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APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão é parte integrante do processo de contas do exercício de 2006 da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, a ser encaminhado ao TCU e é regulado pela 
Decisão Normativa TCU nº 81 de 06 de dezembro de 2006.

A despeito de sua criação em 2001, vale  relembrar que foi só em 2004 que a Instituição começou a 
trabalhar  com  um  quadro  mínimo  de  servidores,   dedicando-se  à  reconstrução  de  alguns  processos 
operacionais e à organização das unidades internas, tornando-se um ano atípico. Foi também o ano no qual se 
iniciou um grande esforço de reconstrução das bases de funcionamento da nova SUDENE, como já vinha 
sendo preconizado pelo Governo Federal, traduzido no projeto de Lei que estava em tramitação no Congresso 
Nacional. Por sua vez, 2005 foi um ano com melhor desempenho em relação ao anterior tanto no quesito 
orçamentário/financeiro, como em relação à execução de atividades mais relacionadas com  a sua finalidade, 
conseqüência não apenas da experiência acumulada como da ação de seus técnicos. Para 2006, contudo, a 
Secretaria de Orçamento Federal/SOF-MPO adotou outro critério para a definição do orçamento federal. Ela 
curiosamente  tomou como base  o  desempenho de  2004,  resultando valores  muito  baixos para  o  que  se 
pretendia  fazer  dentro  de  uma  estratégia  paulatina  de  crescimento  da  participação  do  órgão  na  Região, 
comprometendo o atingimento das metas propostas para o PPA.

De qualquer forma, a par do acontecido em 2005, tinha-se que dar continuidade a um processo que 
certamente iria exigir mais criatividade para a sua execução, face às competências institucionais legais da 
ADENE. E para entender como esse processo de ação se deu, deve-se lembrar que ele  adota como base 
propostas de execução organizadas tabularmente, tendo como referência a Lei Orçamentária Anual aprovada. 
Essas propostas são coadunadas à LOA, e periodicamente submetidas  a ajustes decorrentes dos cortes ou 
contingenciamentos aplicados ao longo do ano.

1. DADOS GERAIS DA ADENE

A  AGENCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  NORDESTE,  autarquia  federal  vinculada  ao 
Ministério da Integração Nacional, criada pela Medida Provisória 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, publicada 
no Diário Oficial a União, Seção 1, de 27 de agosto de 2001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.193.279/0001-
90, com sede, domicílio e foro na Cidade de Recife, à Praça Ministro João Gonçalves de Souza S/N, Estado 
de Pernambuco, Cidade Universitária, Recife, PE, CEP nº 50670900, telefone Fac-simile: 2102.2886 Internet: 
www.adene.gov.br .Possui uma unidade gestora ADENE, código 53302 e Gestão código 53206,  representada 
por seu Diretor- Geral.

Suas  operações  obedecem  a  determinados  instrumentos  legais,  tendo  como  legislação  básica  o 
Decreto nº 4.654, publicado no DOU de 27 de março de 2003, e a MP nº 2156-5, de 24 de agosto de 2001, e  
legislação  complementar  subseqüente,  que  determina  o  objetivo  da  ADENE  -  implementar  políticas  e 
viabilizar instrumentos de desenvolvimento do Nordeste. 

Na  qualidade de executora da política traçada pelo governo central  a  Adene tem a exercer  as 
seguintes atribuições:
I - propor e coordenar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Nordeste, sob supervisão do Ministério 
da Integração Nacional;
II - gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
III - aprovar projetos a serem executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
IV - autorizar contratação e liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, mediante proposição 

do agente operador;
V - auditar e avaliar os resultados da aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
VI-implementar  estudos  e  pesquisas  destinados  à  identificação  de  potencialidades  e  vulnerabilidades 

socioeconômicas e ambientais e propor estratégias e ações compatíveis com o espaço regional;
VII - fortalecer as estruturas produtivas da região, a partir da mobilização do seu potencial;
VIII - promover ações voltadas ao desenvolvimento social na região;
IX - estruturar e implementar redes de informações em apoio às atividades produtivas;
X - promover a cooperação técnica, tecnológica e financeira  com organismos nacionais ou internacionais, 

voltada à integração e ao desenvolvimento regional;
XI - elaborar estudos de viabilidade de projetos de integração e de desenvolvimento regional;
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XII -  implementar  programas de capacitação gerencial,  de formação e qualificação de recursos humanos 
adequados ao mercado regional;

XIII - realizar estudos de ordenamento e gestão territoriais e avaliar impactos das ações de integração e de 
desenvolvimento na região, especialmente do ponto de vista ambiental; e

XIV - verificar a adequabilidade dos projetos à política de desenvolvimento regional.

A  Adene  integra  ainda  o  sistema  federal  de  planejamento,  atuando  em conjunto  com os  Estados  e 
municípios da sua área de atuação, tal como proposto no PPA.
    A Adene é administrada por uma Diretoria Colegiada composta por um Diretor Geral e 3 Diretores. 
Compete à Diretoria Colegiada fixar as políticas gerais da Autarquia, com vistas à ordenação das atividades, 
cumprir  e  fazer  cumprir  as  deliberações  do  Ministério  e  aprovar  instruções,   circulares  e  pareceres  de 
orientação em matéria de sua competência. A presidência da Diretoria Colegiada cabe ao Diretor Geral que 
tem ainda como atribuição, promover os atos de gestão da autarquia e a representação junto ao Governo e à 
Região.
    A Estrutura básica da Adene foi instituída pelo Decreto nº 4.654, de 27 de março de 2003, que aprova a 
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas e o seu 
Regimento Interno aprovado por meio da Portaria nº 26 de 27 de junho de 2003.

1.1 - ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA REGIMENTAL

Foram formalizadas as vinculações da Unidade de Convênios ao Gabinete do Diretor Geral e da 
Unidade  de  Incentivos  Fiscais  Especiais  vinculada  à  Gerência  da  Implementação  de  Programas  de 
Investimentos – GIPI, com as respectivas atribuições, conforme decisão prolatada na Ata da 30ª Reunião da 
Diretoria Colegiada, realizada em 13 de setembro de 2006, tendo como base o estabelecido pelo Decreto nº 
4.985, de 12 de fevereiro de 2004.

1.2 -  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A ADENE  empreendeu durante o ano de 2006 proposta de elaboração do Planejamento Estratégico 
Institucional - PEI e como resultado apenas duas áreas efetuaram um esforço de introdução da temática, tais 
as exigências em anos anteriores, expressada por vários técnicos e coordenadores de ação.

Sendo assim aconteceram oficinas deste setembro, servindo para orientar com mais fundamento a 
sua atuação na proposta do Plano de ação 2007. No entanto este trabalho não prescindiu da alta administração 
da instituição no processo. Outro ponto influente na elaboração do PEI era a iminente criação da nova sudene, 
com outra finalidade e diferente cenário. E isso concretizou-se com a aprovação da Lei Complementar nº 125, 
de 03/01/2007, fato aqui registrado mesmo se sabendo tratar-se de um evento ocorrido em um outro período 
de apuração. Apesar disso,  as discussões já vinham se valendo, na medida do possível, de um cenário em 
transição.

1.3 - INDICADORES DE GESTÃO

Ainda que vivenciando uma fase de transformação para a nova Sudene, não se constituiu impeditivo 
à ADENE a análise e concepção de indicadores de eficiência e eficácia para aplicação fosse no âmbito do 
Planejamento Estratégico fosse no Contrato de Gestão, tal como determinado na Medida Provisória de criação 
da  Agência.  Indicadores  que  pudessem expressar  a  qualidade  do  resultado  alcançado  mas  que  também 
pudessem ser úteis no controle e na identificação de problemas, o que naturalmente repercutiria na melhoria 
da atuação da instituição.
   Assim,  em  que  pesem  as  restrições  de  ordem  financeira  para  acompanhamento  dos  projetos, 
particularmente  no  primeiro  semestre,  a  ADENE  procurou  desenvolver  um  processo  de  avaliação  de 
eficiência e eficácia para os seus projetos. Nesse sentido escolheu a atividade que vinha alcançando maior 
expressão entre as apoiadas, resultando que a escolhida foi a ovinocaprinocultura. Assim foi que em abril/06, 
promoveu  em  Aldeia/PE,  seminário  com  todos  os  principais  agentes  vinculados   ao  setor  de 
ovinocaprinocultura na Região, ressaltando-se os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas. Para o âmbito interno da instituição foram propostos alguns indicadores de desempenho passíveis de 
controle e monitoramento de eficiência, eficácia e efetividade da gestão.
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O monitoramento  proposto,  inserido  no  Contrato  de  Gestão  da  ADENE,  tinha  como finalidade 
acompanhar as atividades das diversas unidades da instituição além de ser instrumento de gestão destinado a 
avaliar o atingimento das metas físicas e financeiras estabelecidas no Plano Plurianual além de se antecipar 
aos eventuais problemas, imprevistos durante o processo, e  aumentar a capacidade de vislumbrar soluções 
inovadoras.
    Aliás, não se fazem necessários indicadores para demonstrar que muitos foram os fatores exógenos 
ao  ambiente  da  ADENE,  que  influenciaram  os  índices  obtidos,  a  exemplo  dos  contingenciamentos 
orçamentários, dos atrasos na definição dos limites financeiros ou da transição governamental ocorrida nos 
Estados, que pela sua forte componente partidária também interferiu na execução da programação, fatores 
esses,  exemplos de desconformidade entre  os índices planejados e os obtidos,  prejudicando a atuação da 
Autarquia.

2. OBJETIVOS E METAS:

O ano de 2006 foi considerado atípico pela  conjuntura política por se tratar de ano de eleições, o que 
dificultou  as  negociações  com  os  proponentes,  particularmente  com  entes  públicos,  comprometendo  a 
formalização de convênios. 

Paralelamente  à  política  de  corte  de  gastos  do  Governo  Federal,  aplicada  em  agosto/2006,  a 
SECEX/MI limitou a  disponibilidade dos recursos  financeiros  por  meio de enormes contingenciamentos, 
atrasando a definição e implementação de diversos projetos. 

O  desempenho  da  ADENE  ficou  mais  limitado  a  dar  continuidade  aos  projetos/atividades 
implementados nos exercícios anteriores, utilizando os recursos inscritos em Restos a Pagar. Face à escassez 
do  Orçamento,  R$  7.605.753,08,  sendo  R$  5.622.726,00  para  Administração,  restando  apenas 
R$ 1.313.823,85, para os Programas de Desenvolvimento Regional e R$ 669.203,23 para o Programa de 
Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial que podem ser traduzidos por 
estudos ou capacitação de servidores em temas vinculados à gestão da política.

Neste  exercício  foram formalizados  07 Convênios,  perfazendo um total  de  R$ 980.656,00 com 
recursos da União.

3. PROGRAMAS  PARA  O DESENVOLVIMENTO  REGIONAL

3.1 - APOIO ADMINISTRATIVO

3.2 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE

Promoção e Inserção Econômica das Sub-Regiões – PROMOVER

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais – PROMESO

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Organização Produtiva de Comunidades – PRODUZIR

3.3 - PROGRAMA DE APOIO ÀS POLÍTICAS DE GOVERNO

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Biodiesel.(Atividade realizada com recursos do GAP do programa 0757 - Gestão da 
Política de Desenvol. Reg. E Ord. Territorial, e é voltado para o Desenv Regional)
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3.4 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - INVESTIMENTOS

Operações Especiais: Financiamentos com Retorno – FDNE

Incentivos Especiais – Isenção, Redução e Reinvestimentos do IRPJ

3.5 - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO 2006

Ação 0750 – Administração da Unidade

Projeto: Manutenção e Estruturação das Unidades Administrativas
Contratação  de  prestadores  de  serviços,  aquisição  de  materiais  de  expediente,  aquisição  de  material 
permanente e equipamentos, elaboração e pagamento da folha de salários dos servidores.
Recursos totais R$ 5.571.132,00 (pessoal e encargos sociais), R$ 3.367.290,00 (custeio e investimentos).

Merece  destaque  os  recursos  disponibilizados  em 2006   pelo  Ministério  da  Integração  no  montante  de 
R$  780.267,00,  destinados  aos  dispêndios com  infra-estrutura  de Tecnologia  da  Informação,  sendo 
R$ 438.113,00 para investimento e o restante para fazer face a despesas de custeio da atividade 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Programa 0512 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

OBJETIVO DO PROGRAMA :  Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, 
de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País.

RAP 2005

Ação 8689 – Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual

Projeto: Zoneamento Pedoclimático da Mesorregião da Chapada do Araripe, Estados do PI e CE
Processo nº 59333.000207/2005-88 ZEE
Convênio : ADENE/FACEPE/EMBRAPA

Objetivo:
 Proporcionar o conhecimento do potencial agroecológico e pedoclimático por cultura, em condições 

de  sequeiro  em 47  municípios  da  Mesorregião  da  Chapada  do  Araripe,  em uma área  correspondente  a 
aproximadamente 31.000 Km².

Beneficiários: 
Agentes de planejamento e gestão ambiental de 9 locais regionais e nacionais e agentes econômicos e 

sociais (segmentos produtivos, agências de controle de fomento, investidores e trabalhadores). 

Parceiros:
 Os estudos estão sendo viabilizados em  parceria com a FACEPE  e com a EMBRAPA - Solos.

Indicadores: 
Eficiência:  será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das 
atividades verificada por meio de vistorias. Foram liberados 66,5% dos recursos financeiros 
da União.
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Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Foram atingidos 5% das metas 
previstas, o que correspondeu à realização da meta 1.1.

Metas Físicas :
1. Elaboração de 47 mapas com os levantamentos dos solos dos municípios selecionados;

1.1 Formação do acervo bibliográfico e cartográfico do projeto - 
Foi concluída a formação do acervo bibliográfico e cartográfico da área do projeto;

1.2 Levantamento dos Solos dos municípios selecionados na escala  de 1:100.000  – 
dos   47  municípios  selecionados  apenas  o  município  de  Acauã,  no  Estado  de 
Pernambuco, foi executado. Os demais estão sendo recortados;

1.3 Elaboração das legendas dos mapas
1.4 – Análise laboratoriais das amostras de solo;
1.5 – Processamento das informações;

2. Geopreocessamento de 47 mapas;
3. Elaboração de um Relatório técnico;
4. Confecção de um CD-Rom.

Metas e Resultados Financeiros:
O valor do convênio (Recursos da União) foi de R$ 225.528,00. Foram liberados para a 

FACEPE em 02/05/2006 recursos no valor de R$ 150.000,00 referentes à primeira parcela, o que 
equivale a 66,5 % do total, ficando o valor de R$ 75.528,00 inscrito em Restos a Pagar. O relatório 
financeiro do convenente mostra que foram gastos R$ 43.000,00, o que representa percentual de 
aproximadamente 28 % do total liberado.

Avaliação Crítica
O cronograma de execução físico - financeiro encontra-se em atraso. A principal causa 

apontada para o não cumprimento do cronograma físico e financeiro da ação está relacionada 
principalmente com a falta de capacidade operacional da executora (EMBRAPA) em decorrência da 
realização de trabalhos em outros estados, comprometendo esta ação. Convém salientar que a 
ADENE cobrou insistentemente o encaminhamento de relatórios técnicos e financeiros, através de 
mensagens eletrônicas e de ofício, que estão anexadas ao bojo do processo;

Como  medida  saneadora  decorrente  da  disfunção  estrutural  detectada,  pela  falta  de  capacidade 
operacional  da  EMBRAPA,  foi  realizada,  em 16/01/07,  reunião  na  Gerência  de  Desenvolvimento  Sub-
regional e Promoção Social- GDPS/ADENE com a citada entidade, oportunidade na qual foram estabelecidas 
as seguintes medidas:

- Todos os encaminhamentos burocráticos deverão ser  encaminhados à FACEPE, uma vez que a 
mesma é a gestora do projeto técnico-financeiro;

- Preparação, com urgência, do termo de compromisso entre a Embrapa e a FACEPE de acordo com 
a minuta do convênio, entre a ADENE e FACEPE - ver subcláusula primeira do artigo 2 do 
contrato;

- Retificação do relatório técnico que foi  encaminhado diretamente para a ADENE -  no plano de 
trabalho, colocar os meses e retirar itens que não constam no plano de trabalho do convênio, como 
por exemplo, atividades de capacitação;

- Apresentação de um relatório técnico-financeiro (apresentar gastos para a ADENE) até o dia 25 de 
fev de 2007. 

- Correção das datas dos mapas de Acauã, pois a data foi de dezembro de 2005;
- Colocação  de  logomarcas  da  ADENE  e  da  FACEPE  em  todos  os  produtos  gerados  (mapas, 

relatórios, etc.);
- Apresentação  do  cronograma  de  atividades  de  campo  à  ADENE,  uma  vez  que  deverá  ter  a 

participação de técnicos da ADENE;
- Apresentação, com urgência, da relação dos bolsistas para apoio ao projeto;
- Apresentação do número da conta, com urgência, à FACEPE, para os devidos encaminhamentos 

financeiros.
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Responsável pela implementação das medidas :
Sylvia Sabino

Programa 1022 – Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

OBJETIVO DO PROGRAMA : Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de 
atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional.

RAP 2005

Ação 0682  - Apoio a Arranjos Produtivos Locais

Projeto : Fortalecimento  da Piscicultura da Sub-região de Xingó.
Processo nº 59333.000391/2005-66
Convênio : ADENE/Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó.

