo Unidade de Medida - 
Projeto 

Órgão: 28000 - Secretaria de Estado do Turismo 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 2,00 

Total 2,00 

 
Programa: 4004 - DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS 
Objetivo: 0079 - Criar um Ambiente Seguro e Favorável  para Empreender, Fomentar Economia Solidária e as Micro e 

Pequenas Empresas 
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

 
 

Meta: 0079 - Criar pol íticas de apoio ao desenvolvimento de empresas virtuais Unidade d e Medida - 
Unidade 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 4,00 

Total 4,00 

 
Meta: 0097 - Criar o Plano Estadual  de Desenvolvimento Comercial. Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 5,00 

Total 5,00 

 
Meta: 0315 - Incentivar o uso de energias limpas e renováveis nas  MPE¿s  Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 0317 - Estimular e apoiar a participação das empresas pot iguares na  revitalização da 
exploração e produção de petróleo e gás, ap rimoramento e expansão do parque de refino, 
construção e operação de parques eólicos, u sinas  solares, lin has de transmissão, substações 
e demais  instalações  de apoio a   estas atividades . 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0322 - Assegurar t ransparência, eficiência e racionalidade nos processos de 
licenciamento socioambiental sob responsabilidade estadual e apoiar os 
licenciamentos de responsabilidade federal,  interagindo e harmonizando 
procedimentos com a seara federal quando aplicável. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0324 - Priorizar e apoiar as  ações, obras e serviços  relacion ados com a universalização do 
acesso à en ergia em consonância com o Programa Luz p ara Todos e outras iniciativas 
locais similares, e ampliar a oferta do sis tema trifásico para uso produtivo na área rural 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0325 - Criar e liderar o ¿Programa Potiguar Solar Fotovoltaico ¿, como agregador d as 

ações em geração distribuída solar fotovoltaica e geração centralizada solar fotovoltaica no 
Estado 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0326 - Incluir gradualmente a tecnologia solar fotovoltaica em edifícios públicos, como 

medida de redução de gastos orçamentários, p romoção de empregos  qualificados e 
agregação de novos invest imentos privados 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 
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Meta: 0330 - Apoiar e mobilizar empreendedores e fabricantes  para a criação de u m sítio de 
testes e cert ificação de aerogeradores e sis temas solares em localidade a ser definida, com 
incidência ideal de ventos e luz solar e sem sombreamento. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 0341 - Apoiar e incentivar invest imen tos em in fraestrutura de t ransporte (dutos e 

terminais), compartilhamento de sondas de perfuração e processamento  p rimário da 
produção (separação água/óleo) que suportem a revitalização dos campos de petróleo e 
gás. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0345 - Realizar e articular com as prefei turas de municípios beneficiários, ações de 
auditoria técnica, estimativa e planos integrados de aplicação dos royalties. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0346 - Conceber, prop or e implementar um programa de apoio às empresas locais  atuantes 
na cadeia produtiva e mercado de fornecedores e prestadores de serviço do setor de 
petróleo e gás. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

Meta: 0364 - Estruturar Plano de Responsabilid ade Ambiental que contemple diretrizes  para a 
mineração em áreas  protegidas, a gestão de resídu os da mineração e a criação do sistema 
de monitoramento de áreas com atividade mineral e mineradas 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 4007 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E POLÍTICA DE INCENTIVOS 

Objetivo: 0205 - Adequar e incrementar infraestruturas e logísticas dos Distritos Industriais para melhorar a 
competitivid ade das empresas existentes , assim como a atração e implantação de n ovas empresas. 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
 

Meta: 0467 - Implementar infraestrutura adequada nos Distritos  Industriais do Estado com o 
engajamento de outros órgãos executores 

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ômico 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 3,00 

Total 3,00 

 
Programa: 4008 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Objetivo: 0506 - Es timular e apoiar empreendimento prod utivos e d e prestação de serviços, através  de ações de fomento, 

visando contribuir p ara o desenvolvimento socioeconômico da população do RN. 
Órgão: 19203 - Agência de Fomento 

