
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RESOLUÇÃO No 26-B/2006

Estabelece procedimentos para apresentação  do Manual de
Projetos, relacionado com o financiamento de projetos ao
amparo do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE

              O Diretor Geral da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso XII do art. 17, da Medida Provisória No. 2.156-5, de 24 de

agosto de 2001, torna público que a Diretoria Colegiada, em sessão realizada nesta data,

RESOLVEU:

Art. 1o - Aprovar o Manual de Procedimentos,  que estabelece procedimentos para  serem
observados na apresentação de Projetos, relacionados com o financiamento do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, na forma do Anexo a esta Resolução.

Art. 2o - Recomendar a mais ampla divulgação desse normativo, através da edição da respectiva
Norma Operacional, vinculada à Gerência de Implementação de Programas de Investimento, de
acordo com o texto que capeou o citado Manual, igualmente aprovado.

Art. 3o -  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Recife, 30 de novembro de 2006.

JOSÉ ZENÓBIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – FDNE

NORMA OPERACIONAL FDNE Nº 001/2006

A presente Norma Operacional divulga e implementa o Roteiro de Apresentação de
Projetos a ser observado pelos pleitos submetidos à ADENE, para fins de obtenção de
financiamento com recursos do FDNE, de acordo com a decisão da Diretoria Colegiada,
consubstanciada na Resolução nº 026-B/2006, de 30.11.2006:

1. OBJETIVO:

O Manual tem por objetivo formalizar os procedimentos relativos à apresentação e análise
de projetos de investimentos submetidos à ADENE por interessados na obtenção de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE;

2. BASE LEGAL:

O Manual foi elaborado com base no Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste – FDNE, aprovado pelo Decreto nº 4.253, de 31.05.2002,com a nova redação
dada pelo Decreto Nº 5.592, de 23.11.2005 aos quais se subordina;

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

As regras estabelecidas no Manual são aplicáveis na padronização do modelo de projetos
e na uniformização dos conseqüentes procedimentos de recepção e análise;

4. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:

Submetem-se aos termos do Manual todas as instâncias da ADENE direta ou
indiretamente ligadas ao trato e gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste –
FDNE, em especial a Gerência de Implementação de Programas de Investimentos e suas
subordinadas – Coordenadoria de Análise e Avaliação e Coordenadoria de
Acompanhamento e Implementação;

Esta Norma Operacional (NO) entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

Recife, 30 de novembro de 2006.

José Zenóbio Teixeira de Vasconcelos
Diretor-Geral