Objetivo: 
Propiciar, noções gerenciais e organizacionais  empregadas na produção e na comercialização do 

pescado com vistas à competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos. 

Beneficiários: 
Piscicultores e colonos da Sub-região de Xingó ( PE, AL, SE e BA)

Parceiros: 
Instituto  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico   de  Xingó,  SEBRAE,  /CHESF, 

Universidades da Mesorregião e Prefeituras Municipais.

Indicadores: 
Eficiência : será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 

verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 100 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Calcula-se que cerca de 80% das 

metas foram alcançadas até dezembro de 2006. 

Metas Físicas :
1-Empreendimentos a serem visitados - 05. Todos os 05 emprrendimentos previstos foram assistidos e 

estão em pleno funcionamento, representando 100 % de realização.
2  –  Piscicultores  a  serem  capacitados   -  186.  Destes   113   produtores  participaram  dos  cursos, 

representando 61 % de realização;
3  –Cursos  de  Gestão  e  Comercialização   a  serem realizados  –  09.  Destes  foram realizados  foram 

realizados 08 cursos, correspondendo a 89 %;
4 –Relatório de Avaliação : a ser elaborado quando da conclusão do projeto.

Metas e Resultados Financeiros :
 Os recursos financeiros programados somam R$100.000,00.  Foram liberadas a 1ª parcela em 19/04/2006 no 

valor de R$ 50.990,55 e a 2ª parcela em 14/08/06, no valor de R$ 49.009,00, correspondendo a 100 % do total  
dos recursos programados

Avaliação Crítica :
O não cumprimento total  das  metas,  deveu-se,  segundo os  próprios   pescadores,  ao  período  de 

chuvas,  época das despescas nos tanques-rede, o que dificultou a participação dos mesmos.  O Processo está 
sob averiguação e foram prestados esclarecimentos à CGU. A área técnica não tem conhecimento desses 
encaminhamentos  a fim de prestar orientações ao executor. Foi  solicitado ao convenente o Relatório Parcial, 
para acompanhar  a execução das atividades. A vigência atual Convênio está prevista para 20/04/07.

Responsável pela implementação das Medidas : 
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Carlos Almiro Moreira Pinto , Coordenador da Ação

Projeto : Fortalecimento do Agronegócio da Ovinocaprinocultura no Cristalino/Seridó Paraibano.
Processo : 59333.000357/2005-91
Convênio: ADENE/Governo  do  Estado  da  Paraíba/  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  da 
Agropecuária e da Pesca - SEDAP.  

Objetivo: 
Fortalecer  as  atividades  da  Cadeia  Produtiva  da  Ovinocaprinocultura   na  sub-região  do 

Cristalino/Seridó da Paraíba, organizadas em associação de produtores, que atuam com gestão compartilhada 
orientadas para o mercado e com visão empreendedora dentro do Arranjo Produtivo Local.

 
Beneficiários: 

Associações de produtores familiares da ovinocaprinocultura da sub-região do Cristalino/Seridó da 
Paraíba.

Parceiros: 
Governo  do  Estado  da  Paraíba/Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  da  Agropecuária  e  da 

Pesca.  

Indicadores : 
Eficiência  :  será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 

verificada  por  meio dos  relatórios.  Foram liberados  49,41 % dos recursos  financeiros  da 
União.

Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Até o momento foram capacitados 
50 % dos 400 produtores programados.

Metas Físicas :
1– Implantação de 20 áreas demonstrativas de palma forrageira;. 
2 – Implantação de 20 bancos de proteína nativa;
3 – Capacitação de 400 produtores em conservação de forragens, em andamento; 
4 – Realização de 10 cursos de APPCC E PBF; 
5 – Capacitação de 400 produtores  em escrituração zootécnica; 
6 – Melhoramento Genético em 1000 matrizes leiteiras; 
7 – Controle sanitário de 1500 unidades do rebanho.

Metas e Resultados Financeiros :
Os  recursos  financeiros  programados  somam  R$  299.640,00.   Foram  liberados  em  30/06/2006  R$ 

148.050,00. Estão na condição de “a  liberar”, R$ 151.590,00. 

Avaliação Crítica: 
O atraso na execução se deu por conta da centralização das compras pelo Estado e da mudança no 

Sistema Administrativo para aquisição de  materiais  e  equipamentos  e  ainda  ficou determinado que  para 
convênios federais seria necessário o Pregão Eletrônico, necessitando inclusive capacitação dos técnicos para 
assumirem esta modalidade. A vigência do Convênio vai até 30/03/07, porém foi solicitada a prorrogação 
pelo Estado para 30/12/07. A área técnica já se pronunciou favorável até 30/10/07. As providências estão em 
curso.

Responsável pela Implementação das medidas: 
Marcelo de  Castro  Viana, Coordenador da Ação

Projeto : Fortalecimento do agronegócio da ovinocaprinocultura na Sub-região do Pajeú-PE ( produ-
tores de leite beneficiados com a construção de uma usina de leite)
Processo nº 59333.000332/2005-98
Convênio : Prefeitura do Município de Iguaracy/PE
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Objetivo :
Implantar/construir uma usina de leite para beneficiamento do leite de cabra no município de Iguaracy-

Estado de Pernambuco.

Beneficiário :
Produtores de leite de cabra e de derivados.

Parceiro :
Prefeitura do Município de Iguaracy/PE.

Indicadores : 
Eficiência será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 84,25 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. A Usina até a última visita em 
dezembro, tinha 90 % de execução. 

Metas Físicas :
Meta 1- Construção do prédio da usina de beneficiamento de leite. 
Meta 2 – Aquisição de equipamentos.

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos financeiros programados pelo Concedente somam R$ 181.915,00. Foram liberados R$ R$ 

153.267,00. Restam recursos a liberar  no montante de R$  28.648,00, para aquisição dos equipamentos.

Avaliação crítica:
Foram realizadas três  visitas de supervisão ,  tudo dentro da normalidade respeitados os  atrasos  na 

disponibilização dos recursos. A vigência atual do Convênio vai até 30/03/07.

Responsável pela Implementação das medidas :
Marcelo de Castro  Viana.

Projeto : Fortalecimento do agronegócio da ovinocaprinocultura na Sub-região Oeste Potiguar – RN. 
Processo nº 59333.000377/2005-62
Convênio : ADENE/Governo do Estado do Rio G. do Norte

Objetivo :
Contribuir para o desenvolvimento de um modelo de organização e de gestão da caprinovinocultura e o 

fortalecimento da cadeia produtiva, com conseqüente ampliação dos negócios e oportunidades de emprego em 
vários elos da produção e da comercialização do leite, da carne, da pele e derivados. 

Beneficiários : 
155 Produtores da Mesorregião do Cristalino Oeste Potiguar/RN de forma direta e 300 de forma 

indireta.

Parceiros : 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, EMATER, EMPARN, SEBRAE  e SENAI.

Indicadores 
Eficiência  :  será  avaliada  pelo  % de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 74,10 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto.  Mensuráveis  após conclusão das 
ações.

Metas Físicas :
Meta  1  - ORGANIZAÇÃO SETORIAL :

 Reuniões de divulgação do projeto (12)
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 Cadastro de produtores (155)
Meta 2 – DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA :

 Funcionamento do laboratório fixo e móvel (2) – Realização de 775 exames dentre 
parasitológicos e de ultra-sonografia;

 Divulgação e aplicação de tecnologias tradicionais e inovadoras para o controle 
sanitário do rebanho (155 produtores);

Meta 3 -  INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MARKETING :
• -Dimensionamento do mercado (não iniciada);
• -Campanha de marketing (não iniciada);
• -Industrialização, padrão, qualidade e escala de produção e comercialização (curso 

ainda não realizado);
Meta 4 - ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL :

• Padronização  Metododologia  assistência  técnica  Desenvol.  Programado  e 
capacitação contínua;                                                               

• Seleção, contratação e capacitação técnica (8 técnicos selecionados, contratados e 
sendo capacitados – 6 cursos);

• Diagnóstico da propriedade, planejamento e atendimento. (em andamento);

Meta 5 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS :
• Demonstração  de  produção,conservação  e  armzenamento  de  forragens  (não 

iniciada);
• Demonstração de práticas sanitárias (não iniciada);

Meta 6 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO :
• Manutenção  de  Unidade  móvel  de  reprodução  e  sanidade  (  atendendo  os  155 

cadastrados);
• Melhoramento  genético  (teste  de  progênie,  repasse  de  reprod.  e  inseminação 

artificial) – realização de exames de ultra-sonografia,com a utilização da unidade 
móvel , com vistas a selecionar as fêmeas para a sincronização de cio e posterior 
inseminação artificial.

Metas e Resultados Financeiros :
Para este projeto os recursos programados somam R$ 293.700,00, sendo R$ 260.000,00 do Governo 

Federal  e  R$  33.700,00  do  Governo  Estadual.  Foram  liberados  recursos  da  União  no  montante  de 
R$ 192.675,00 (74,10 % do total de recursos da União). A liberar R$ 67.325,00.

Avaliação Crítica:
Foram realizadas três visitas de supervisão, tudo dentro da normalidade se considerados os atrasos 

na disponibilização dos recursos. A vigência atual do Convênio vai até 30/03/07, conforme Primeiro Termo 
Aditivo publicado em resumo no DOU de 28/02/07.

Foi realizada uma visita de acompanhamento técnico no período de  13 a 16 de fevereiro de 
2007. A  implementação das ações relativas ao Projeto iniciou-se com atraso em função do recurso 
da primeira parcela ter sido depositado na conta única do estado e só depois de 41 dias ter sido 
transferido para a conta específica do Convênio.

 
Diante de uma determinação da Secretaria de Estado, de Planejamento do Rio Grande do Norte 

houve dificuldades para a  aquisição dos reprodutores do projeto, pois não foi possível  ocorrer a abertura do 
processo licitatório no período planejado.Portanto, ocorrendo o atraso dessa ação proposta na meta 06.

Informações  mais  recentes  indicam  que  a  vigência  do  Convênio  foi  prorrogada  para 
26/07/2007, conforme publicação no DOU nº 40, secção 3, página 52 de 28.02.2007
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Responsável pela Implementação das medidas: 
Carlos Almiro Moreira Pinto.

Projeto  :  Fortalecimento  do  agronegócio  da  ovinocaprinocultura  na  Sub-região  do  Sertão  de 
Pernambuco  e Sub-região Moxotó PE.
Processo nº  59333.000345/2005-67
Convênio : ADENE/Governo do Estado de Pernambuco/Secretaria de Produção Rural e 
Reforma Agrária - SPRRA

Objetivo :
Contribuir para o desenvolvimento de um modelo de organização e de gestão da caprinovinocultura  e 

fortalecimento da cadeia produtiva, com consequente ampliação dos negócios e oportunidades de emprego 
nos vários elos da produção e comercialização do leite, da carne, da pele e derivados. 

Beneficiários : 
Criadores especialmente os de base familiar, jovens rurais, associações e/ou cooperativas e os órgãos 

do governo do Estado de Pernambuco que lidam com o planejamento da ovinocaprinocultura, 

Parceiros :
Secretaria  de  Produção  Rural  e  Reforma  Agrária/Governo  do  Estado  de  Pernambuco, 

SEBRAE e Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco – IPA.

Indicadores  :
Eficiência   :  será  avaliada  pelo  % de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 43,35 %  dos recursos financeiros da União.
Eficácia  : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Medição em andamento. 

Metas Físicas :
Meta 1- Recuperação aquisição de  material e equipamentos para uma Central Genética (01); 
Meta 2 – Implantação de Núcleos de Inseminação Artificial, (03);  
Meta 3 – Curso de capacitação de técnicos (01); 
Meta 4 – Aquisição de motos (03);  
Meta 5 – Contratação de Agentes de Desenvolvimento Rural - ADRs, (15). 

Metas e Resultados Financeiros :
Recursos programados da União : R$ 338.047,00. Liberados em 30/06/2006,  R$ 146.540,00 (43,35 % do 

total).  A liberar  mais duas parcelas nos seguintes valores, R$ 124.807,00 e R$ 66.700,00, respectivamente. O 
valor da contrapartida é de R$ 40.355,00.

Avaliação Crítica:
Foram realizadas várias reuniões para agilizar o processo, inclusive foi solicitado relatório parcial até o 

dia 31 de março do ano em curso para verificar a capacidade operacional e um relatório geral, até 15 de maio, 
para validar a liberação de recursos. Até o momento foi constatado que as licitações estão em fase final  para 
garantir a execução. Foram recuperados 1.200m de cercas para contenção dos animais e foram adquiridos 02 
reprodutores ovinos e 04 caprinos. A vigência do Convênio vai até 24/07/2007.

Responsável pela Implementação das medidas: 
Marcelo de Castro  Viana.

Projeto : Consolidação do Setor Mineralógico do Nordeste – APL GEMAS dos Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 
Processo nº 59333.000181/2005-78
Convênio  : ADENE/Fundação Parque Tecnológico da Paraíba- PaqTC/PB
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Objetivo :
Formar mão-de-obra (jovem) qualificada em lapidação de gemas e artesanato mineral, estimular a 

sua capacidade empreendedora, criar novos núcleos e revitalizar os existentes, remanescentes do Programa 
Gemas do Nordeste.

Beneficiário :
Jovens e pequenos produtores que lidam com lapidação e artesanato mineral dos Estado do Ceará, 

Rio G. do Norte e Paraíba.

Parceiro : 
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba- PaqTC/PB

Indicadores :
Eficiência :   será  avaliada  pelo  % de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Já foram liberados 100 % dos recursos financeiros da União..
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto.  Foram atingidas aproximadamente 
85% das metas  correspondendo à conclusão das  Metas  1  e  3   e  em conclusão a Meta 2.  100% da 
produção já está sendo realizada com o melhoramento nas técnicas atualizadas de design, de lapidação e 
artesanato mineral.

 
Metas Físicas :

Meta 1- Realização de Cursos de Capacitação em Lapidação de Gemas e Artesanato Mineral.
- realização de 05 cursos de lapidação em gemas (Pedra Lavrada/PB, Juazeirinho/PB, Currais 

Novos/RN,  Parelhas,  Juazeiro  do  Norte/CE).  Foram  realizados  100%  dos   cursos  (Pedra 
Lavrada/PB, Juazeirinho/PB, Currais Novos/RN, Parelhas e Juazeiro do Norte). 

- realização  de  05  cursos  de  artesanato  mineral  (Pedra  Lavrada/PB,  Juazeirinho/PB,  Currais 
Novos/RN,  Itapiuna,  Juazeiro  do  Norte/CE).  Foram  realizados  100%  dos  cursos  (Pedra 
Lavrada/PB, Juazeirinho/PB, Currais Novos/RN, Itapiuna e Juazeiro do Norte)

- Meta 2 – Pesquisa de mercado e linhas de crédito. Os estudos de alternativas para linhas de 
crédito encontram-se em fase de conclusão. 

Meta 3 – Serviços de confecção de bancadas com instalação elétrica (concluido).
- Serviço especializado na elaboração visual de folder e cartazes dos cursos (concluído);
- Impressão de folder dos cursos (concluído);
- Impressão de cartazes (concluído);
- Serviço especializado na elaboração visual das apostilas (concluído);
- Impressão das apostilas (concluído);
- Impressão de banner do Programa (concluído).

 
Metas e Resultados Financeiros :

Foram programados R$ 300.000,00. Foram liberados para o PaqTC/PB todos os recursos financeiros 
programados,  no  montante  de  R$ 300.000,00,  sendo R$ 98.879,00  liberados  em 2005 e  R$ 201.121,00 
liberados em 2006.

Análise Crítica :
- O  cronograma  de  execução  físico-financeiro  encontra-se  dentro  da  normalidade  devido  ao 

estabelecimento de métodos de capacitação por pessoal especializado, dentro dos padrões operacionais 
exigidos pelas normas técnicas, bem como em decorrência do acompanhamento sistemático das ações;

- Com o projeto espera-se um incremento da produção de gemas em 30% em quilos por ano;
- Foi detectada disfunção situacional em 02 municípios do Ceará (Quixeramobim e Solonópole) onde as 

prefeituras não apoiaram a infra-estrutura demandada nem tampouco a realização de capacitações. Isto 
causou um atraso no cronograma físico e, em conseqüência, a prorrogação da vigência do convênio para 
31/03/07. Os municípios foram substituídos por Juazeiro do Norte e Itapiúna, no Estado do Ceará, locais 
nos quais os Prefeitos concederam a estrutura física para os treinandos e a infra-estrutura necessária ao 
bom funcionamento dos cursos.
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Responsáveis pela implementação das Medidas :
PaqTC/PB : Carlos Minor
ADENE : Carlos Almiro Moreira Pinto

Ação 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade

Projeto : Consolidação da Rede Virtual de Informações da Caatinga.
Processo nº 59333.000378/2005-15
Convênio  : ADENE/Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Caatinga

Objetivo :
Capacitar  os  membros  de  órgãos  estaduais  do  meio  ambiente:  OEMAs  e  orgãos  regionais  de 

desenvolvimento,  (CODEVASF, EMBRAPA, Universidades) no software Spring e Terra View e realizar 
seminários objetivando consolidar a rede de informações de caatinga, beneficiando os técnicos de órgãos 
ambientais estaduais  e órgãos regionais do Nordeste. 