 
Meta: 1321 - Contratar operações  de crédi to para fomentar empreendimentos 

produtivos 

Órgão: 19203 - Agência de Fomento 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 6.000,00 

Total 6.000,00 

 
Objetivo: 0461 - Promover o desenvolvimento econômico do RN fomentando o associativismo, o cooperativismo, o 

empreendedorismo e a formalização d os micro e pequenos empresários pot iguares , est imulando assim o 
desenvolvimento sustentável dos terri tórios e a geração de emprego e rend a 

Órgão: 20205 - Junta Comercial do Estado 
 

Meta: 0405 - In stalar unidades  do Escritório do Empreendedor nos territórios com maiores 
potenciais econômicos do RN 

Órgão: 20205 - Junta Comercial d o Estado 

 
Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0007  - Seridó 1,00 

0008  - Alto Oeste 1,00 

Total 2,00 

Meta: 0507 - Patrocinar eventos e feiras regionais que es timulem o associativismo, o 
cooperativismo, o empreended orismo, a economia solidária e a divulgação de produtos 
e serviços de micro e pequ enas emp resas pot iguares 

Órgão: 20205 - Junta Comercial d o Estado 

Unidade de Medida - 
Evento 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 

 
Programa: 4009 - INFRAESTRUTURA INTEGRADA: SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
Objetivo: 0017 - Dotar o Estado de uma melhor infraestru tura aeroportuária, com a reforma e modernização dos aeroportos 

e aeródromos existentes, b uscando promover o aumento d o fluxo d e p assageiros, e consequentemente, o 
desenvolvimento econômico e turístico da região. 

Órgão: 25201 - Departamento de Estradas de Rodagem 
 

 

Meta: 0913 - Reformar e modern izar Aeroportos e Áeródromos em operação. Unidade d e Medida - 
Unidade 

Órgão: 25201 - Departamento d e Estradas de Rodagem 
 

Território Quantidade 

0 008  - Alto Oeste 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 4011 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO POTIGUAR 
Objetivo: 0344 - Executar e manter a d efesa e inspeção agropecuária med iante ações inerentes à Sanidade vegetal  e 

animal, assegurando competitividade d os produtos de Qualidade, contribuindo para a preservação da saúde 
pública, do meio ambiente e o Aumen to da competi tividade dos produtos de origem animal e vegetal do 
es tad o do Rn. 

Órgão: 17206 - Inst ituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estad o d o RN 
 

 

Meta: 1072 - Rees tru turar as Instalações Físicas do Inst ituto de Defesa e Inspeção 
Agropecuária- IDIARN 

Órgão: 17206 - Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 1,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 2,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  1,00 

0 005  - Trairi 1,00 

0 006  - Poten gi  1,00 

0 007  - Seridó 1,00 

0 008  - Alto Oeste 1,00 

0 009  - Açu/Mossoró 2,00 

0 010  - Mato Grande 1,00 

0 011  - Sertão do Apodi  2,00 

Total 13,00 

 
Meta: 1078 - Realizar Palestras,  Treinamentos, Cursos de Educação Sanitária Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
17206 - Insti tuto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Evento 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 3,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 5,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  8,00 

0 005  - Trairi 8,00 

0 006  - Poten gi  7,00 

0 007  - Seridó 15,00 

0 008  - Alto Oeste 8,00 

0 009  - Açu/Mossoró 15,00 

0 010  - Mato Grande 8,00 

0 011  - Sertão do Apodi  10,00 

Total 87,00 

Meta: 1083 - Realizar visitas de fiscalização para a prevenção controle e erradicação das 
doenças dos animais 

Órgão: 17206 - Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 15,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 30,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  60,00 

0005  - Trairi 60,00 

0006  - Potengi  75,00 

0007  - Seridó 300,00 

0008  - Alto Oeste 250,00 

0009  - Açu/Mossoró 120,00 

0010  - Mato Grande 130,00 

0011  - Sertão do Apodi  200,00 

Total 1.240,00 
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Meta: 1083 - Realizar visitas de fiscalização para a prevenção controle e erradicação das 
doenças dos animais 

