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Siglário
1. Geral
AUD: Auditoria;
BNB: Banco do Nordeste do Brasil S.A;
CEP: Código de Endereçamento Postal;
CGAF: Coordenação-Geral de Logística, Administração e Finanças;
CGCP: Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas;
CGEP: Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e
Inovação;
CGDF: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento;
CGDS: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente;
CGGI: Coordenação-Geral de Gestão Institucional;
CGGP: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas;
CGTI: Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação;
CGU: Controladoria-Geral da União;
CMN: Conselho Monetário Nacional;
CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas;
COCF: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças;
COCC: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres;
COFD: Coordenação de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento;
COLIC: Coordenação de Licitações e Contratos;
CONDEL: Conselho Deliberativo da Sudene;
COSEG: Coordenação de Serviços Gerais e Logística;
CPTCE: Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial;
DAD: Diretoria de Administração;
DFIN: Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos;
DOU: Diário Oficial da União;
DPLAN: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas;
FDNE: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
FNE: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste;
GAB: Gabinete da Sudene;
LOA: Lei Orçamentária Anual;
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
ME: Ministério da Economia;
MEC: Ministério da Educação;
MDR: Ministério do Desenvolvimento Regional;
MPOG: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
PLOA: Proposta de Lei Orçamentária Anual;
PO: Plano Operativo;
PDA: Plano de Dados Abertos;
PPA: Plano Plurianual (Governo Federal);
PNDR: Política Nacional de Desenvolvimento Regional;
PRDNE: Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste;

RFB: Receita Federal do Brasil;
SDRU: Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano;
SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal;
SIASG: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo
Federal;
SICONV: Sistema de Convênios do Governo Federal;
SIOP: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento;
SIORG: Sistema de Informações Organizacionais;
SNDC: Secretaria Nacional de Defesa Civil;
SOF: Secretaria de Orçamento Federal;
Sudeco: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste;
Sudene: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste;
SUP: Superintendência;
TCE: Tomada de Contas Especial;
TCU: Tribunal de Contas da União;
UG: Unidade de Gestão;
UJ: Unidade Jurisdicionada;
UO: Unidade Orçamentária;
UPC: Unidade Prestadora de Contas.
2. Do planejamento estratégico
D1: Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste;
O1.1: Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias
e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores;
O1.2: Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a
inclusão da cadeia produtiva;
O1.3: Ampliar a captação de Investimentos, maximizando a aplicação dos
recursos dos fundos e incentivos fiscais, e a alavancagem de outras fontes;
O1.4: Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente
em relação ao semiárido;
O1.5: Fortalecer as administrações públicas;
D2: Universalizar o acesso a ativos estratégicos;
O2.1: Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os
níveis;
O2.2: Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;
O2.3: Promover a sustentabilidade ambiental;
O2.4: Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil;
D3: Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na Sudene;
O3.1: Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a
capacitação por competências;
O3.2: Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a
segurança da informação e comunicação;
O3.3: Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho;
D4: Fortalecer a imagem da Sudene;
O4.1: Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articula-