Beneficiários : 
Técnicos  dos  órgãos  estaduais  e  municipais  de  meio-ambiente;  CODEVASF,  EMBRAPA, 

universidades, Organizações e Institutos de Meio Ambiente

Parceiros :
Organizações estaduais de meio ambiente, CODEVASF, EMBRAPA, Universidades, secretarias de 

meio-ambiente  dos  estados  da  área  de  atuação  da  ADENE,  relacionados  com a  abrangência  do  estudo, 
Ministério do Meio Ambiente.

Indicadores :
Eficiência  :   Será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 50,25 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Realizado 10 % das metas previstas 
(capacitação de 18 técnicos de meio ambiente em Terra View), estando o convênio sob avaliação.

Metas Físicas :
Previstas: 
- Realização de 3 Cursos de Capacitação para técnicos de órgãos ambientais estaduais e órgãos regionais 

em Spring;
- realização de 3 Cursos de Capacitação em Terra View;
- realização de 3 Oficinas para  implantação de rede virtual de informações da caatinga em Fortaleza, 

Salvador e Recife

Metas e Resultados Financeiros :
Foram programados pelo Concedente recursos no valor de R$ 149.248,86 (50,25 % do total), dos 

quais foram liberados R$ 75.000,00 correspondente à primeira parcela. 

Avaliação Crítica :
O convenente  não cumpriu as metas previstas, tendo apenas realizado um curso de capacitação no 

software Terra View em Salvador/BA, para 18 pessoas. O convênio está sob avaliação para verificação das 
causas de insucesso. Da primeira parcela só foram utilizados R$ 8.554,84. O restante foi devolvido pelo 
executor  à  ADENE e  o empenho correspondente  à  segunda parcela  dos  recursos  a  serem liberados,  foi 
cancelado.

Responsável pela implementação das Medidas :
Frederico Cavalcanti
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Programa PROMOVER - Resultados Alcançados em 2006 (Físico e Financeiro ) até 31/12/2006

Conforme  pôde  ser  observado  no  Programa  PROMOVER,  o  cronograma  de  execução  físico-
financeiro  de  alguns  projetos  encontra-se  em  atraso  devido  a  uma  série  de  razões  ocorridas  durante  o 
exercício de 2006, dentre os quais destacamos: as eleições estaduais que provocaram uma  expectativa de 
mudança governamental junto ao corpo técnico dos estados, impedindo, por conseqüência, a utilização dos 
recursos liberados dos convênios com incidência direta no cronograma físico; as equipes de transição também 
impediram avanços no cronograma; auditorias da CGU na ADENE levaram a questionar parceiros, como no 
caso específico, o Instituto Xingó e os próprios Governos Estaduais. 

ORÇAMENTO 2006

Ação 0682 – Apoio a Arranjos Produtivos Locais

Em 2006, a  ADENE  prosseguiu com os projetos de promoção da capacitação para organização e 
qualificação  da  mão  de  obra  em apoio  aos  arranjos  produtivos  locais.  Os  esforços  concentraram-se  na 
ovinocaprinocultura , principalmente em nível de pequenos produtores , beneficiamento de leite de cabra, 
como forma de fixar o homem à terra, mineração através da formação de jovens em lapidação e artesanato 
mineral, como forma de incliusão social, aproveitando vocações naturais. 

Face aos cortes  de  recursos efetuados pelo MI para o PROMOVER,  apenas R$ 200.000,0 foram 
concedidos para o presente exercício, para custeio, e outros R$ 200.000,00 para investimento. Diante destes 
fatos opinamos pela continuidade do APL Gemas no qual foram empenhados recursos de R$ 160.000,00.Os 
R$  40.000,00  restantes  migraram  para  o  GAP  do  PROMOVER.  Os  recursos  para  investimento  foram 
empenhados  para  :  Cooperativa  ARTEZA,  ações  para  couro  orgânico  (R$  100.000,00)  e  Laticínios  em 
Alagoas, para a aquisição de caminhão baú, com o Governo do Estado de Alagoas/Secretaria de Planejamento 
cujo valor do investimento foi de R$ 100.000,00.Os processos são: Gemas (59333.000085/2006-19), Couro 
Orgânico (59.333.000146/2006-30) e laticínios (59.333.000.292/2006-65).

Projeto : Fortalecimento do Setor Mineralógico do Nordeste – APL GEMAS na Paraíba e Ceará.
Processo nº 59333.00085/2006-19
Convênio : ADENE/Fundação Parque Tecnológico da Paraíba-PaqTC/PB

Objetivo :
 Estimular  a  capacidade  empreendedora  associativa  dos  pequenos  produtores  e  estruturar 
tecnicamente a  produção de gemas dos antigos Núcleos de Lapidação e Artesanato Mineral,  mediante a 
capacitação, diversificação, reforma da incubadora em Quixeramobim/CE, e melhoria do processamento dos 
produtos e acesso aos mercados, bem como, estudar alternativas para a abertura de linhas de crédito para 
fomentar o setor.  

Beneficiário :
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba-PaqTC/PB

Parceiros :
Governos dos Estados da Paraíba e do Ceará;  SEBRAE;  PaqTC/PB e Universidade Federal de 

Campina Grande/PB.

Indicadores :
Eficiência :  será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Não houve liberação de recursos. 
Eficácia :  percentual  de  alcance  das  metas  em relação  ao  previsto.   Até  31/12/06  não  haviam sido 
iniciadas as atividades de execução das metas previstas. 

Metas Físicas :
1- Aperfeiçoar 90 jovens de 03 municípos da Paraíba e do Ceará,  na formação de mão de obra 
qualificada em lapidação de gemas e artesanato mineral;
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2  Treinamento  básico  de  jovens  no  Município  de  juazeiro  do  Norte  em  elaboração  de 
esculturas(principalmente de talco);
3  –Despertar  a  sensibilidade  para  a  importância  do  design de  jóias  e  passar  noções  básicas  na 
elaboração destes designers nos municípios de Pedra Lavrada, Juazeiro do Norte e Itapiúna; 
4 - Estimular a capacidade empreendedora dos treinandos através de associações para gerar emprego 
e renda; 
5- Reformar a estrutura física do prédio da Incubadora Mineral em Quixeramobim, para melhorar as 
condições de trabalho . 

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos  da  União  somam R$  160.000,00.  Ademais,  o  convenente  apresentou  contrapartida 

econômica no valor de R$ 9.600,00. Até 31/12/06 não havia liberação de recursos.

Avaliação crítica : 
Convênio assinado em 29/12/06,. Os recursos foram inscritos em Restos a Pagar 2006, portanto em 

andamento.

Responsável pela implementação das medidas: 
Carlos Almiro Moreira Pinto.

Projeto : Fortalecimento do Setor de Couro Orgânico, Município de Cabaceiras – PB  
Processo nº 59333.000146/2006-30
Convênio : ADENE/Cooperativa dos Artesãos e Curtidores de Couro de Cabaceiras Ltda–ARTEZA.

Objetivo  :
Construir um galpão para abrigar máquinas e equipamentos, permitindo que os cooperados possam 

fabricar vários produtos ao mesmo tempo. O galpão será utilizado também, para a capacitação tecnológica dos 
cooperadores por meio de aulas práticas e do desenvolvimento de protótipos e modelagens de novos produtos. 

Beneficiários : 
Cooperados da Cooperativa dos Artesãos e Curtidores de Couro de Cabaceiras Ltda.

Parceiro :
Cooperativa dos Artesãos e Curtidores de Couro de Cabaceiras Ltda –ARTEZA

Indicadores : 
Eficiência :   será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas.  Não  houve 
liberação de recursos.

Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto.   Será avaliada pelo % do Galpão 
construído e pelo % de Pessoas capacitadas. Até 31/12/06 não haviam sido iniciadas as atividades de 
execução das metas previstas. 

Metas Físicas :
1-Construção de um galpão com 220 m.2;
2 – Construção de estrutura física; 
3 – Capacitação de 50 produtores; 
4 – Apoiar 680 produtores de caprinos e ovinos da região 

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos da União somam R$ 100.000,00. Estão previstos outros R$ 3.040,00 do convenente na 

forma de contrapartida econômica. Até 31/12/06 não tinha havido liberação de recursos.

Avaliação Crítica : 
Convênio assinado em 29/12/06, inscrito em restos a pagar para 2007, portanto em andamento.
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Responsável pela implementação das medidas :
Carlos Almiro Moreira Pinto.

PROGRAMA 1025 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS – 
PROMESO  

OBJETIVO DO PROGRAMA : Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por 
meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base 
produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais.

RAP 2004

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa

Projeto : BALCOM
Processo nº 59333.000214/2004-07
Convênio : ADENE/Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTC/PB

Objetivo :
 Desenvolver um sistema de informações com ambiente de negociação agregado, orientado 
aos APLs do algodão colorido na Paraíba e da mamona na Bahia, integrando-se a uma Rede Digital 
de Negócios para Arranjos Produtivos Locais do Nordeste. 
 
Beneficiários :

Pequenos e médios empreendedores dos núcleos e APLs do algodão colorido da região de Patos, na 
Paraíba, e da mamona na região de Irecê, na Bahia

Parceiro :
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTC/PB

Indicadores :
Eficiência : avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas. Já foram liberados 100 % 
dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Ver o tópico “Avaliação Crítica”.

Metas Físicas :
1-   Capacitação,  Estruturação  das  Cadeias  de  Valores  e  Mapeamento  dos  Arranjos  Produtivos 
Locais;
2 – Desenvolvimento e Implementação dos Portais de Informação –BALCOM Info; 
3 – Desenvolvimento e Implementação das Redes de Negócios – BALCOM –Negócios; 
4 – Povoamento dos Portais e das Redes de Negócios; 
5 – Implementção dos Portais e da Redes de Negócios. 

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos programados, no valor de R$ 200.000,00, já foram todos liberados. 

Avaliação Crítica :
 A  Rede  Digital  de  Negócios  para  Arranjos  Produtivos  Locais  do  Nordeste  se  constitui  do 
desenvolvimento de um sistema de informações com ambiente de negociação agregado, que se destina a 
oferecer melhores condições para comercialização, além de oportunidades para o aumento da competitividade 
dos pequenos e médios empreendimentos dos Núcleos e  APLs do algodão colorido da região de Patos, na 
Paraíba, e da mamona na região de Irecê, na Bahia. 

O convênio  foi prorrogado para julho/2007.  As ações previstas foram executadas: Capacitação, 
Estruturação das cadeias de valor e Mapeamento dos Arranjos Produtivos; desenvolvimento dos portais de 
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informações e das Redes de Negócios; povoamento e implantação dos portais e redes. Quanto ao APL do 
algodão colorido o próximo passo  consiste em encontrar uma instituição para  efetuar a transferência dos 
trabalhos – que ficará responsável pelo funcionamento e manutenção do portal para depois treinar 3 técnicos 
de  cada portal,  e  realizar  seminário de  avaliação com os servidores.  Esse  será  o  momento no qual  será 
possível realizar a avaliação ex-post e a comparação com os indicadores definidos na fase ex-ante. O sistema 
está proporcionando um apoio muito maior para o APL , uma vez que identifica os problemas  da cadeia 
produtiva como um todo.  Aliás,  daí  têm surgido outros indicadores  não previstos no projeto.   Quanto à 
mamona  a  existência  de  várias  instituições  interessadas  em absorver  o  projeto,  dificultam  um  trabalho 
cooperativo. Os beneficiários são os APLs do algodão colorido e da mamona que inclui toda a cadeia primária 
e secundária. Para solucionar os problemas institucionais será realizado o envolvimento do SEBRAE. As 
causas do sucesso  do projeto deveram-se à organização de todos os trabalhos desde o princípio e ao não 
contingenciamento, nem atraso dos recursos orçamentários. O convênio foi assinado em 21/12/04, foi aditado 
e liberado o recurso total em 2005. Sua vigência vai até 21/06/07.

Responsável pela implementação das medidas: 
Frederico Cavalcanti.

ORÇAMENTO 2006

OBSERVAÇÃO :

Na execução orçamentária  da ADENE 2006, para o  Programa PROMESO, foi  apresentada uma 
Emenda Parlamentar  com objetivo de desenvolver  a  Ação Apoio ao Desenvolvimento Sustentável  Local 
Integrado em nome do Centro Social Professor Adauto Carvalho, localizado em Serra Talhada Estado de 
Pernambuco, no valor de R$ 100.000,00.

Os representantes do Centro Social Professor Adauto Carvalho nos informaram que o objetivo da 
Emenda  seria  a  execução  de  obras  hídricas.  Diante  do  recurso  para  despesas  de  custeio,  pensou-se  em 
recuperação de poços, a limpeza de barragens etc., o que não seria viável através dessa natureza de despesa. 
Afirmaram ainda que em outras  oportunidades as emendas tinham ocorrido via CODEVASF. A alternativa 
pensada pela ADENE foi repassar a emenda para a CODEVASF, e o repasse de seu limite de custeio para 
nossa  ação  de  capacitação  no  CONVIVER e  a  viabilização  do  objetivo  do  parlamentar  com limite  de 
investimento de 100 mil da ação PEQUENAS OBRAS HÍDRICAS DO PROGRAMA CONVIVER. Esse 
limite de 100 mil de investimento seria destacado para a CODEVASF para que ela execute a ação. Entretanto, 
o processo burocrático para o repasse dos limites do CONVIVER e o período eleitoral prejudicaram todo este 
processo. Em 10 de novembro, em reunião mantida nesta Agência com esse Centro, como encaminhamento, a 
elaboração  de  proposta  para  Capacitações  na  área  de  ovinocaprinocultura.  e  efetuamos  o  empenho  dos 
recursos no valor de R$ 100.000,00, no dia 15 de novembro de 2006. 

PROGRAMA  1047-  DESENVOLVIMENTO  INTEGRADO  SUSTENTÁVEL  DO  SEMI-ÁRIDO  – 
CONVIVER

OBJETIVO DO PROGRAMA : Reduzir as vulnerabilidades  sócio-econômicas da população das áreas do 
semi-árido com incidência de seca.

RAP 2005

Ação 4652 - Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido

Projeto :  Capacitação em Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Norte.
Processo nº 59333.000333/2005-32
Convênio : ADENE/Governo do Estado do Rio G. do Norte/Secretaria de Recursos Hídricos-SERHID

18



Objetivo :
Capacitar  diversos  segmentos  da  população  envolvidos  no  novo modelo  de  gerenciamento  auto 

sustentável para o sistema Integrado de Abastecimento de Água, na região de Serra de Santana – RN. Há 
previsão de capacitação para 470 pessoas.

Beneficiários :
Segmentos da população e prefeituras municipais envolvidos no novo modelo de gerenciamento auto 

sustentável para o sistema Integrado de Abastecimento de água, na região de Serra de Santana – RN.

Parceiro :
Governo do Estado do Rio G. do Norte/Secretaria de Recursos Hídricos.

Indicadores :
Eficiência : Será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas verificada por meio 
dos relatórios.  Foram liberados 50 % dos recursos financeiros da União até 31/12/06. Na posição de 
01/03/07 (portanto fora do período do Relatório de Gestão 2006) já haviam sido liberados 100 % dos 
recursos.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Foram cumpridas as atividades do item 
“a”. E em conclusão os itens “b” e “c” das metas físicas. Assim, foram alcançados aproximadamente 
80% do conjunto das metas previstas.

Metas Físicas :
Meta - Capacitação em gerenciamento de Recursos Hídricos.

a) Operadores do sistema adutor . Concluído.
- Operadores dos sistemas locais (Lagoa Nova/RN, carga horária : 8 horas). Concluído.
- Comissão Gestora Local (Lagoa Nova, carga horária : 8 horas). Concluído.
- Escritório regional no Município de Lagoa Nova. Concluído.
- Confecção de cartilhas educativas. Concluído

b) Capacitar os componentes da equipe do programa de gestão de adutoras da SERHID em 
Natal. Em execução.

c) Relatório Final. Em execução.

Metas e Resultados Financeiros :
Foram previstos recursos da União no montante de R$ 100.000,00. Foram liberados para o Governo 

do Estado do Rio G. do Norte, recursos no montante de R$ 50.000,00 (50 % do total). Em 16/01/07 foi 
solicitada a liberação da segunda parcela no valor de R$ 50.000,00, que foi viabilizada em 01/03/2007.

Avaliação Crítica :
O  cronograma  de  execução  físico-financeira,  e  naturalmente,  o  cumprimento  das  metas  físico-

financeiras, encontram-se dentro da normalidade devido ao estabelecimento de métodos de capacitação por 
pessoal  especializado,  dentro  dos  padrões  operacionais  exigidos  pelas  normas  técnicas,  além  de  um 
acompanhamento sistemático das ações. A vigência do convênio deverá ir até 30/03/07. Não foram detectadas 
disfunções na execução do projeto.

Responsáveis pela implementação das Medidas :
Secretaria de Recursos Hídricos : Sérgio Bezerra Pinheiro
ADENE : Carlos Almiro Moreira Pinto.

Projeto : Capacitação em Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de Pernambuco.
Processo nº 59333.000268/2005-45
Convênio : ADENE/Governo do Estado de Pernambuco

Objetivo :
Estimular o fortalecimento de uma consciência da população sobre as questões hídricas, ambientais e 

sociais relativas às bacias dos rios Brígida, Terra Nova e Moxotó,  integradas à bacia do rio São Francisco, 
incentivando a participação individual e coletiva especificamente para realizar: atividades de planejamento e 
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formação de agentes multiplicadores visando o uso racional sustentável dos recursos hídricos das três bacias, 
e, fomentar debates no âmbito da política de recursos hídricos, enfatizando a importância da participação da 
sociedade em comitês da bacia hidrográfica e conselhos de usuários de água. 