Órgão: 17206 - Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 15,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 30,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  60,00 

0 005  - Trairi 60,00 

0 006  - Potengi  75,00 

0 007  - Seridó 300,00 

0 008  - Alto Oeste 250,00 

0 009  - Açu/Mossoró 120,00 

0 010  - Mato Grande 130,00 

0 011  - Sertão do Apodi  200,00 

Total 1.240,00 

 

Meta: 1084 - Realizar visi tas  de fiscalização para prevenção, controle e erradicação das pragas e 
doenças dos vegetais 

Órgão: 17206 - Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 8,00 

0 003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 300,00 

0 004  - Agreste Litoral Sul  15,00 

0 005  - Trairi 15,00 

0 006  - Potengi  3,00 

0 007  - Seridó 60,00 

0 008  - Alto Oeste 10,00 

0 009  - Açu/Mossoró 1.800,00 

0 010  - Mato Grande 40,00 

0 011  - Sertão do Apodi  700,00 

Total 2.951,00 

Meta: 1088 - Fiscalizar e registrar es tabelecimentos que manipulam/ comercializam 
produtos de origem animal e vegetal 

Órgão: 17206 - Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade de Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 10,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 8,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  15,00 

0005  - Trairi 3,00 

0006  - Potengi  8,00 

0007  - Seridó 65,00 

0008  - Alto Oeste 5,00 

0009  - Açu/Mossoró 20,00 

0010  - Mato Grande 5,00 

0011  - Sertão do Apodi  15,00 

Total 154,00 

 
Meta: 1092 - Realizar cadastro de propriedades rurais. Unidade de Medida - 
 
Órgão: 

 
17206 - Insti tuto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 27,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 40,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  127,00 

0005  - Trairi 68,00 

0006  - Potengi  46,00 

0007  - Seridó 340,00 

0008  - Alto Oeste 738,00 

0009  - Açu/Mossoró 51,00 

0010  - Mato Grande 120,00 

0011  - Sertão do Apodi  192,00 

Total 1.749,00 

Meta: 1095 - Realizar fiscalização para defesa agropecuária Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
17206 - Insti tuto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do RN 

Evento 

  
Território Quantidade 

0002  - Terras  Potiguaras 280,00 

0003  - Sertão Cen tral, Cabugi e Litoral  Norte 800,00 

0004  - Agreste Litoral Sul  900,00 

0005  - Trairi 650,00 

0006  - Potengi  650,00 

0007  - Seridó 2.000,00 

0008  - Alto Oeste 1.200,00 

0009  - Açu/Mossoró 3.000,00 

0010  - Mato Grande 1.400,00 

0011  - Sertão do Apodi  2.500,00 

Total 13.380,00 

 
Programa: 5001 - NOVAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
Objetivo: 0517 - Aproximar e integrar os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas 03 (três ) esferas de poder, através 

da celebração de convênios e/acordos de cooperação com o objetivo d e comparti lhamento e t roca de 
conhecimentos e experiências, assim como o estabelecimento de novos pactos  que contribuam para o equilíbrio e 
harmonia entre os Poderes . 

Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 
 

Meta: 1312 - Realizar 04 Auditorias Especializadas em parceria com o Tribunal de Contas 
do Estado - TCE/RN 

Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Objetivo: 0531 - Buscar o Equilíbrio Fiscal e Melhorar a Qualidade e Eficiência d os Gastos públicos por meio da realização 

de auditorias especializadas e operacionais, assim como a capaci tação e atualização de gestores em diversas áreas 
de atuação da gestão de políticas púb licas. 

Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 
 

Meta: 1254  - Elaborar planos anuais de auditoria, es tabelecendo órgãos, entidades, programas e 
ações a serem auditadas, considerando as  polít icas estratégicas de governo, 
material idade, risco e relevância envolvidos. (PC) 

Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 

 
Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

Meta: 1308 - Realizar 1.000 Auditorias de Conformidade no âmbito da Administração Pública 
Estadual, quanto à formalização, execução e liquidação de atos e despesas públicas, sob 
os aspectos da legal idade e legit imidade.  (PC) 

Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 

Unidade d e Medida - Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 250,00 

Total 250,00 

 
 
 

Programa: 5002 - O ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE 
Objetivo: 0452 - Aperfeiçoar con tinuamente o serviço públicos por meio de capacitação de seus servidores 
Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Administração 

 

Meta: 1207 - Concluir 04 graduações até dezembro de 2023 Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
16000 - Secretaria de Estado da Admin istração 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 1208 - Concluir 10 especializações até dezembro d e 2023 Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
16000 - Secretaria de Estado da Admin istração 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Meta: 1209 - Concluir 2 mestrados até dezembro de 2023 Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
16000 - Secretaria de Estado da Admin istração 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 0,50 

Total 0,50 

 
Programa: 5003 - OUVIR PARA GOVERNAR 
Objetivo: 0526 - Promover o controle social  através da participação e do debate sobre ética, cidadania e 

tran sparência da receita e dos gastos públicos. 
Órgão: 11106 - Controladoria Geral do Estado 
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Meta: 1330 - Insti tuir pesquisa periódica de avaliação das  pol íticas pública estaduais . Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
11106 - Controladoria Geral do Es tado 

Unidade 

 
Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 1,00 

Total 1,00 

 
Programa: 5004 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 
Objetivo: 0229 - Desenvolver e apoiar ações  que fortaleçam o desempenho das  atribuições Legislativas, 

objetivando uma gestão de resultados 
Órgão: 01000 - Assembléia Legislativa 

 
 

Meta: 0445 - Reformar e Ampliar a Escola da Assembleia Unidade de Medida - 
% de execução 

Órgão: 1000 - Assembléia Legislativa 
 

Território Quantidade 

0 001  - Rio Grande do Norte 10,00 

Total 10,00 

 
Meta: 1159 - Construir o Memorial Legislativo Unidade de Medida - 

 
Órgão: 

 
1000 - Assembléia Legislativa 

Percentual 

 
Território Quantidade 

0 002  - Terras  Potiguaras 30,00 

Total 30,00 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Demonstrativo de Programas Temáticos 
  Ano Base: 2020 

Orgão: 02000 Tribunal de Contas  
Eixo: 00005 GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
Programa: 5005 FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO 

 
 

Diretriz: 

 
00111 Aprimorar o Controle das Gestões Administrativas dos Órgãos 

Objetivo: 00033 Fiscalizar a regular aplicação dos recursos públicos, prevenindo riscos 
e detectando fraudes e desvios, por meio da promoção de ações de fiscalização 
voltadas a orientações, recomendações, 

Órgão: 02000 Tribunal de Contas  
Meta: 00148 Número de novos Convênios e/ou Acordos de Cooperação 

  
Unidade Medida: 

 
Unidade 

Territorialização 2021 
 

Rio Grande do Norte 
 

                                  1 
Total           1 

 
Iniciativa 

 
00246 Realizar Convênios e Acordos de Cooperação. 

Objetivo: 00051 Fiscalizar a regular aplicação dos recursos públicos, prevenindo riscos e 
detectando fraudes e desvios, por meio da promoção 

Órgão: 02000 Tribunal de Contas  
Meta: 00488 quantidade de jurisdicionado fiscalizados 

  
Unidade Medida: 

 
Unidade 

Territorialização 2021 
 

Rio Grande do Norte 
 
220 

Total 220 

Iniciativa 00449 Elaborar e executar plano de fiscalização e abertura de processo   
Diretriz: 00112 Desenvolver e Aperfeiçoar o Quadro de Pessoal, Mediante a 

Realização de Treinamento de Pessoal e a Realização de Eventos de 
 

Objetivo: 00034 Aprimorar o desenvolvimento profissional e gerencial dos 
agentes do Tribunal de Contas, estimulando conhecimentos, 