Beneficiários :
Representantes dos segmentos sociais que são usuários das bacias dos ríos Brígida, Terra Nova e 

Moxotó que compreendem 35 municípios, além do Governo do Estado da Paraíba e prefeituras municipais, 
particularmente as  alcançadas pelas bacias.

Parceiros :
Governo do Estado de Pernambuco (direto) e Governo do Estado da Paraíba.

Indicadores :
Eficiência : Avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das metas verificada por 
meio dos relatórios. Foram liberados 50 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : Percentual de alcance das metas em relação ao previsto.  Realizado até o momento em torno 
de 40% das metas. O número de segmentos representativos da sociedade civil e pública atuantes nas três 
bacias, em relação à situação inicial, será verificado ao final do projeto

Metas Físicas e:
- Meta 1 - Realizar 01 curso e 10 oficinas  sobre gestão hídrica e ambiental  e políticas 

públicas de recursos hídricos para 180 representantes do poder público, entidades civis e 
usuários  de  água  das  três  bacias  capacitados  em  e  informados  sobre  o  Projeto  São 
Francisco;  Material  didático  e  informativo  sobre  as  questões  hídricas  e  ambientais  das 
bacias dos rios Moxotó. Brígida e Terra Nova -  foram elaborados os termos de referência 
para contratação de organização para ministrar os cursos de  gestão ambiental e realizar 
oficinas de gestão de recursos hídricos; foram ainda adquiridos o  material de apoio didático 
previsto no projeto para distribuição aos capacitandos; 

- Meta  2  –  Mobilizar  e  articular  representantes  dos  poderes  públicos  federal,  estadual  e 
municipais, das entidades civis e dos usuários  de água atuantes nos municípios das bacias, 
visando estimular a reativação e formação de comitês de bacias hidrográficas – realizados 
contatos com entidades públicas e privadas com atuação na área das bacias hidrográficas 
dos rios Moxotó e Terra Nova para informar sobre as atividades relativas à implementação 
do convênio e articular as ações previstas no projeto; realizadas articulações com Comitê da 
Bacia  do  Rio  São  Francisco,  por  meio  da  Câmara  Consultiva  Regional  Submédio; 
realizadas  visitas  aos  municípios  da  bacia  do  Moxotó  e  Terra  Nova  para  divulgação 
sensibilização para o projeto; 

- Meta 3 - Identificar e cadastrar as instituições públicas e privadas  e seus representantes 
atuantes nas questões hídricas nas bacias dos rios Brígida (14 municípios) Terra Nova (10 
municípios) e Moxotó (11 municípios) – elaborado o cadastro do total dos municípios da 
bacia do rio Moxotó -  elaborado cadastro de entidades de  03 municípios da bacia do rio 
Terra Nova; identificados os reservatórios das bacias hidrográficas dos rios Moxotó e Terra 
Nova;

Metas e Resultados Financeiros :
Foram programados recursos no montante de R$ 150.000,00, dos quais R$ 75.000,00 (50 % do total) 

já foram liberados, restando um saldo de R$ 75.000,00 correspondente à segunda e última parcela.

Avaliação Crítica :
A primeira parcela só foi liberada em maio de 2006, havendo necessidade do convenente, 

de ajustar o cronograma de atividades ao novo período de vigência a ser finalizado em abril de 
2007. O projeto encontra-se em atraso devido a fatores de ordem conjuntural os quais destacamos : 
o período eleitoral, que por sua vez repercutiu na fase de transição vivida pelo Estado; a mudança 
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de equipe estadual; a criação da nova Secretaria de Recursos Hídricos; e, o que foi considerado o 
maior  óbice  para  um  melhor  desempenho  do  projeto,  que  foi   o  impedimento  para  realizar 
licitações. Destacamos a importância desse projeto diante da iminência do início das ações relativas 
ao Projeto do São Francisco (integração de bacias). Esse é um projeto que tem uma abordagem 
regional. Projetos semelhantes estão sendo desenvolvidos na Paraíba e no Rio Grande do Nordeste.

Para sanear as disfunções verificadas a ADENE entrou em contato com a equipe estadual, 
buscou contato com a equipe de transição e acertou a realização de uma reunião prevista para março 
com a participação das unidades competentes  da ADENE no assunto (Procuradoria,  Auditoria, 
Unidade de Convênios, GDPS e Coordenação de Administração), a fim de fornecer esclarecimentos 
e encaminhamentos com vistas a agilização do alcance das metas. Percebe-se, diante dos atrasos no 
cronograma de atividades que possivelmente o convenente solicitará prorrogação do convênio. 

Responsável pela implementação das Medidas :
Sylvia Thereza B. O. Sabino.

Projeto :  Capacitação em Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado da Paraíba
Processo nº 59333.000262/2005-78
Convênio : ADENE/Governo do Estado da Paraíba

Objetivo :
Desenvolver  atividades  de  instalação  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  (CBH)  do  Rio  Paraíba, 

capacitando os mobilizadores e membros do comitê em gerenciamento de recursos hídricos. Os beneficiários 
do projeto são os usuários de água, representantes da sociedade civil e órgãos públicos. 

Beneficiários :
Os mobilizadores e membro do comitê em gerenciamento de recursos hídricos do Estado da Paraíba, 

os usuários de água, representantes da sociedade civil e órgãos públicos.

Parceiros :
Governo  do  Estado  da  Paraíba  (direto),  Agencia  Executiva  de  Gestão  das  Águas  da  Paraíba  –  AESA; 
Prefeituras municipais; o Conselho de Bacias; UFCG; DNOCS.

Indicadores :
Eficiência: avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Foram liberados 63,41 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia : até o momento foram realizadas e estão em andamento 50% das metas. O comitê instalado e 
em funcionamento será verificado ao final do projeto.

Metas Físicas e Resultados Alcançados :
- 1. Realizadas as 08 viagens para estruturação de equipes de coordenação geral, coordenações 

regionais e municipais;
- 2.Elaborado  projeto detalhado de comunicação social para apoiar a mobilização;
- 3.Encontra-se em execução a produção de documentos e material estratégicos para efetuar 05 

divulgações e orientar o processo de instalação do CBH, superando a fase de criação e designer 
gráfico dos folders e banners, faltando a licitação para reprodução;

- 4. Realizados os 04 Encontros Regionais de Informação e Mobilização;
- 5. Inscrição de todos os segmentos sociais da bacia, atividade em execução por depender de 

outras atividades que já foram vencidas :
- Elaboração da Deliberação nº 01/2006 do CBH-PB, 
- elaborado o edital de convocação para inscrição, 
- efetuada a articulação institucional para instituição oficial do Comitê, 
- aprovado o Regimento Interno do Comitê; e, 
- definido o cronograma eleitoral, 
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- 6. Validação das inscrições;
- 7. Realização de  05 reuniões plenárias, uma em cada região da Bacia, para eleição dos membros 

dos setores usuários e sociedade civil;
- 8. eleição dos membros do setor público municipal;
- 9. Articulação institucional para definição dos membros do setor público  federal e estadual;
- 10. Capacitação dos membros do comitê;
- 11. Instalação do CBH ( posse dos membros e eleição da diretoria);

As metas 06 a 11 estão previstas para serem alcançadas em 2007, com previsão de 18 de junho de 
2007 para entrega do Relatório Final.  

Metas e Resultados Financeiros :
Foram programados recursos no montante de R$ 82.000,00, dos quais foram liberados R$ 52.000,00 

(63,41 % do total). O saldo existente, de R$ 30.000,00 corresponde à segunda e última parcela.

Avaliação Crítica :
Consideramos  que  os  atrasos  na  liberação  dos  recursos  financeiros  e   os  aspectos  conjunturais 

existentes,  debitados  ao  período  eleitoral,  impossibilitaram  a  realização  de  licitações,  prejudicaram  o 
atingimento das metas previstas, principalmente as que se referem à mobilização e sensibilização local. No 
entanto as atividades importantes foram  realizadas, como atesta o relatório físico-financeiro do executor, 
corroborado pelo acompanhamento técnico, a exemplo da produção e criação dos folders, pastas, material 
para veiculação na mídia. Todo o “lay out” do material  de divulgação foi cuidadosamente elaborado.  

Destaca-se  a  relevância  do  projeto,  por  ser  a  Bacia  do  Paraíba  a  mais  importante  do  Estado  e 
encontrar-se  com  sérios  problemas  de  degradação  ambiental,  observando-se  diversos  e  indiscriminados 
pontos de captação, com reflexos na vazão do Rio. Além disso, a bacia é prioritária para as ações do projeto 
de integração de bacias do governo federal. .  Destacamos reunião realizada na AESA , em João Pessoa em 
14/03/2007,  com a GDPS e executores  do projeto tendo como encaminhamentos  a  perfeita  execução do 
Cronograma Físico, efetuar as licitações até o início de abril e encaminhar até 15 de maio relatório físico 
financeiro com vistas à liberação da 2ª Parcela.

 Foram tomadas providências para a prorrogação do convênio, propondo-se a data de 31.07.07 para 
conclusão do convênio.

Responsável pela implementação das Medidas :
Sylvia Thereza B. O. Sabino

Projeto  :   Capacitação  e  processamento  de  produtos  da  ovinocaprinocultura   nos  Estados  de 
Pernambuco e Alagoas. 
Processo nº 59333.000368/2005-71
Convênio : ADENE/Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó

Objetivo:
Transferência  ao  sistema  produtivo,  de  tecnologia  capaz  de  permitir  o  desenvolvimento  auto-

sustentável  da ovinocaprinocultura, mediante a difusão e inovação tecnológicas voltadas para os manejos 
nutricional, sanitário e reprodutivo.

Beneficiários: 
Criadores e produtores da ovinocaprinocultura da mesorregião de Xingó (Alagoas e Pernambuco).

Parceiros: 
Instituto de Desenvolvimento e Científico e Tecnológico de Xingó. 

Indicadores :
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Eficiência : avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Foram liberados 51,52 % do total dos recursos financeiros da União.
Eficácia: percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Pelo realizado podemos concluir que 
foram atingidos aproximadamente 41 % das metas previstas 

Metas Físicas : 
1. Assistir 377 criadores nas técnicas de manejo do rebanho reprodutivo. Foram assistidos 234 

criadores cadastrados, correspondendo a 62% do previsto; 
2. Assessorar 377 criadores em organização social e gestão da produção; foram assessorados 209 o que 

equivale ao atendimento de 55%; 
3. Capacitar 280 criadores nas técnicas de manejo geral dos rebanhos e em gestão da produção; Foram 

capacitados 192, ou seja 68% do previsto; 
4. Ofertar 14 cursos nas técnicas de manejo do rebanho; realizados 07 cursos -50%; 
5. Oferta 14 cursos nas técnicas de gestão da produção; realizado 01 curso – 7,14%;  
6. Produzir 1500 doses de sêmen para atender aos trabalhos de inseminação artificial dos rebanhos 

selecionados; Foram produzidas 274 doses de sêmen (18,27%); 
7. Inseminar 1100 animais entre caprinos e ovinos; 201 fêmeas foram inseminadas (18,27 %).

Metas e Resultados Financeiros :
 Foram programados recursos no montante de R$ 200.000,00, dos quais foram pagos R$ 103.044,54 

(51,52 % do total), em 20.04.06, restando um saldo de R$ 96.955,46. Esta a posição em 31/12/06.

Avaliação Crítica : 
O atraso da liberação da primeira parcela  coincidiu com período chuvoso,  fazendo com que os 

produtores  liberassem o rebanho (machos e  fêmeas)  para o  pasto.  Como o Projeto ainda não tinha  sido 
iniciado, os produtores não tiveram orientação para realizar a separação por sexo. Com a liberação do rebanho 
para o pasto houve a cobertura (monta) natural,  fazendo com que os técnicos ao chegarem ao campo já 
encontrassem as fêmeas prenhes, impossibilitando, dessa forma, a sincronização do cio para a inseminação. 
Decorreu daí a necessidade de esperar novo ciclo de fertilidade. 

Em outubro  foi  enviado  relatório  pelo  executor  à  ADENE.  Sobre  os  resultados  contidos  nesse 
relatório, a área técnica fêz programação de visita a campo para averiguar as informações fornecidas, contudo 
até 31/12/06 os trabalhos não haviam sido vistoriados uma vez que se estava aguardando posicionamento da 
CGU quanto ao convênio em tela. O convênio foi prorrogado de ofício para 20/04/07.  O processo encontra-se 
em auditoria na CGU/PE. 

Responsável pela implementação das Medidas : 
Sylvia Thereza B. O Sabino.

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa

Projeto:    Diagnóstico Energético do Semi-Árido
Processo nº 59333.000399/2005-22
Convênio : ADENE/Associação Técnico-Científico Ernesto Luiz de Oliveira Junior - ATECEL

Objetivo :
Fornecer informações que subsidiem o planejamento energético da sub-região do Araripe a partir da 

elaboração  do  Diagnóstico  Energético  do  Polo  Gesseiro  do  Araripe,  abrangendo  por  amostragem  os 
municípios  de  Araripina,  Ipubi,  Trindade,  Bodocó  e  Ouricuri.  O  trabalho  se  inseriu  no  contexto  do 
Planejamento Energético Regional.

Beneficiários :
Integrantes do Pólo Gesseiro do Araripe.

Parceiros :
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Associação  Técnico-Científico  Ernesto  Luiz  de  Oliveira  Junior  –  ATECEL  (direto),  UFCG,
Ministério das Minas e Energia-MME, governos estaduais, municipais.

Indicador :
Eficiência :  Avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Foram liberados 100% dos recursos financeiros da União.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. 100 % do Diagnóstico realizado, 100%, 
satisfatória  em relação à qualidade do projeto (constatado pela avaliação dos parceiros  no Workshop 
realizado em 10.11.06), bem como ao tempo dedicado a sua  execução. 

Metas Físicas :
- Elaboração do Diagnóstico Energético do Polo Gesseiro da Sub-região do Araripe;

Metas e Resultados Financeiros : 
O valor do projeto foi de R$ 144.693,00, integralmente liberado.

Avaliação Crítica :
O trabalho foi concluído, tendo sido elaborado o perfil do setor energético industrial e apresentadas 

recomendações  quanto  à  melhoria  de  eficiência  dos  equipamentos  utilizados pelas  indústrias  de  modo a 
dinamizar o consumo energético do Polo. 

A  fim  de  avaliar  qualitativamente  este  projeto  a  ADENE  realizou  em  10.11.07,  em  Recife,  o 
Workshop “Planejamento e Balanço Energético do Nordeste do Brasil” onde foram apresentados tanto os 
produtos do contrato com a Empresa de Pesquisa Energética/MME (Processo ... descrito a seguir )  como os 
produtos  deste  convênio  com a  ATECEL.  Na  ocasião   foram apresentadas  as  oportunidades  (linhas  de 
financiamento e incentivos especiais) e os desafios (balanço energético/recomendações e estudos setoriais) 
para que seja estabelecido o planejamento energético regional.

As causas de sucesso verificadas neste projeto são creditadas ao esforço da ADENE no processo de 
articulação e de integração entre os parceiros, e especificamente ao apoio que já vem sendo dispensado pelo 
governo  federal às questões de energia na Região. A vigência do convênio foi encerrada em 11/06/06.

Responsável pela implementação das Medidas :
Frederico Cavalcanti 

Projeto : Elaboração de Diagnóstico da Situação do Balanço Energético da Região Nordeste.
Processo : 59333.000406/2005-96
Contrato nº 13/2005 -  ADENE/Empresa de Pesquisa Energética - EPE/MME

Objetivo :
Elaboração  do  diagnóstico  da  situação  do  balanço  energético  da  Região  Nordeste  tendo  como 

beneficiários as entidades envolvidas com o planejamento energético da Região. 

Beneficiários :
Entidades envolvidas com o planejamento energético da Região

Parceiros :
Empresa de Pesquisa Energética - EPE/MME (direto), governos estaduais, municipais, universidades 

e ONGs.

Indicador :
Eficiência:. avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Foram liberados 100% dos recursos financeiros da União.
Eficácia: percentual de alcance das metas em relação ao previsto. 100% - de cumprimento das metas 
previstas e 100% - dada a qualidade do produto em atendimento aos objetivos do projeto e ao tempo de 
sua execução.  
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Metas Físicas :
- Curso de capacitação  para 60 pessoas.  (Realizado);
- Elaboração  de  diagnóstico  por  meio  de  oficinas  de  trabalho  e  seminário,  contendo  diretrizes  e 

recomendações para o setor energético (Realizado);

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos programados somaram R$ 191.300,00. Foram liberados 100%.

Avaliação Crítica :
O  projeto  foi  concebido  tendo  em vista  as  necessidades  verificadas  no  setor  público,  para  dar 

prioridade ao planejamento da energia que, após as privatizações, deixou de compor a agenda  dos Estados, 
verificando-se o desmantelamento das equipes técnicas e conseqüente dispersão do conhecimento na área de 
energia.   Para  elaboração  do  diagnóstico  energético  foi  prevista  na  metodologia  a  participação  de 
representantes dos organismos estaduais, capacitando-os por meio de oficinas de trabalho  para a elaboração e 
composição do documento.

O Workshop realizado em 10/11/06 demonstrou a necessidade de se retomar os estudos, recuperar os 
dados existentes, e o reestudo da matriz energética. Daí surgiu a necessidade do projeto em questão.

O seminário contou com a participação de representantes dos  Governos Estaduais,  municipais e 
Federal,  centros  de  pesquisa,  organizações  não  governamentais  e  universidades.  Estiveram  em  pauta  a 
parceria da Adene com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia (MME), o 
desenvolvimento energético da Região, o diagnóstico energético do Pólo Gesseiro do Araripe Pernambucano 
e  os  instrumentos  disponíveis  para  o  produtor  independente  de  energia,  entre  eles  o  Fundo  de 
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e os incentivos especiais. 

Segundo a coordenadora da Adene, Maria Helena Castro Lima, a parceria com a EPE “teve como 
objetivo a realização de estudo de identificação preliminar das condições atuais e diretrizes para aparelhar os 
estados e a Região Nordeste com os recursos necessários para a consecução do Planejamento Energético 
Regional”. Maria Helena destacou que, após a realização do workshop, o próximo passo será a alocação de 
recursos para, em 2007, fazer o primeiro piloto do Planejamento e Balanço Energético da Região. 

Como  desdobramento  do  trabalho,  a  Diretoria  de  Estudos  Econômicos  e  Energéticos/EPE  está 
formalizando o estabelecimento de parceria para a realização de estudos que apresentem alternativas para um 
maior e melhor aproveitamento das energias renováveis com foco no PROINFA.

PROGRAMA 1343 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA  : desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento 
da  produção  de  pescado,  aumentando  a  oferta  de  emprego  e  melhoria  da  renda  dos  povos  litorâneos, 
ribeirinhos e produtores rurais.

RAP 2005

Ação 4518 - Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste

Projeto : Promoção ao Estudo do desenvolvimento da Maricultura na Região Nordeste
Processo nº 59333.000366/2005-82
Convênio : ADENE/Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó

Objetivo :
 Promover o estudo sobre a reprodução  e a larvicultura em cativeiro do beijupirá (Rachycentron 
canadum)  no  município  de  Ipojuca  no  estado  de  Pernambuco,  do  cultivo  da  ostra  nativa  (Crassostrea 
rhizophoreae) em ambientes estuarinos no município de Goiana no estado de Pernambuco e promover o 
estudo, em ambientes estuarinos, da potencialidade do cultivo do sururu (Mytella falcata) no estuário do rio 

25



Piauí no município de Estância no Estado de Sergipe, buscando o incremento de produtividade da pesca 
marinha artesanal. 

Beneficiários :
Pescadores artesanais, catadores e produtores alcançados pelo projeto, Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, Colônia de Pescadores e a Federação de Pesca.

Parceiros :
Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó (direto), a Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, a Colônia de Pescadores, a Federação de Pesca, o IBAMA – Sergipe, a Secretaria de 
Agricultura de Sergipe e a Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado de Sergipe.
.

Indicadores : 
Eficiência :  será  avaliada  pelo  % de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada pormeio dos relatórios. Liberados 59,46 % dos recursos financeiros da União.
Eficácia :  percentual de alcance das metas em relação ao previsto. até o momento  75,86% dos estudos 
foram  realizados.  Foram  verificados  incrementos  de  produtividade  da  pesca  marinha  artesanal; 
incremento anual da renda de pescadores, porém ainda não foram esses resultados mensurados.

Metas Físicas :
Meta 1 – Expedições  de  coleta  de  reprodutores  (04),  Testes  de hormônio na indução à desova,  (2) 
Larvicultura de beijupirá (2);  
Meta 2 –Cursos de Capacitação cultivo de ostras,(10 pessoas capacitadas), Implantação de módulos para 
cultivo da ostra (07),  Testes  coletores de sémem (04); 
Meta 3 – Identificação de bancos de sururu (03), Verificar profundidade da coleta (01), Definir índices de 
condição de maturação (02), Estudos da curva de crescimento (01) Definir pacote tecnológico de cultivo 
(01).

Metas e Resultados Financeiros :
 Os recursos financeiros programados da União somam R$ 185.000,00, dos quais R$ 110.000,00 (59,46 
% do total) já foram liberados, restando um saldo a liberar de R$ 75.000,00 (última parcela). 

Avaliação Crítica : 
A aqüicultura nos últimos anos tem sido destacada como um dos caminhos mais competentes para a 

diminuição do déficit entre a demanda e a oferta de pescado no mercado mundial, devido principalmente, aos 
problemas de diminuição dos estoques pesqueiros com a sobrepesca e pela poluição e destruição de áreas 
essenciais para o desenvolvimento das espécies. A Região Nordeste é tida como um dos melhores locais para 
a  prática  da  aqüicultura,  seja  ela  de  água  doce,  estuarinas  ou  marinha,  muito  devido  às  condições 
meteorológicas,  climáticas  e  de  solo  aqui  apresentadas,  com  pouca  variação  de  temperatura  e, 
conseqüentemente, dos parâmetros físico-químicos da água em condições normais, ou seja, sem os efeitos da 
poluição  por  diversos  fatores.  Novas  tecnologias  que  se  mostrem eficazes  e  que  podem ser  facilmente 
adaptadas,  contribuem  para  a  geração  de  emprego  e  renda  e  de  manutenção  do  pescador  na  atividade 
pesqueira, torna-os também produtores. Portanto essa é uma atividade de grande importância econômica e 
social para a região Nordeste, reconhecidamente carente de alimentação básica, principalmente proteína de 
origem animal, tornando-se fundamental o apoio a projetos na área de produção de alimentos, uma vez que 
pode contribuir para minimizar o sofrimento e a fome de grande parte dos nordestinos.

Até o momento foram realizadas as seguintes ações:  subprojeto 01 – beijupirá - expedições de 
coleta de reprodutores do beijupirá (04) onde houve a captura de 01 fêmea e de 03 machos sendo que a 
previsão é de 15 reprodutores; Devido a condições climáticas adversas (ventos fortes, mar agitado,etc) não 
favorecerem a saída dos barcos para a captura do espécime, ocorreu a perda do estágio maturacional das 
fêmeas e machos atrasando o cronograma de execução dessa meta. Para minimizar a interferência desses 
fatores após a realização de uma expedição piloto, em julho de 2005, foi verificado que seria mais adequado 
realizar expedições mais curtas, diminuindo o risco de mortalidade dos espécimes capturados no primeiro dia 
de pesca.  Assim sendo, diminuíram o número de dias da expedição e foi  incrementada a quantidade de 
expedições.  Portanto  serão  realizadas,  no  total,  08  expedições  com  duração  de  02  dias  cada,  tendo 
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permanecido o esforço total de coleta em 16 dias.; subprojeto 02 – ostra nativa – 02 módulos instalados tipo 
‘balsa’ e tipo ‘cama’; 04  coletores de sementes testados e o curso de capacitação realizado com 10 pessoas da 
comunidade envolvida; o  subprojeto 03 – sururu - Reuniões para sensibilização, cadastramento e seleção 
dos catadores, 03 visitas técnicas para georeferenciamento e registro fotográfico dos bancos de sururu do rio 
Piauí, definição de 03 pontos para testes de produção de sementes, identificados 03 bancos de sururu, 01 
material coletado (animais) para análise em laboratório para definição do índice de condição e maturação e 01 
verificação da profundidade e melhor substrato para a coleta das sementes para saber onde está havendo 
maior captação e fixação dessas sementes (teste de vários tipos de coletores).

O relatório  Técnico expedido  pela  SEAP/PR,  em relação  ao subrojeto  03,  atestou  que  as  ações 
realizadas estavam condizentes  com o programado.  O projeto encontra-se em atraso devido, também, às 
Auditorias da CGU na ADENE que trouxeram questionamentos referentes ao parceiro Instituto Xingó, fato 
que requereu toda atenção da equipe técnica da ADENE em face das exigências a serem analisadas. O Projeto 
encontra-se “sub-judici”. As medidas adotadas foram: solicitação de prorrogação do Convênio destacando que 
o objeto deste  convênio são seres vivos (peixes  e  moluscos),  que necessitam de alimentação e cuidados 
especiais  para sobreviverem e  que  o  objeto  do  convênio poderia  ser  inviabilizado,  caso não  houvesse  a 
prorrogação com perspectiva de liberação da 2ª  parcela;  justificativa à  CGU esclarecendo/respondendo a 
demanda levantada. A vigência do Convênio - por prorrogação – vai até 28.12.2007.

Responsável pela implementação das Medidas :
Macyra Sotero.

ORÇAMENTO 2006

Ação 4518 - Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste

Projeto : Seminário de Maricultura - Novas Perspectivas para Comunidades Pesqueiras
Processo nº 59333.000288/2006-05
Convênio : ADENE/Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP.

Objetivo :
Realização do I Workshop para aprofundar discussões sobre a possibilidade de cultivo de espécies 

marinhas de importância econômica, atentando-se para as potencialidades regionais e aspectos econômicos e 
bio-ecológico  de  áreas  costeiras  e  estuarinas,  da  atividade,  buscando  a  sustentabilidade  bioeconômica  e 
socioambiental, possibilitando gerar subsídios para a definição de uma política pública de desenvolvimento 
regional para a maricultura. 

Beneficiários :
Representantes  de  universidades,  Institutos  de  Pesquisa,  Associações,  Agências  de 

Fomento, setor produtivo (pescadores).

Parceiros :
Instituto de Tecnologia de Pernambuco-ITEP (direto), Ministério da Integração Nacional, Ministério 

do  Meio Ambiente  -  MMA, IBAMA, Instituto  de  Desenvolvimento  Científico e  Tecnológico  de  Xingó, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Secretaria de Agricultura e Pesca da Presidência da República 
-SEAP, Federações de Pesca.

Indicadores :
Eficiência :  será  avaliada  pelo  % de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Não houve liberação de recursos.

 Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. 

Metas Físicas :
- Palestras 02; 
- Mesa redonda 02; 
- Oficinas e grupos de trabalho 06; 
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- Fechamento dos trabalhos –Oficinas 06; 
- Plenária Final –documento/proposta 01; 
- Relatórios 05.

Metas e Resultados Financeiros :
Esse evento foi pensado a partir do contingenciamento dos recursos, no montante de R$ 120.000,00, 

pelo Governo Federal e apenas R$ 20.000,00 foram postos à disposição do Projeto. Com este recurso ficou 
decidido a realização de um Workshop sobre Maricultura no Nordeste para divulgação dos resultados do 
convênio e da importância do setor para a região. O Instituto Tecnológico de Pernambuco- ITEP- entrou 
como parceiro, participando com R$ 2.000,00 como contra-partida.

Avaliação Crítica :
 Os principais recursos marinhos de  importância já atingiram os seus limites máximos de produção, 
alguns  com  claro  processo  de  sobre  pesca,  sendo   de  fundamental   importância  trabalhos  capazes  de 
desenvolver,  gerar,  testar  e  transferir  tecnologias  na  produção  de  organismos  marinhos  de  importância 
econômica  e  ecológica,  podendo-se  até  enfatizar  a  importância  sócio-econômica  que  algumas  espécies 
marinhas desempenham na manutenção das comunidades pesqueiras litorâneas de baixa renda. O Convênio 
foi empenhado em 29/12/06 e os recursos foram inscritos em Restos a  Pagar 2006.

Responsável pela Implementação das Medidas :
Macyra Sotero.

PROGRAMA 8009 - ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DE COMUNIDADES POBRES - PRODUZIR

OBJETIVO DO PROGRAMA : Promover a capacitação e organização produtiva de comunidades pobres, 
visando  sua  inserção  competitiva  no  mercado  de  trabalho,  potencializando  seus  recursos  e  vocações 
econômicas.

RAP 2005

Ação 4831 – Capacitação de diretores e Técnicos Multiplicadores

Projeto :  Capacitação de agricultores familiares e formação de agentes de desenvolvimento rural – 
ADR  para apoiar o APL da  mandioca.
Processo nº 59333.000360/2005-13
Convênio : ADENE/Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas-FETAG/AL

Objetivo :
 Capacitar técnicos  em agropecuária para atuarem como Agentes de Desenvolvimento Rural- ADR 
com a implantação de uma rede, em 14 municípios da região agreste de Alagoas, aumentando a oportunidade 
de acesso  a ações de fomento e mudanças no padrão tecnológico da atividade dos agricultores familiar 
produção rural sustentável da mandioca. 

Beneficiários :
Os 980 produtores  de  mandioca  agricultores  familiares  dos  14  municípios  da  região  agreste  de 

Alagoas envolvidas no  projeto.

Parceiros :
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas-FETAG/AL (direto) e as 14 Secretarias de 

Agricultura municipais beneficiadas pelo projeto.

Indicadores :
Eficiência : avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Foram liberados 100 % dos recursos financeiros.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Capacitados 100% dos agricultores e 
dos ADRs previstos. Realizadas 100% das atividades de campo de capacitação dos agricultores previstos e 
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realizados  100%  dos  seminários  previstos  Funcionamento  da  rede,  incorporando  os  14  técnicos, 
coordenada pela FETAG e pelas Secretarias de Agricultura dos municípios.

Metas Físicas :
Meta 1  - 1 curso de capacitação de 14 técnicos agropecuários em Agentes de Desenvolvimento Rural –
ADR; 
Meta 2 – Realizar 84 atividades de campo para Capacitação de 70 agricultores familiares produtores de 
mandioca nos 14 municípios selecionados, totalizando o quantitativo de 980 produtores capacitados;
Meta 3 - Dois seminários de avaliação e monitoramento.

Metas e Resultados Financeiros :
 Os recursos da União foram de R$ 140.000,00, dos quais foram liberados R$ 75.880,00 (54,2 % do 
total) em 02/01/06, e R$ 64.120,00 em 09/06/06.

Avaliação Crítica :
 Foi  verificado, por meio de visita técnica, que as metas previstas foram cumpridas de acordo  com o 
Plano de Trabalho. Quanto ao indicador de  qualidade, foi elaborado um questionário e efetuada uma pesquisa 
de  campo  dirigida  ao  grupo  beneficiário.  Como  ações  relevantes  do  Projeto,  o  grupo  considerou  as 
capacitações  proveitosas,  uma  vez  que  os  conhecimentos  adquiridos  proporcionaram  a  incorporação  de 
tecnologias específicas que estão contribuindo para a melhoria da qualidade da produção. Destaca-se ainda, 
que dos 14  técnicos treinados, 04  foram contratados  pelas Prefeituras para prestarem assistência técnica aos 
agricultores  locais.  As  principais  causas  de  sucesso  são  creditadas  à  inserção  do  Programa  estadual 
PAPL/AL, que possui um gestor  em cada APL, um elo importante que mantém contato estreito com os 
parceiros e beneficiários, sem contar com o impacto da ação na área de assistência técnica.

 Existe uma preocupação da equipe técnica para efetuar de modo mais preciso o monitoramento do 
Projeto,  e desta forma sugerem os momentos que consideram fundamentais: o momento zero da avaliação 
“ex-ante”, e um período de três em três meses  para avaliação “ex-post”. O relatório final encontra-se em 
análise na unidade de convênios.

Responsável implementação das Medidas: 
Macyra Sotero.

ORÇAMENTO 2006

Ação 4831 – Capacitação de Diretores e Técnicos Multiplicadores

Projeto: Apoio ao APL de Laticínios em Alagoas 
Processo nº 59333.000292/2006-65
Convênio : ADENE/ Governo do Estado de Alagoas/Secretaria de Planejamento.

Objetivo :
Geral  :Apoiar  e  qualificar  proprietários de queijarias e  agricultores  familiares  (fornecedores  de leite) do 
território  da  Bacia  Leiteira,  incluídos  no  APL de  Laticínios  do  Sertão  Alagoano,  promovendo ações  de 
capacitação e aquisição de um caminhão Baú visando contribuir para o fortalecimento do processo produtivo, 
da agregação de valor ao produto e inserção do produto de qualidade em um mercado competitivo.
Específicos:

• Qualificar queijeiros e profissionais para que os produtos dos seus laticínios estejam aptos a obter 
novos mercados através da qualidade de seus produtos;

• Estimular  o  desenvolvimento  das  atividades  rurais  para  elevar  a  qualidade  de  vida  das  pessoas 
envolvidas com a atividade do leite, tornando-os aptos a gerir o seu próprio negócio;

• Priorizar a segurança alimentar mediante a implantação do programa PAS CAMPO em 10 empresas 
garantindo a elevação da qualidade dos derivados do leite a partir da sua origem;

• Garantir  a qualidade dos alimentos por meio da qualificação dos profissionais responsáveis pela 
produção de alimentos com o curso manipulação de Alimentos;
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• Qualificar empresários e profissionais de Laticínios com o programa de qualidade total dentro de 
suas empresas.

• Adquirir um Caminhão baú para apoio ao transporte dos produtos das queijarias envolvidas no APL 
Laticínios do Sertão Alagoano.

• Trocar informações através de intercâmbio técnico, participação no V ENEL (Encontro Nordestino 
de Empresários do Leite).

Beneficiários :
Pequenos agricultores familiares (fornecedores de leite) e proprietários de queijarias, incluídos no 

APL de laticínios no Sertão Alagoano.