 

habilidades e atitudes no desempenho das funções, através de  
Órgão: 02000 Tribunal de Contas  
Meta: 00150 Porcentagem de crescimento de número de treinamentos  

 
Unidade Medida: 

 
Percentual 

Territorialização  2021  
 
Rio Grande do Norte 

   
5 

Total   5 
 
Iniciativa 00247 Ampliar as atividades de capacitação dos servidores e membros 

   

Diretriz: 00113 Intensificar as Ações Educativas e Orientadoras Dirigidas aos    
Objetivo: 00035 Intensificar e estimular treinamentos profissionais aos jurisdicionados, 

para o desenvolvimento de competências voltadas ao 
   

desempenho de suas funções, mediante permanente oferta de    
Órgão: 02000 Tribunal de Contas    
Meta: 00152 Porcentagem de crescimento de número de treinamentos    

 
Unidade Medida: 

 
Percentual 

  

Territorialização  2021  
 
Rio Grande do Norte 

   
5 

Total   5 
 
 

Iniciativa 00248 Ampliar as atividades de capacitação dos jurisdicionados do 
 

Diretriz: 00114 Desenvolver a infraestrutura do TCE 
 

Objetivo: 00037 Aplicar recursos financeiros do TCE na melhoria da infraestrura: 
manutenção, ampliação e aquisições de bens móveis e imóveis, entre 

outros elementos essenciais a sua funcionalidade, para melhoria da    
Órgão: 02000 Tribunal de Contas    
Meta: 00154 Metros quadrados ampliados    

 
Unidade Medida: 

Territorialização 

 
Metro Quadrado 

 
 
2021 

 

 
Rio Grande do Norte 

   
500 

Total   500 
Meta: 00155 Metros quadrados ampliados    

 
Unidade Medida: 

Territorialização 

 
Metro Quadrado 

 
 
2021 

 

 
Rio Grande do Norte 

   
1.000 

Total   1.000 
Meta: 00156 Porcentagem de aumento de mobiliário    

 
Unidade Medida: 

Territorialização 

 
Percentual 

 
 
2021 

 

 
Rio Grande do Norte 

   
15 

Total   15 
Meta: 00160 Unidade de veículos adquiridos    

 
Unidade Medida: 

Territorialização 

 
Veículo 

 
 
2021 

 

 
Rio Grande do Norte 

   
2 

Total   2 
Meta: 00161 Unidade de rádio instalada    

 
Unidade Medida: 

Territorialização 

 
Percentual 

 
 
2021 

 

 Rio Grande do Norte 25 
Total 25 

Meta: 00167 Porcentagem de imobilizado alcançado 
Unidade Medida: 

Percentual 

Territorialização 2021 
Rio Grande do Norte 25 

Total 25 
Meta: 00168 Unidade de implantação de teletrabalho 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE METAS E 
PRIORIDADES 2021 

PROGRAMA 0100 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS AO ESTADO 

 
SUBAÇÃO:200101- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
SUBAÇÃO:209101- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
 
SUBAÇÃO:230901- ENCARGOS COM PESSOAL 
 

SUBAÇÃO:215701- OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNLE 
 

SUBAÇÃO:236701- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA LEGISLATIVA 
 

PROGRAMA - 5004 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 
Objetivo: 00229 - Desenvolver e apoiar ações que fortaleçam o desempenho das atribuições Legislativas, objetivando uma gestão de 
resultados 

 

SUBAÇÃO:237301 - REEQUIPAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
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Meta: 00500- Reaparelhar as Unidades da Assembleia Legislativa 
Unidade de Medida:% de execução 
Quantidade: 40 
 

SUBAÇÃO:249701- REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Meta: 00420- Aparelhar e Informatizar as Unidades da Assembleia Legislativa 
Unidade de Medida:% de execução 
Quantidade: 20 
 
 

CONT. PROGRAMA 5004 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 
SUBAÇÃO:188701- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 
Meta: 00398- Realizar Concurso Público 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 1 

- 

SUBAÇÃO:236401- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Meta: 00817- Realizar atendimento na Área de Saúde e Assistência Social 
Unidade de Medida: Pessoa 
Quantidade: 300 
Meta: 00818- Realizar Campanhas Educativas nas áreas de saúde e assistência social 
Unidade de Medida: Campanha 
Quantidade: 14 
Meta: 00820- Reaparelhar o setor de saúde e assistência social 
Unidade de Medida: Percentual 
Quantidade: 20 
 

SUBAÇÃO:237001 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
 
 
Meta: 00435- Reformar Unidade Administrativa 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 5 
Meta: 00442- Construir o Anexo Administrativo 
Unidade de Medida: % de execução 
Quantidade: 50 
Meta: 00445- Reformar e Ampliar a Escola da Assembleia 
Unidade de Medida: % de execução 
Quantidade: 10 
 

 

CONT. PROGRAMA 5004 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 
Meta: 00446- Reformar o prédio Sede da Assembleia Legislativa 
Unidade de Medida: % de execução 
Quantidade: 10% 
Meta: 01159- Construir Memorial Legislativo 
Unidade de Medida: Percentual 
Quantidade: 30 
Meta: 01160- Adquirir imóvel 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 01 
 

SUBAÇÃO:236501- DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 
 
Meta: 00510- Realizar Eventos Culturais 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 24 
Meta: 00515- Realizar a identidade visual da expografia do Memorial 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 01 
Meta: 00520- Editar livros para as atividades culturais 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 300 
Meta: 00534- Adquirir equipamentos para dar suporte as Atividades Culturais 
Unidade de Medida: % de execução 
Quantidade: 25 
 

SUBAÇÃO:236801-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA E VOCÊ 
 
Meta: 00833- Realizar eventos voltados à Cidadania 
Unidade de Medida: Pessoa 
Quantidade: 45.000 
 

 
CONT. PROGRAMA 5004 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 

SUBAÇÃO:237201- PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
Meta: 00482- Implantar ações de melhoria e acompanhamento da qualidade de vida dos servidores e deputados 
Unidade de Medida: unidade 
Quantidade: 10 

 

PROGRAMA 3008- DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 
Objetivo: 00225- Propiciar os instrumentos necessários para que o Poder Legislativo cumpra suas funções essenciais de representar os 
cidadãos, legislar e fiscalizar. 

 

Subação: 244901- DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À ATUAÇÃO PARLAMENTAR 
 
Meta: 00827- Número de matérias aprovadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 150 
Meta: 00828- Realizar Audiências Públicas 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 40 
Meta: 00830- Compilar e consolidar as Leis Estaduais 
Unidade de Medida: Percentual 
Quantidade: 40 
Meta: 01238- Número de emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual 
Unidade de Medida: Unidade 
Quantidade: 400 
 

PROGRAMA 3009- PROGRAMA EDUCACIONAL DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Objetivo: 00227 - Promover uma educação de excelência aos agentes do Poder Legislativo e a Comunidade 
 

Subação: 236901 - CAPACITAÇÃO PARA GESTORES,SERVIDORES PÚBLICOS E CIDADÃOS - ESCOLA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

CONT. PROGRAMA 3009- PROGRAMA EDUCACIONAL DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Meta: 00585 - Realizar capacitação de Deputados, Servidores e Cidadãos 
Unidade de Medida: Pessoa 
Quantidade: 2.800 
 

Subação: 245001- PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CURSOS E PALESTRAS 
Meta: 00826 - Participar de Congressos, Cursos e Palestras 
Unidade de Medida: Pessoa 
Quantidade: 150 

 