Município Local Pessoas
Qtde.

Batalha Sede 40
Cacimbinhas Sede 42
Major Izidoro Sede 145
Olho D’Água das Flores Sede 10
Santana do Ipanema Sede 12
TOTAL ---- 249

Parceiros :
Governo  do  Estado  de  Alagoas/Secretaria  de  Planejamento-SEPLAN  (direto),  o  SEBRAE,  a 

EMBRAPA, a UFAL/SEAGRI/AMA e outros parceiros constantes do PAPL/AL.

Indicadores :
Eficiência : avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades verificada 
por meio dos relatórios. Não houve liberação de recursos.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto.

Metas Físicas :
1.  Capacitar  cento  e  cinqüenta  e  nove  (159)  queijeiros  e  profissionais  de  laticínios  de  dez  (10) 
localidades distribuídas em cinco (5) municípios (sendo 79 queijeiros (49+30), 50 fornecedores de leite, 
30 manipuladores de alimentos);
Atividades:
- Capacitação 24 Queijeiros e profissionais em Técnicas de Produção de Queijos, em Cacimbinha, 

Santana do Ipanema.
- Capacitação de 50 fornecedores de leite com o PAS CAMPO em 10 Empresas: Laticínio São Felix, 

Laticínio São Gabriel; Laticínio Barbosa; Laticínio Izidorense;  Laticínio Padre Cícero;  Laticínio 
Terra  Vermelha;  Laticínio  Confiança  e  Laticínio Santo  Cristo,  no município  de  Major  Izidoro, 
Laticínio Andrade, no município de Batalha; Laticínio Medina, no município de Olho D’Água das 
Flores.

- Capacitação de 30 profissionais, em Major Izidoro, no Curso de manipulação de alimentos.
- Capacitação de 25 queijeiros do setor de laticínios com as técnicas do curso DESPERTAR RURAL, 

município de Major Izidoro;
- Capacitação de 30 queijeiros e profissionais de 15 empresas no Curso 5S (D’OLHO) de olho na 

qualidade, município de Major Izidoro;

        2. Realizar três (3) eventos (palestras e/ou Clínicas tecnológicas) sobre Legislação ambiental e de 
alimentos para noventa (90) empresários, de três municípios e um (1) Intercâmbio Técnico.

Atividades:
- Realização de um evento (palestras e/ou Clínicas tecnológicas) sobre Legislação ambiental e de 

alimentos para trinta (30) empresários do município de Major Izidoro;

- Realização de um evento (palestras e/ou Clínicas tecnológicas) sobre Legislação ambiental e de 
alimentos para trinta (30) empresários do município Batalha;
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- Realização de um evento (palestras e/ou Clínicas tecnológicas) sobre Legislação ambiental e de 
alimentos para trinta (30) empresários do município Cacimbinhas.

-  Realizar intercâmbio técnico com a participação de 40 queijeiros no V ENEL

3. Aquisição de um Caminhão, equipado com furgão isotérmico, medindo 5m de comprimento para 
apoiar a Cooperativa de produtores de derivados do leite de Major Izidoro e Região (COOPDELMI);

4. Elaboração e apresentaão de 03 relatórios.

Meta e Resultados Financeiros :
 Este projeto envolve recursos da União no montante de R$ 210.400,00, mais R$ 21.040,00 na forma 
de contrapartida.  Os R$ 210.400,00 decompõem-se em R$ 66.000,00 da Ação:  Capacitação de Técnicos 
Multiplicadores e Empreendedores; outros R$ 44.400,00 da Ação : Apoio à Geração de Empreendimentos 
Produtivos, ambas do Programa PRODUZIR, mais R$ 100.000,00 (investimento) do Programa PROMOVER. 
Os recursos da União estão inscritos em RAP 2006. Até 31/12/06 não haviam sido liberados recursos.

Avaliação Crítica :
Esse projeto contempla o Programa de Arranjos Produtivos Locais – PAPL/AL (Programa 

de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos e Territórios Produtivos Locais de AL), que faz parte 
do PPA 2004/2007 do Governo do Estado de Alagoas e conta com a colaboração de instituições públicas e 
privadas. 

Abrange municípios da bacia leiteira  de Alagoas e  do médio sertão alagoano e tem como meta 
atender a capacitação de 159 queijeiros, agricultores – fornecedores de leite - e profissionais de laticínios nos 
municípios selecionados.

O  Projeto  “Capacitação  Agricultores  Familiares  e  de  Queijeiros  do  APL  Laticínios  do  Sertão 
Alagoano” será executado por meio de parceria com o SEBRAE-AL e está focado em torno da construção da 
nova Política de Formação tendo como referência os ciclos da capacitação estruturados nas seguintes etapas: 
sensibilização – reflexão e comprometimento; instrumentalização – aplicação do conhecimento e mudança 
de  comportamento –  mudança  de  uma prática  anterior  para  uma nova prática;  Desse modo a  formação 
assume dimensões políticas, conceituais e metodológicas, capazes de estimular e orientar a prática de pensar,  
numa visão sistêmica e continuada.
A  implementação  do  projeto  será  orientada  por  processos  participativos  baseados  no  pressuposto  da 
ampliação da capacidade dos empresários de influenciar o processo de desenvolvimento nas regiões em que 
vivem. Nestes processos será enfatizada a construção de estratégias de organização da produção, visando 
tanto o abastecimento local com produtos alimentares, quanto o acesso aos mercados de forma mais vantajosa 
para quem produz e para quem consome. O convênio assinado em 29/12/06.

Responsável pela implementação de Medidas :
Macyra Sotero

Ação 0692 - Apoio a Geração de empreendimento Produtivos

Projeto: Apoio ao APL da Mandiocultura – AL
Processo nº 59333.000084/2006-66
Convênio : ADENE/Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Alagoas-FETAG/AL.

Objetivo :
Implantar uma rede de Agentes de Desenvolvimento Rural – ADR, coordenados pela Federação dos 

Trabalhadores na agricultura no estado de alagoas – FETAG/AL, visando promover o desenvolvimento rural 
sustentável  tendo  como  enfoque  o  protagonismo  dos  beneficiários  na  construção  de  estratégias  de 
desenvolvimento territorial, na viabilização das atividades agrícolas, tendo como centro o fortalecimento da 
organização da produção da agricultura familiar,  visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os 
princípios da agroecologia como eixo orientador das ações.
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Beneficiários :
Os 980 produtores  de  mandioca  agricultores  familiares  dos  14  municípios  da  região  agreste  de 

Alagoas envolvidas no  projeto.

Parceiros :
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Alagoas-FETAG/AL (direto) e o  PAPL- 

AL.

Indicadores :
Eficiência :  Será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios.  Não houve liberação de recursos.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. 

Metas Físicas :
– Realização de 84 atividades de capacitação aos agricultores familiares produtores de mandioca, nos 

14 municípios selecionados, durante 06 meses.

Meta e Resultados Financeiros :
Os recursos da União somam R$ 99.456,00. A título de contrapartida econômica foram apresentados 

outros R$ 9.945,00. A parcela da União foi inscrita em RAP 2006. Até 31/12/06 não haviam sido liberados 
recursos.

Avaliação Crítica :
Este  convênio  visa  dar  continuidade  as  atividades  iniciadas  em convênio  anterior  com vistas  a 

capacitar os produtores em técnicas de gestão da produção além de desenvolver o processo de organização 
coletiva  em  associativismo  e  cooperativismo.  O  convênio  celebrado  em  29/12/06.  Os  recursos  ficaram 
inscritos em Restos a Pagar - 2006. 

Responsável pela implementação das Medidas :
Macyra Sotero

PROGRAMA 0757  -   GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV.  REGIONAL E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

OBJETIVO DO PROGRAMA  : Coordenar  o  planejamento  e  a  formulação  de  políticas  setoriais  e  a 
avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial.

RAP 2005

Ação 4534 – Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenv. Regional e Orden. Territorial

Projeto : Levantamento das necessidades de Capacitação do Setor Produtivo do Nordeste. 
Processo nº 59333.000426/2005-88
Convênio : ADENE/Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTC/PB.

Objetivo :
 Realizar pesquisa de campo para levantamento primário de dados, compilação de dados 
secundários e elaboração de proposições visando a explicitação das necessidades de capacitação dos 
setores econômicos, com as respectivas cadeias produtivas e Arranjos Produtivos Locais –APLs, 
priorizados pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. 

Beneficiários :
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População e setores produtivos integrantes de cadeias e arranjos produtivos locais priorizados pelo 
Plano de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste-PDNE

Parceiros :
A Fundação PaqTC/PB (direto) e a Universidade Federal de Campina Grande.

Indicadores :
Eficiência :  será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram liberados 100 % dos recursos.
Eficácia :  percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Até o momento não foi concluida 
nenhuma meta.

Obs.  A aplicação dos  indicadores  foi  prejudicada  tendo em vista  as  dificuldades  relacionadas  no tópico 
“Avaliação Critica” adiante.

Metas Físicas : 
- 1  - identificar os empreendimentos em vias de implantação, com maior potencial para a geração de 

emprego  e  renda  na  Região  Nordeste,  com  as  suas  respectivas  necessidades  de  qualificação  (2 
relatórios)

- 2 - identificar os setores atualmente mais carentes em termos de qualificações de mão-de-obra na 
economia do Nordeste (3 relatórios);

- 3 - explicitar as necessidades específicas de capacitação de mão-de-obra em cada um dos setores 
econômicos e atividades das cadeias produtivas e APLs identificados (3 relatórios);

- 4 – definir quais as prioridades de capacitação nas atividades dos diversos setores econômicos atuais, 
assim como, as demandas prioritárias de capacitação dos novos empreendimentos (3 relatórios);

- 5 – Relatório Final.

Metas e Resultados Financeiros :
Os recursos da União no projeto somam R$ 215.600,00, já liberados. A vigência do convênio vai até 

21/06/07.

Avaliação Crítica :
 Encontra-se  em  fase  de  execução  a  Meta  1.  Foram  efetuados  os  levantamentos  dos  dados 
secundários, no entanto, a continuidade do Projeto está a depender da realização do processo de articulação 
institucional, que no decorrer do tempo, por informações nas reuniões com executor, verificou-se ser um 
componente primordial para a agregação dos diversos segmentos representativos do setor produtivo em todos 
os estados da área de abrangência da ADENE. Ficou decidido que a própria ADENE assumiria o comando do 
processo,  estabelecendo  contatos  com  instituições  principais  tais  como,   SEPLANs,  Federações  das 
Indústrias, IEL, SEBRAE estaduais. A exigência de um processo tão articulado ficou predicado pelo período 
eleitoral, tendo em vista a transição das equipes nos governos estaduais. Imperioso citar que esse projeto está 
alinhado com as prioridades do PNDE, que por sua vez ainda se encontra em processo de validação. Por esta 
razão foi providenciada a prorrogação de ofício, da vigência do convênio para  21/06/07. 

O  projeto  está  sendo  desenvolvido  pela  Fundação  Parque  Tecnológico  da  Paraíba/Universidade 
Federal de Campina Grande, estando a conclusão dos trabalhos e a conseqüente elaboração dos 12 relatórios 
específicos prevista para meados de 2007. Com essas Ações ADENE pretende contribuir para o equilíbrio 
entre a oferta e a demanda por capacitação, requerida por empreendimentos cada vez mais exigentes em mão- 
de-obra  com  qualificação  técnica,  por  meio  da  articulação  entre  o  setor  produtivo  e  os  ofertantes  de 
capacitação; 

Responsável pela implementação das medidas :
Frederico Cavalcanti 

Ação 8349 – Avaliação de Impacto das Políticas e dos Instrumentos de Desenvolvimento
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Ação 4664 - Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Os  projetos  :  Caracterização  das  Mesorregiões  do  Araripe  e  do  Cristalino  do  Nordeste;  e, 
Caracterização as Mesorregiões do Xingó e do Jequitinhonha do Nordeste, que se seguem, envolvem recursos 
das duas Ações acima, a 8349 e a 4664.

Projeto: Caracterização das Mesorregiões do Araripe e do Cristalino do Nordeste
Processo nº 59333.000290/2005-95
Contrato  nº  10/2005  –  ADENE  /  DATAMÉTRICA  CONSULTORIA,  PESQUISA  E 
TELEMARKETING LTDA

Objetivo :
Caracterizar as mesorregiões do Araripe e do Cristalino do Nordeste, definidas na Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional, com informações sócio-econômicas, estruturais e institucionais, mapeadas por 
municípios.

Beneficiários : 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste, Governos Estaduais e municipais da área de atuação da 

ADENE, universidades,  entidades  de estudos e  pesquisas sociais e  econômicas;  Ministério  da Integração 
Nacional.

Indicadores : 
Eficiência:  será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram alcançados 28,6% do total dos recursos financeiros previstos.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. O executor cumpriu com a entrega de 
100 % dos produtos contratados. Os serviços foram executados de acordo com os termos de referência, 
em 100 %.

Metas Físicas : 
- banco de dados em meio digital das informações levantadas (1 BD);
- relatório com levantamento exaustivo das variáveis (1 relatório);
- construção  de  indicadores  que  representem  a  situação  atual  de  desenvolvimento  sócio-econômico, 

cultural e institucional das mesorregiões (1 relatório);
- relatório com as justificativas dos indicadores (1 relatório)
- relatório com os principais empecilhos ao desenvolvimento endógeno e possíveis soluções, servindo de 

subsídio  para  o  direcionamento  das  ações  e  dos  mecanismos  de  promoção  do  desenvolvimento  (1 
relatório);

- relatório base para a publicação do trabalho (1 relatório).

Metas e Resultados Financeiros :
As  tarefas  foram executadas  por  meio  de  contrato  com  a  Datamétrica  Consultoria,  Pesquisa  e 

Telemarketing  Ltda.  Dos  R$ 96.950,00  empenhados  em 2005,  inscrito  em Restos  a  Pagar  2005,  foram 
aplicados em 2006,  R$ 27.700,00  (24/10/06)  correspondendo a  cerca  de  28,6% do total.  O saldo  deste 
contrato em 31/12/06 era de R$ 69.250,00.

Avaliação Crítica :
Como  parte  dos  esforços  para  a  promoção  nacional  do  desenvolvimento  das  regiões  menos 

dinâmicas do Brasil, o Ministério da Integração elaborou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 
que prioriza as intervenções governamentais em regiões com dinamismo muito baixo, com o objetivo de 
reverter  uma tendência de ampliação histórica das  desigualdades.  Para este  fim,  promoverá fomento dos 
potenciais  endógenos dessas  regiões.   Entre  as  regiões  menos  dinâmicas  mapeadas no  Nordeste  estão  a 
Chapada do Araripe e o  Cristalino, além do Vale do Jequitinhonha e Xingó.
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A vigência inicial foi 30/03/06. Foi prorrogado por meio do 1º Termo Aditivo para 30/06/06. O 2º 
Termo Aditivo foi para 30/09/06 e o 3º Termo Aditivo, para 30/11/06. O último produto foi entregue pela 
Datamétrica em 01/11/06. 

Responsável pela implementação das Medidas :
Frederico Cavalcanti.

Projeto : Caracterização das Mesorregiões do Xingó e do Jequitinhonha do Nordeste.
Processo nº : 59333.000290/2005-95
Contrato nº  11/2005 -  MÉTODO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Objetivo: 
Caracterizar  as  mesorregiões  do  Xingó  e  do  Jequintinhonha,  definidas  na  Política  Nacional  de 

Desenvolvimento Regional, com informações sócio-econômicas, estruturais e institucionais, mapeadas por 
municípios.

Beneficiários :
ADENE/SUDENE, Governos dos estados e municípios da área de atuação da ADENE/SUDENE, 

universidades, institutos de pesquisa social e econômica, Ministério da Integração Nacional.

Indicadores : 
Eficiência :  :  será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 
verificada por meio dos relatórios. Foram alcançados 28,6% do total dos recursos financeiros previstos.
Eficácia : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. Realizado 50 % do trabalho.

Metas Físicas :
- banco de dados em meio digital das informações levantadas (1 BD);
- relatório com levantamento exaustivo das variáveis (1 relatório);
- construção  de  indicadores  que  representem  a  situação  atual  de  desenvolvimento  sócio-econômico, 

cultural e institucional das mesorregiões (1 relatório);
- relatório com as justificativas dos indicadores (1 relatório)
- relatório com os principais empecilhos ao desenvolvimento endógeno e possíveis soluções, servindo de 

subsídio  para  o  direcionamento  das  ações  e  dos  mecanismos  de  promoção  do  desenvolvimento  (1 
relatório);

- relatório base para a publicação do trabalho (1 relatório).

Metas e Resultados Financeiros : 
Os recursos da União para o projeto somam R$ 92.393,00, colocados em Restos a Pagar de 2005. A 

primeira parcela no valor de R$ 26.398,00 (28,6% do total) foi paga em 17/10/06. O saldo de recursos deste 
contrato é de R$ 65.995,00.

Avaliação Crítica :
A  vigência  original  foi   02/04/06,  com  o  1º  Termo  Aditivo  o  contrato  foi  prorrogado  para 

02/07/2006. O 2º Termo Aditivo prorrogou para 02/10/2006, e o 3º TA, para 02/11/2006. O executor não 
cumpriu  com  a  entrega  do  último  produto  contratado.  Em  dezembro  o  projeto  estava  sob  consulta  da 
Procuradoria   junto a  ADENE,  em razão de  redefinições  quanto ao executor   e  à  mudança  da  área  do 
Cristalino definida pelo Governo Federal, havendo necessidade de ajustes nas metas físicas.  

Responsável pela implementação das Medidas : 
Frederico Cavalcanti.

ORÇAMENTO DE 2006
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Ação 4534 – Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenv. Regional e Orden. Territorial

Projeto: Inventário e Preservação do Patrimônio Histórico da Biblioteca Celso Furtado - SUDENE
Processo nº 59333.000017/2006-41
Convênio : ADENE/Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes – NECTAR.

Objetivo :
Reestruturação do acervo da Biblioteca Celso Furtado da SUDENE. Essa reestruturação se constitui 

de levantamento e digitalização do patrimônio histórico da Biblioteca Celso Furtado, da extinta SUDENE, 
sob os  cuidados da ADENE, bem como o desenvolvimento e  implantação de sistema de capacitação de 
servidores sobre o assunto.

Beneficiários :
Público em geral, técnicos da ADENE/SUDENE, universidades, instituições de pesquisa nacional e 

internacional.
 
Parceiros :

Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes – NECTAR/Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE

Indicadores :
Eficiência :   será  avaliada  pelo  %  de  recursos  aplicados  por  quantidades  produzidas  das  atividades 
verificada por meio dos relatórios.  Não houve liberação de recursos.
Eficácia  : percentual de alcance das metas em relação ao previsto. 

Obs. Em 31.12.06 o executor estava se organizando para execução dos trabalhos.

Metas Físicas :
- Identificação dos fundos documentais e da descrição da situação física dos documentos;
- Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos – GED;
- Capacitação de funcionários em processos de gestão de documentos multimídia;
- Capacitação  de  profissionais  da  ADENE  em  processos  de  tratamento,  gestão  e  avaliação  da 

informação.

Metas e Resultados Financeiros:
Os recursos  da União no projeto somam R$ 299.800,00, sendo R$ 240.000,00 da Ação 4534 – 

Estudos  para  o  Planejamento  e  Gestão  do  Desenvolvimento  Regional  e  Ordenamento  Territorial  e 
R$ 59.800,00 da Ação 4664 – Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. 
Além disso, o convenente participará com recursos de natureza econômica, no valor de R$ 37.100,00. Até 
31/12/06 não haviam sido liberados recursos.

Avaliação Crítica :
A assinatura do convênio se deu em 29/12/06.

Responsável pela Implementação das Medidas :
Frederico Cavalcanti

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa (NACIONAL)

Projeto : Usina Escola de Biodiesel 
Processo nº 59333.000165/2006-66
Convênio : ADENE/Universidade Federal de Pernambuco-UFPE

Objetivo :
Construção de Usina Escola de biodiesel  com recursos  do Programa PROMOVER. O convênio 

destina-se à construção do galpão.
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Beneficiário :
Todos os segmentos envolvidos com o projeto, como universidades, governo do estado e produtores 

entre outros.

Parceiro :
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.

Indicador :
Eficiência :  será avaliada pelo % de recursos aplicados por quantidades produzidas das atividades 
verificada por meio de vistorias. Não houve liberação de recursos.
Eficácia: percentual do galpão construído.

Metas Físicas :
- Construção de um galpão.

Metas e Resultados Financeiros :
O valor do convênio é de R$ 100.000,00, originados da União. A avença foi assinada em 29/12/06. 

Até 30/12/06 não haviam sido liberados recursos

Avaliação Crítica :
Ainda não existem informações de campo relacionadas com o processo de execução da meta.

Responsável pela implementação das Medidas :
Frederico Cavalcanti

Projeto: Discussão e Pactuação do PDNE 
Dando  prosseguimento  à  recuperação  da  estrutura  de  planejamento  do  Governo  Federal  foi 

elaborada,  conjuntamente  com o MI,  a  versão  para  discussão do  Plano  Estratégico de  Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste – PDNE, que se constitui no instrumento que apresenta os principais problemas do 
Nordeste  e  estratégias  para  enfrentar  e  superar  desafios,  buscar  oportunidades  para  a  redução  das 
desigualdades regionais e socioeconômicas. Encontra-se na fase de discussão e pactuação do Plano. O PDNE 
encontra-se na fase de  debate que envolve o Governo Federal, o Senado Federal, a Câmara e a sociedade. 
Estão previstos 4 seminários estaduais para a coleta de subsídios da sociedade  e um seminário regional.
Tem como parceiros além do MI, os governos Estaduais, BNB, DNOCS, CODEVASF e BNDES.
No momento da  conclusão  deste  relatório  aguardava-se a  conclusão  das  estruturas  governamentais,  para 
efetuar visitas aos Estados com a finalidade de adquirir contribuições para o PDNE.
Recursos totais: R$ 130.000,00 .( contingenciado)

Projeto: Biodiesel
Criação do Comitê de Gestão das Ações de Biodiesel/MI.

Instalação  do  Comitê  formado  pelo  Departamento  de  Gestão  Estratégica  e  pelas  Secretarias  de 
Programas Regionais  e  de  Desenvolvimento do Centro-Oeste do MI,  além das  vinculadas  (Adene,  Ada, 
DNOCS e Codevasf). Este evento foi realizado no período de 30/10 a 01/11 em Brasília. Na oportunidade 
houve  a  elaboração  de  Agenda  de  Trabalho  com  Ações/Projetos,  identificação  de  Responsável, 
Atividades/Providências e Prazos. A Adene está representada no Comitê de Gestão das Ações do Biodiesel do 
MI, pela coordenadora Maria Helena Castro Lima. Este comitê se reuniu no final de 2006, em Brasília, para 
definição de agenda de trabalho. Entre as ações desenvolvidas pela Adene estão a realização do II Encontro 
Regional de Biodiesel e a reunião da Rede Nordeste de Biodiesel, ocorrida nos dias 6 e 7 de dezembro, no 
Recife; a dinamização da Rede Nordeste de Biodiesel e o apoio à organização dos produtores de oleaginosas 
do Projeto Taperoá (BA). 
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Projeto : II Encontro Regional de Biodiesel e reunião do Comitê Executivo da Rede Nordeste de 
Biodiesel

O II Encontro Regional do Biodiesel foi realizado nos dias 06 e 07 de dezembro em Recife com o 
apoio da Rede Nacional do Biodiesel -  RNB/ADENE – Convidados: Governo Federal: Casa Civil, MDA, 
MAPA,  MCT,  Petrobras  etc;  Governos  Estaduais  e  Municipais,  Universidades,  Centros  de  Pesquisas, 
Investidores, Produtores etc

A Rede Nordeste de Biodiesel vem priorizando o apoio às cadeias produtivas, com ações voltadas 
para a  capacitação de recursos  humanos,  o  fortalecimento da agricultura familiar  e  os  investimentos  em 
produção  agrícola  e  industrial.  O  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  (Adene), 
Zenóbio Vasconcelos, destacou, durante o II Encontro Regional de Biodiesel, em Recife (PE), a inclusão 
social,  proporcionando a geração de emprego e renda, especialmente no semi-árido nordestino, o qual  se 
constitui no  principal foco do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O setor de energia é 
considerado estruturador e prioritário para o desenvolvimento regional.

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de qualificação

• Projeto : Capacitação dos servidores da ADENE. em parceria com a ENAP , MI
A dotação inicial aprovada para a ADENE por meio da Lei Orçamentária Anual para a ação de 

capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação foi de R$ 150.000,00 
(cento  e  cinqüenta  mil  reais).  Houve  prejuízo  na  execução,  devido  à  liberação  de  recursos  no  final  do 
exercício 2006, inviabilizando a plena utilização e realização das capacitações planejadas ainda em 2006. 
Assim, foram utilizados R$ 80.201,00, ficando o valor de R$ 9.360,00, inscrito em “Restos a Pagar 2006”.

• Projeto: Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos para a Gestão do FDNE.
Entre as atividades realizadas estão a realização de capacitação de 10 técnicos em serviço, redefinição de 

atribuições,  normatização  de  processos  nas  unidades  de  análise  e  Avaliação  de  projetos,  e  de 
Acompanhamento dos Procedimentos Operacionais.

São parceiros o BNB, universidades, órgãos representativos de classe, BNDES, CVM, Bolsas de Valores 
Regionais do Ceará e de Pernambuco. 

Medidas  implementadas  para  melhoria  da  eficiência  –  foi  efetuada  mudança  de  estrutura  e 
organização  com  o  incremento  do  grupo  de  servidores  vindos  de  outras  unidades  da  ADENE.3.6  - 
ATIVIDADES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 

• OPERAÇÕES ESPECIAIS : FINANCIAMENTO COM  RETORNO - FDNE
As  ações  mais  importantes  voltaram-se  para  a  estruturação  do  funcionamento  do  Fundo  de 
Desenvolvimento do Nordeste
- Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste: participação, em reuniões no Ministério 
da Integração Nacional, em Brasília, sobre a compatibilização dos procedimentos relativos à fixação de 
taxa de juros e diretrizes operacionais do FDNE e do FDA, respectivamente nos projetos da ADENE e da 
ADA.
- Participação em discussões sobre contrato de emissão de debêntures e exploração dos modelos para 
administração da carteira de títulos  com o BNB, BNDES, Comissão de Valores  MobiliáriosBolsa de 
Valores, MI e ADA.
- Reunião com propositores de cartas-consulta para análise das dificuldades legais de execução e formas 
de superação; sobre contrato de crédito entre beneficiários do fundo e o agente operador, foram realizadas 
reuniões de análise de termos envolvendo BNB, BNBES e MI.
-  Promoção de  reuniões  internas  com a  equipe  técnica  para  nivelamento  dos  procedimentos  sobre  a 
operacionalização do FDNE, incluindo a operacionalização do Fundo no sistema SIAFI, com a presença 
de áreas envolvidas no trabalho. 
- Promoção de reuniões esclarecedoras ao mercado empreendedor, na ADENE, no MI e no BNB. 
expectativa para reabertura das discussões sobre a estrutura regimental.
- Entre os meses de outubro e novembro foram realizadas reuniões e contatos com o BNDES no sobre 
administração da carteira de títulos, particularmente os modelos de contratação de crédito.

Encontravam-se em análise 06 cartas-consulta, que se aprovadas significarão projetos que resultarão em 
investimentos da ordem R$ 480,07 milhões, dos quais R$ 284,55 milhões do FDNE. Encontravam-se em 
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exame preliminar 06 projetos que representavam investimentos totais da ordem de 5,71 bilhões, dos quais 
2,9 bilhões o FDNE. Por outro lado, encontravam-se em análise no Banco do Nordeste, em estágio mais 
avançado de análise, outros 02 projetos cujos investimentos totais somavam 147, 51 milhões, dos quais 
81,02 milhões do FDNE. Entre os projetos em destaque ressalta-se a Transnordestina,  tido como um 
grande projeto estruturador.

O orçamento do FDNE para 2006 foi estabelecido em R$ 1.026,70 milhões.
Foram também definidas  às atribuições complementares das unidades de Análise e Avaliação de Projetos 
e Acompanhamento dos Procedimentos Operacionais da Gerência de Implementação de Programas de 
Investimento  –  GIPI.  Elaboração  e  encaminhamento  à  Junta  Colegiada  da  ADENE,  de  minuta  com 
sugestão  de  atribuições  das  unidades  de  Análise  e  Avaliação  de  Projetos  e  Acompanhamento  dos 
Procedimentos  Operacionais  da  Gerência  de  Implementação  de  Programas  de  Investimento  –  GIPI, 
tratando  de  questões  operacionais  do  FDNE.  Elaborada  Nota  técnica  nº  02/2006,  de  20/09/06,  e 
encaminhada à Direção-Geral,para apreciação da Diretoria Colegiada.

• PROGRAMA 0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS – REINVESTIMENTO DO IMPOSTO DE 
RENDA

Projeto : Utilização dos Recursos Decorrentes de 1 % do Reinvestimento ( art. 19 da lei n8.167/91)
Saldo disponível no BNB até 28/09/2006 – R$ 290.830,79

4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (Convênios e Outros Meios)

 As transferências de recursos, sejam do orçamento de 2005 (RAP), sejam do orçamento de 2006, 
estão detalhadas no sub-item 3.5 – Detalhamento dos Programas e Ações, deste relatório. 

5.  PROJETOS  BENEFICIADOS  COM  RENÚNCIA  FISCAL   (Incentivos  Especiais  –  Isenção, 
Redução e Reinvestimentos do IRPJ)

Neste exercício de 2006 até dezembro, 394 laudos constitutivos foram expedidos para aprovação de 
pleitos para a concessão de incentivos especiais no Nordeste. Desse total 106 destinaram-se à BA; 15 às AL; 
21 a SE; 34 à PB; 33 ao RN; 18 ao PI; 67 a PE; 20 a MG; 9 ao MA; 6 ao ES; e 65 ao CE.

Além desses laudos, foram aprovados 19 pareceres, sendo 4 da BA, 3 do CE, 1 do ES, 2 da PB, 7 de PE 
e 2 de SE, para a utilização dos Recursos do Art. 19 da Lei 8167/91-Reinvestimento.

TABELA 1
PLEITOS BENEFICIADOS COM RENÚNCIA FISCAL

Nº LAUDOS/PARECERES ESTADOS
TIPO
%

MOTIVO DO INCENTIVO AL BA CE MA MG PB PE ES PI RN SE Total 
Global

25 REDUÇÃO 01 09 09 04 02 04 05 03 03 04 02 46
Subtotal 01 09 09 04 02 04 05 03 03 04 02 46

75 AMPLIAÇÃO - 15 07 01 - 03 05 01 01 03 01 37
DIVERSIFICAÇÃO 02 13 04 - 03 05 07 - 01 - 07 42
INSTALAÇÃO 04 31 17 - - 07 19 - 09 12 04 103
MOD. PARCIAL - 02 - - - 02 01 01 - - 02 08
MOD. TOTAL 08 20 21 03 02 08 19 01 04 02 03 91
Subtotal 14 81 49 04 05 25 51 03 15 17 17 281
REENQUADRAMENTO - 06 03 - 06 01 04 - - 01 - 21
RETIFICAÇÃO - 02 02 - 02 01 06 - - 01 01 15
TRANSFER. - 08 02 01 05 03 01 - - 10 01 31
Subtotal - 16 07 01 13 05 11 - - 12 02 67
Total 15 106 65 09 20 34 67 06 18 33 21 394
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30 PARECERES  RELATIVOS  A 
REINVESTIMENTO - 04 03 - - 02 07 01 - - 02 19

TOTAL GERAL 15 110 68 09 20 36 74 07 18 33 23 413

5.1 – CONTEÚDO DOS ANEXOS SOBRE CONCESSÕES DE INCENTIVOS FISCAIS 

– Identificação do projeto ou instituição beneficiada: Encontra-se à disposição dos interessados, relação 
contendo os nomes dos projetos contemplados com concessões dos benefícios de Redução do Imposto de 
Renda por Tipo, e dos pareceres de Reinvestimento aprovados.

–  Valor dos Investimentos, dos incentivos e dos recursos liberados e aprovados no projeto/entidade no 
exercício:  Encontra-se  à  disposição  dos  interessados,  relação  contendo  os  nomes  das empresas  que 
fizeram  as  opções  por  Reinvestimento  identificando  as  liberações  autorizadas  após  a  aprovação  dos 
respectivos projetos.

 –  Impacto sócio-econômico gerado: A avaliação com base no modelo do GFI/DFD/MI apresentado ao 
TCU, para os estudos dos impactos dos incentivos do Norte e Nordeste do Brasil, teve inicio em agosto de 
2006,  com  a  distribuição  de  questionários  às  empresas  beneficiárias  (período  de  10  anos).  Os 
questionários  devidamente  preenchidos  que  foram recebidos  até  dezembro/2006  foram encaminhados 
pelas Agências (ADA e ADENE) ao MI. Atualmente o estudo encontra-se em fase de leitura de dados e 
digitação, com prazo previsto para emissão dos respectivos relatórios, desses impactos, até o primeiro 
semestre de 2007.

– Resultados dos acompanhamentos, fiscalizações e avaliações realizadas: Encontram-se à disposição dos 
interessados, as vistorias realizadas para as concessões dos benefícios de Redução do Imposto de Renda 
por  Tipo  e  a  comprovação  dos  investimentos  realizados  segundo  os  pareceres  de  Reinvestimento 
aprovados.

 – Situação atual do projeto/instituição incluindo objetivos e metas previstas e realizadas: Encontra-se à 
disposição  dos  interessados,  relação  contendo  os  nomes  das  empresas  que  apresentaram  pleitos  no 
exercício de 2006 objetivando serem contempladas com as concessões dos benefícios de Redução do 
Imposto de Renda por Tipo. Os respectivos pleitos encontram-se em análise da documentação pertinente, 
e  verificação  do  cumprimento  das  exigências  legais.  Em  sucessivo  serão  programadas  vistorias  nos 
projetos, com conseqüente aprovação ou indeferimento do pleito pelo não enquadramento legal.

5.2 - OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Foram também concluídas,  conjuntamente  com o  MI,  as  uniformizações  de  procedimentos  das 
Agências  (ADA  e  ADENE)  com  vistas  à  padronização  das  análises  dos  pleitos  de  redução  e 
reinvestimento do IR, para a sua regulamentação.