METAS E PRIORIDADES DA LDO 
 

PROGRAMA: 006 – Defesa e efetivação dos direitos da sociedade 
 

Objetivo PPA Meta PPA Unidade de 
Medida 

Meta 
2021 

Subação Orçamentária 

00257 - Potencializar a 00084 - Disponibilizar Curso 60 220901 – Qualificação e 
qualificação de integrantes e capacitações estratégicas   aperfeiçoamento funcional dos 
parceiros do MPRN, por meio para integrantes e parceiros   integrantes e parceiros do MPRN 
de capacitação e do MPRN    
disponibilização de acervo bibliográfico, 
priorizando a formação continuada, para 
melhorar o desempenho institucional 

    
00085 - Disponibilizar cursos de 
formação continuada para integrantes 
e parceiros do MPRN 

Curso 6 220901 – Qualificação e aperfeiçoamento 
funcional dos integrantes e parceiros do MPRN 

00259 - Garantir uma TI 00216 - Executar ações e Percentual 50 103201 – Gestão da Tecnologia da 
adequada, integrada, projetos do Plano Diretor de   Informação 
acessível a todas as unidades Tecnologia da Informação    
ministeriais e a sociedade, (PDTI).    
entregando soluções por meio     
de comunicação e     
governança, para garantir a     
transparência da instituição e     
uma melhor integração com a     
sociedade.     
00260 - Aprimorar a gestão de 00220 - Implantar o modelo Percentual 50 220801 – Aplicação e aprimoramento 

 
pessoas fomentando o engajamento no 
trabalho, o desenvolvimento de suas 
competências e a saúde ocupacional para 
melhoria do desempenho pessoal e 
organizacional. 

de gestão por competência no MPRN   da política de gestão de pessoas 
00221- Implantar as ações do 
programa Trabalho com Qualidade 
é Vida 

Percentual 50 220801 – Aplicação e aprimoramento da política 
de gestão de pessoas 

00261 - Promover a inovação realizando 
ações de aperfeiçoamento, aprimorando 
práticas e incentivando a cultura da 
inovação, tornando o MPRN mais 
resolutivo para a sociedade. 

00222 - Realizar ações de inovação no 
âmbito do MPRN 

Unidade 10 230701 – Promoção da inovação e 
aperfeiçoamento da governança no MPRN 

00262 - Realizar iniciativas que 
aproximem o MPRN dos públicos 
interno e externo, valendo-se de canais 
de comunicação e de acesso à 
instituição, tornando-a mais conhecida 
por sua atuação no Estado 

00226 - Realizar ações de aproximação 
com a sociedade 

Unidade 3 160201 – Promoção da comunicação 
interna e externas e ações de relacionamento 
com a sociedade 

00263 - Modernizar a infraestrutura 
física e segurança, atendendo as 
normas vigentes, adotando novas 
tecnologias e realizando integração 
interinstitucional de modo a atender 
o público interno e externo de forma 
eficiente, segura e acessível 

00229 - Construir, reformar, recuperar 
ou ampliar imóveis 

m² 1.000 162701 – Aquisição, construção, ampliação, 
recuperação, reforma e modernização de 
imóveis 

00231 - Promover a execução de 
demandas relacionadas à segurança 
institucional e à segurança pública 

Percentual 90 226701 – Promoção da segurança institucional e 
ações em favor da segurança pública 

00232 - Prestar serviços de Percentual 90 226701 – Promoção da segurança 
  segurança institucional   institucional e ações em favor da segurança 

pública 
00264 - Fortalecer o combate 00235 - Produzir relatórios Unidade 4.561 159801 – Fortalecimento do combate 
à criminalidade organizada e técnicos para fortalecer o   à criminalidade organizada e apoio 
apoiar investigações combate à criminalidade   as investigações complexas 
complexas, por meio de organizada e apoiar    
suporte tecnológico e de investigações complexas    
infraestrutura, contribuindo para uma 
atuação ministerial mais resolutiva para 
a sociedade. 

    
00236 - Promover a execução de 
demandas relacionadas ao 
fortalecimento ao combate à 

Percentual 90 159801 – Fortalecimento do combate à 
criminalidade organizada e apoio as 
investigações complexas 

 criminalidade organizada e    
 ao apoio a investigações    
 complexas    
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