Quanto ao sistema informatizado, a Coordenação de Informática desta Agência, após conclusão do 
processo licitatório, coletou as informações necessárias junto à unidade de incentivos fiscais, estando o 
sistema de acompanhamento e avaliação em fase final de elaboração de acordo com o plano de trabalho 
em execução.

 
Atribuições  complementares  estão  sendo  delegadas  a  ADENE  pelo  Ministério  da  Integração 

Nacional, através de Portaria Ministerial para a sua administração, destacando-se abaixo : 
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- Imposto sobre Operações Financeiras (I. O. F.) e do Adicional de Frete para Renovação de Marinha 
Mercante, previstos no art. 4º da Lei 9.808/1999, declarando como de interesse para o desenvolvimento do 
Nordeste,  segundo  suas  avaliações  técnicas  específicas,  os  empreendimentos  que  se  implantarem, 
modernizarem, ampliarem ou diversificarem nessas Regiões até 31 de dezembro de 2010.

- competência para declarar os projetos de energia elétrica – geração, transmissão, distribuição e 
eletrificação  rural  –  localizados  na  área  de  atuação  da  extinta  SUDENE,  como  de  interesse  para  o 
desenvolvimento do Nordeste, objetivando permitir às empresas concessionárias de energia elétrica nos 
Estados abrangidos, total ou parcialmente, pela ação da extinta SUDENE, descontar até 50% (cinqüenta 
por cento) do valor de seu Imposto de Renda e adicionais não restituíveis para investimento ou aplicação 
em projetos de energia elétrica, nos termos do art. 97 da Lei nº 5.508, de 11 de outubro de 1968.

- Incentivos às Microrregiões na Área de Atuação da extinta Sudene, para bens adquiridos a partir do 
ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 2013, para as pessoas jurídicas que tenham projeto 
aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrada em setores da economia 
considerada prioritários para o desenvolvimento regional, a seguir:

I – À depreciação acelerada incentivada, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda;
 II – Ao desconto, no prazo de 12 (doze) meses contado da aquisição, dos créditos da contribuição para 

o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, o inciso III do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei 
10.865,  de  30  de  abril  de  2004,  na  hipótese  de  aquisição  de  máquinas,  aparelhos,  instrumentos  e 
equipamentos novos, relacionados no art. 1º do Decreto no 5.789, de 25 de maio de 2006, destinados à 
incorporação ao seu ativo imobilizado.

Em relação ao impacto sócio-econômico gerado pelos incentivos, por atribuição de responsabilidade 
do Ministério da Integração coube à Adene a realização da pesquisa de campo aplicando questionários às 
empresas incentivadas para a avaliação econômica dos benefícios concedidos, atividade concluida no mês 
de dezembro.

 Tendo em vista a criação da Sudene, as atividades de análise de impacto estarão sendo repassadas 
para a unidade de incentivos no início de 2007 e nesse sentido a Unidade vem acompanhando todo o 
processo cuja conclusão dar-se-á no citado ano.

6. INFORMAÇÃO RELATIVAS À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES

 Em 2006  foram efetuados  os  seguintes  atos  relativos  à  movimentação  funcional  de  servidores:  01 
Aposentadoria e 01 Vacância, formalizadas por meio de Ofícios remetidos ao órgão de controle interno. 

7. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
        
Atendimento AUD:
apenas os itens abaixo foram alvo de demanda do TCU.

Demanda Providência
a)Ofício nº 20.062/DPTCE/DP/SFC/CGU-PR de 
18.08.2005

Expedido  o  Ofício  ADENE  n.º  1238,  em 
31/08/2005  e  encaminhado  o  processo  n.º 
59333.000076/2005-39 à CGU/PR

b) Pelo  Acórdão  n.º  1486/06  -  TCU  Plenário 
decidiu o que se segue:

9.2.  tornar  insubsistentes  os  itens  9.2.1,  e  9.4.1  do  
Acórdão 1.711/2005 - Plenário;
9.3.  alterar a redação dos itens 9.2.2, 9.8.1 e 9.8.2 do  
Acórdão 1.711/2005 -  Plenário,  que  passam a  vigorar  

Expedido  Ofício  ADENE  nº  4285/2006   em 
12.09.2006  encaminhado  ao  assessor  de  controle 
interno  do  MI,  em  atendimento  ao  item  9.2.2,  do 
Acordão nº 1486/06 – TCU.
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nos seguintes termos:
"9.2.  determinar  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  
Amazônia e à Agência de Desenvolvimento do Nordeste  
que:
9.2.2.  encaminhem  à  Secretaria  da  Receita  Federal  a 
relação  das  empresas  beneficiárias  da  redução  
escalonada do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica  
- IRPJ que não se enquadram no comando constante do  
art. 2º da MP n.º 2.199-14, de 2001;"

8. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Em relação aos itens 15 e 16 do ANEXO II, da Decisão Normativa TCU nº 81, de 06/12/2006,  não 
consta  nos  registros  da  Comissão  de  Tomada  de  Contas  Especial  da  ADENE nenhuma  ocorrência  das 
situações descritas no Anexo II, itens 15 e 16, da Instrução Normativa nº 81, de 06/12/06, do TCU, para o 
exercício 2006.

9. DEMONSTRATIVO DA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES COM RESSARCIMENTO 

No ano de 2006 não houve ocorrências que redundaram em perda, extravio ou  dano, e por 
conseguinte, tenham sido imediatamente ressarcidos

10.  OUTRAS  INFORMAÇÕES  RELEVANTES  PARA  AVALIAÇÃO  DE  CONFORMIDADE, 
DESEMPENHO  DA  GESTÃO  E  MELHORIA  DO  PROCESSO  DE  DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

10.1 - ATIVIDADES DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

No exercício desta Prestação de Contas a Unidade de Comunicação executou várias atividades dentro 
das suas competências, destacando-se :

• Divulgação em murais internos de notícias sobre a ADENE e o MI;
• Disseminação, na intranet e internet da Agenda Geral da administração superior e das notícias 

em destaque;
• Elaboração de Clipping diário e remessa  para as gerências e seus funcionários;
• Envio de  releases e contato com a mídia sobre os eventos de destaque (seminários, reuniões, 

audiências, etc.) da ADENE e por ela patrocinados;
• Apoio aos jornalistas em ocasiões específicas (entrevistas, elaboração de material jornalístico)
• Atualização sistemática de Maillings 
• Apoio na organização de eventos e articulação junto a cerimoniais
• Assessoramento aos Gestores da ADENE quanto à divulgação de atividades de suas áreas.
• Assistência ao Diretor-Geral da ADENE na elaboração de seus comunicados

10.2 - A ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA ADENE

Em 2006 a presidente da comissão de Ética da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
Macyra  Sotero,  participou  do  curso  de  Gestão  da  Ética  Pública  e  em  decorrência  houve  curso  de 
Multiplicadores da Ética  para servidores de duas unidades da Instituição – Coordenação de Convênios e 
Gerência de Desenvolvimento Sub-regional e Promoção Social.
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Como iniciativa da Comissão de Ética, no sentido de conscientizar a casa sobre a importância do 
tema, houve ainda um Seminário  sobre Ética Pública, ministrado por representante da ANVISA para 
servidores em geral da ADENE. 

Em  adição  à  efetividade  da  prática  da  ética,  foi  encaminhado  à  Gestão  Estratégica  material 
informativo a fim de ser veiculado na intranet da Instituição.

Como fatores de sucesso temos a Gestão da Ética como um tema a ser trabalhado nas instituições 
públicas  em decorrência das  demandas da sociedade de hoje e  como imposição do governo federal, 
constante do PPA. Para tanto as medidas que se fazem necessárias vão desde a definição de um espaço 
físico para os componentes da comissão, devido ao aspecto sigiloso de algumas atividades, à divulgação 
da composição e papel da comissão.

10.3 - ATIVIDADES ARTICULADAS, NEGOCIADAS E NÃO IMPLEMENTADAS

Quanto  aos  recursos  dos  PCTs  do  PNUD e  do  IICA,  mesmo após  as  negociações,  os  projetos 
selecionados  conforme  relação  adiante,  não  tiveram a  devida  agilidade  na  tramitação  no  Ministério  de 
Integração Nacional, para a concretização das ações.

TABELA 2
PROJETOS PREVISTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO EM 2006, COM O USO DE 

RECURSOS DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PNUD E IICA

PA 2006 Unidade
PROGRAMAS - AÇÕES Acordos de Coop. Internacional Responsável

CUSTEIO CAPITAL TOTAL
 04/024 - DES SÓCIO-ECON DE SUB-REG. DO 
NE -PNUD

2.240.000,00 0,00 2.240.000,00

. Elaboração dos Planos das Mesorregiões do 
Araripe e do Xingó

120.000,00 0,00 120.000,00 GPIN

. Estudos de Mercado de Principais Produtos de 
APLs selecionados

500.000,00 0,00 500.000,00 GPIN

. Estudo de Potencialidades das 9 Áreas-foco do GTI 
de Desenv. Regional

500.000,00 0,00 500.000,00 GPIN

. Montagem de Sistemas  Regionais de Informação e 
Conhecimento

300.000,00 0,00 300.000,00 GPIN

. Capac p/ Org dos Prod e Melh. Qual e  Produt das 
Oleag p/ Prod Biodiesel

200.000,00 0,00 200.000,00 GPIN

. Desenvolvimento do Turismo Cult. Ecol. no Semi-
árido NE

300.000,00 0,00 300.000,00 GDPS

. Apoio à realiz. seminário RIDE -Polos Petrolina/PE 
e Juazeiro/BA.

20.000,00 0,00 20.000,00 GDPS

. Fortal e Ampl do Agron da Ovinoc na Sub-região 
do Sertão PE (Moxotó)

200.000,00 0,00 200.000,00 GDPS

. Portal Inform  e Rede Digital de Negóc p APLs do 
NE - BALCOM

100.000,00 0,00 100.000,00 GDPS

 ACORDO DE COOP. IICA 130.000,00 0,00 130.000,00
       . Discussão e Pactuação do PDSA. 130.000,00 0,00 130.000,00 GPIN

TOTAL 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00
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10.4 - MEDIDAS SUGERIDAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO  

Em  comparação  com  o  ano  de  2005  foram  implementadas  medidas  que  contribuiram  para  o 
aprimoramento do desenvolvimento das atividades nas unidades,  principalmente as finalísticas,  utilizando 
processo participativo nas  oficinas  de  elaboraão dos  Planos  de  Ação,  as  atividades  de  Monitoramento  - 
Acompanhamento e Avaliação do Plano, e Consolidação da Agenda de Acompanhamento e Avaliação da 
Gestão da ADENE.

10.5 - CRIAÇÃO DA SUDENE

O Plenário aprovou na terça-feira, 28-11-2006, por 368 votos e uma abstenção, o Projeto de 
Lei Complementar 76/03, do Poder Executivo, que recria a Superintendência do Desenvolvimento 
do  Nordeste  (SUDENE),  vinculada  ao  Ministério  da  Integração  Nacional  após  a  conseqüente 
extinção da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene). 

A matéria foi aprovada na forma do substitutivo do Senado, com algumas exclusões feitas 
pelo relator na comissão especial, deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA) e o projeto foi sancionado pelo 
presidente da República na forma da Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007.

Para  promover  a  integração  das  ações  de  apoio  financeiro  aos  projetos  da  região,  o 
Conselho  Deliberativo  da  SUDENE  quando  implementado  criará  o  Comitê  Regional  das 
Instituições Financeiras Federais, de caráter consultivo. Ele será presidido pelo superintendente e 
integrado por representantes da administração superior dos bancos do Brasil  (BB), do Nordeste 
(BNB),  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES)  e  da  Caixa  Econômica 
Federal (CEF).

Já a integração das ações dos órgãos e entidades federais na área de atuação da SUDENE 
poderá acontecer por meio do Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e Entidades Federais, 
também de caráter consultivo,  e  composto por representantes das entidades federais  de atuação 
regionalizada.

10.6 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O FDNE 

Durante o  ano de 2006 foram envidados esforços  para  a  estruturação do FDNE tendo a  Adene 
participado das seguintes ações:

Estruturação do Fundo
• Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste: participação, juntamente com o 

Diretor Geral José Zenóbio,  em reuniões no Ministério da Integração Nacional,  em Brasília, 
sobre a compatibilização dos procedimentos relativos à fixação de taxa de juros e diretrizes 
operacionais do FDNE e do FDA, respectivamente  nos projetos da Adene e da ADA.

• Participação de discussões sobre contrato de emissão de debêntures e exploração dos modelo 
para administração da carteira de títulos com o BNB, BNDES, Bolsa de Valores,  MI e ADA.

• Reunião com propositores de cartas-consulta para análise das dificuldades legais de execução e 
formas de superação; sobre contrato de crédito entre beneficiários do fundo e o agente operador, 
foram realizadas reuniões de análise de termos envolvendo BNB, BNDES e MI.

• Promoção de reuniões internas com a equipe técnica para nivelamento dos procedimentos sobre 
a operacionalização do FDNE, incluindo a operacionalização do Fundo no sistema SIAFI, com a 
presença de áreas envolvidas no trabalho. 

Atividades de Promoção do FDNE 
 Promoção de reuniões esclarecedoras ao mercado empreendedor, na ADENE, no MI e no BNB para 
reabertura das discussões sobre a estrutura regimental.
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Fortalecimento da operacionalização do fundo : foram tomadas decisões de caráter administrativo 
enquanto órgão administrador.

Entre os meses de outubro e novembro foram realizadas reuniões e contatos com o BNDES 
no sentido de se conhecer os procedimentos adotados por aquele banco na administração da carteira 
de títulos, particularmente os modelos de contratação de crédito.

Em relação ao futuro, encontravam-se em análise 06 cartas-consulta, que se aprovadas significarão 
projetos que resultarão em investimentos da ordem R$ 480,07 milhões, dos quais R$ 284,55 milhões do 
FDNE. Encontravam-se em exame preliminar 06 projetos que representavam investimentos totais da ordem 
de 5,71 bilhões, dos quais 2,9 bilhões do FDNE. Por outro lado, encontravam-se em análise no Banco do 
Nordeste, em estágio mais avançado de análise, outros 02 projetos cujos investimentos totais somavam 147, 
51 milhões, dos quais 81,02 milhões do FDNE. Entre os projetos em destaque ressalta-se a Transnordestina, 
tido como um grande projeto estruturador.

O orçamento do FDNE para 2006 foi de R$ 1.026,70 milhões.

Quanto  à  necessidade  de  se  incluir  atribuições  complementares  para  as  unidades  de  Análise  e 
Avaliação de Projetos e Acompanhamento dos Procedimentos Operacionais da Gerência de Implementação 
de Programas de Investimento – GIPI, foi elaborada e encaminhada à Junta Colegiada da ADENE, minuta 
com  sugestão  de  atribuições  complementares  para  as  unidades  de  Análise  e  Avaliação  de  Projetos  e 
Acompanhamento  dos  Procedimentos  Operacionais  da  Gerência  de  Implementação  de  Programas  de 
Investimento – GIPI, tratando do operacional do FDNE. Nesse sentido, Nota técnica nº 02/2006, de 20/09/06, 
foi  encaminhada  ao  Diretor-Geral  por  meio  do  Memo nº  042/2006,  de  mesma  data,  para  apreciação  e 
aprovação da Diretoria Colegiada.

11. GESTÃO DO PASSIVO DE CONVÊNIOS DA EXTINTA SUDENE

Dando continuidade ao trabalho de administração do passivo de convênios da extinta SUDENE tem-
se as seguintes informações : Vistoria residual (67 – 5 = 62), cumprindo programação inicialmente montada 
para 2006. Após reavaliação, a programação inicial de 67 processos foi reformulada (reduzida) para 32 em 
2006, resultando finalmente, para cumprimento em 2006, em 13 vistorias, incluindo também a normalização 
dos processos de convênios – outros procedimentos; Controle / registros; Informação aos convenentes;

Cumprindo programação reduzida de vistorias, por dificuldades de recursos (de 32 para 13 convênios 
SUDENE),  foram realizadas  visitas  em 07  convênios  SUDENE,  com vistas  ao  encerramento:  processos 
03057.000015/97 e 03045.000070/99-71 (AL) entre os dias 16 a 27/10/06; 03057.000011/98-46 (PB) entre os 
dias 30/10 a 11/11/06; 03045.000088/99-36, 03057.000001/99-73, 03054.000032/97-19, 03045.000072/99-04 
(PE)  entre  os  dias  20  a  25/11/06,  que  somados  as  05  realizadas  no  primeiro  semestre  e  mais  01 
programada/autorizada, em AL, processo 03057.000011/ 98-46 (este, em substituição ao 3045.000072/99-04, 
PB), de 27/11 a 09/12/06, totalizam 13 vistorias (2006). O  Saldo residual passa a ser agora, de 54 convênios. 

Outros procedimentos gerais também foram encaminhados, como: notificação ao Convenente solicitando 
documentação complementar, PTC Final, devolução de recursos; procedimentos internos: emissão de Laudo 
Técnico,  análise  da  PTC  Final,  análise  complementar,  encaminhamento  à  COCF  para  parecer  de 
encerramento, à Comissão de TCE, à Auditoria visando o cálculo de devolução do débito ou atualização, à 
Procuradoria para consultas diversas. Encontra-se à disposição dos interessados, relação onde constam os 
processos que tiveram tramitação em 2006.
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