ções institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);
O4.2: Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.
3. Dos objetivos da Sudene (art. 4o da Lei Complementar no 125/2007)
OI: Definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao desenvolvimento sustentável de sua área de atuação;
OII: Formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento de sua área
de atuação, em consonância com a política nacional de desenvolvimento
regional, articulando-os com os planos nacionais, estaduais e locais;
OIII: Propor diretrizes para definir a regionalização da política industrial que
considerem as potencialidades e especificidades de sua área de atuação;
OIV: Articular e propor programas e ações nos Ministérios setoriais para o
desenvolvimento regional, com ênfase no caráter prioritário e estratégico, de
natureza supra estadual ou sub-regional;
OV: Articular as ações dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das
forças sociais representativas de sua área de atuação de forma a garantir o
cumprimento dos objetivos e metas de que trata o inciso I do caput deste
artigo;
OVI: Atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orça- mento
Federal, visando a promover a diferenciação regional das políticas públicas
nacionais e a observância dos §§ 1o e 7o do art. 165 da Constituição Federal;
OVII: Nos termos do inciso anterior, em articulação com o Ministério do
Desenvolvimento Regional, assessorar o Ministério da Economia por ocasião
da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas
para sua área de atuação; (denominações das pastas ministeriais alteradas
pela Lei no 13.844, de 18 de junho de 2019);
OVIII: Apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados
nas áreas de infraestrutura econômica e social, capacitação de recursos
humanos, inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e
iniciativas de desenvolvimento sub-regional;
OIX: Estimular, por meio da administração de incentivos e benefícios fiscais,
os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas e iniciativas de desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação, conforme
definição do Conselho Deliberativo, em consonância com o § 2o do art. 43 da
Constituição Federal e na forma da legislação vigente;
OX: Promover programas de assistência técnica e financeira internacional em
sua área de atuação;
OXI: Propor, mediante resolução do Conselho Deliberativo, as prioridades e
os critérios de aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento e dos
fundos setoriais na sua área de atuação, em especial aqueles vinculados ao
desenvolvimento científico e tecnológico;
OXII: Promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e a proteção
ambiental do semiárido, por meio da adoção de políticas diferenciadas para
a sub-região.
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4. Da programação orçamentária da Sudene em 2019
Programa 2029: Desenvolvimento Regional e Territorial;
Ação 0355: Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
Ação 4640: Capacitação de Recursos Humanos para Competitividade;
Ação 8917: Fortalecimento das Administrações Locais;
Ação: 20WQ: Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial;
20WQ-Plano Orçamentário 0000: Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional;
20WQ-Plano Orçamentário 0004: Realização de planejamento regional e/ou territorial, levantamento de
dados, elaboração/atualização de estudos, diagnósticos e planos de desenvolvimento territorial integrado,
análises de dificuldades, identificação de potencialidades e principais fatores limitantes locais, de forma
participativa, e realização de avaliação e monitoramento de ações federais;
20WQ-Plano Orçamentário 0005: realização de conferência nacional para o debate e a legitimação da
PNDR; implementação do pacto de metas para o desenvolvimento regional; manutenção da rede social para
o desenvolvimento regional; apoio às instâncias de governança da PNDR; acompanhamento da tramitação
da proposta do projeto de lei da PNDR; implementação da rede latino-americana para o desenvolvimento
regional; realização de oficinas técnicas e reuniões para elaboração da proposta do projeto de lei para a PNOT;
produção de relatórios relativos à PNOT; promoção de eventos para a divulgação das políticas territoriais;
concessão de prêmio para práticas exitosas em desenvolvimento regional; e Produção e edição de publicações
e mídias informativas para divulgação e disseminação da temática relativa ao desenvolvimento regional e ao
ordenamento territorial;
20WQ-Plano Orçamentário 0006: Desenvolvimento de sistema de informação que englobe: base de dados, mediante intercâmbio de informações com os demais órgãos, entidades da administração indireta, organizações
da sociedade civil, bem como Estados e Municípios; indicadores relacionados ao desenvolvimento regional
e ao ordenamento territorial; ferramentas de gestão das ações de desenvolvimento regional e ordenamento
territorial do Ministério, vinculadas e órgãos de diferentes níveis de governo relacionados à PNDR e à PNOT;
Aquisição de equipamentos de informática, desenvolvimento de softwares, manutenção de base de dados,
qualificação de pessoal técnico e custeio da divulgação de informações e resultados;
20WQ-Plano Orçamentário 0007: Conhecer a realidade regional, de forma a permitir o planejamento de ações
que possibilitem o desenvolvimento sustentável e inclusivo na área de atuação da Sudene;
20WQ-Plano Orçamentário 0008: Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional;
Ação 8340: Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação;
Ação 8902: Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica;
Ação 214S: Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas;
Ação 7K66: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.

O NORDESTE
É A NOSSA MISSÃO
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Caros (as) leitor (as)

pelos incentivos fiscais.

Convidamos-lhe a conhecer uma instituição que em 2019 comemorou seu
jubileu de ouro, constituindo-se suas práticas, referência em desenvolvimento
regional quando o tema ainda era desconhecido para muitos neste País. Uma
instituição que atua em praticamente um continente, pelas dimensões que
representam sua área de atuação.

Uma outra questão que a Sudene vem trabalhando por meio de seus instrumentos de fomento, inclusive, destacando no PRDNE diversos eixos para
gradativamente reverter essa situação, é a Competitividade dos estados, tema
aliás, tratado em nossa finalidade institucional. Nesse sentido, se a competitividade é um gargalo no país, na região Nordeste ela é mais preocupante. Os
nove estados da região têm competitividade avaliada abaixo de 50 pontos. A
Paraíba, mesmo apresentando o melhor desempenho da região em 2019, com
índice 49,6, ocupou apenas a 11o posição no ranking dos estados. Por sua vez,
em 2019 os piores níveis de competitividade na região também estiveram entre
os menores índices do país atrelados ao desempenho do Maranhão (30,2),
Piauí (35,0), Sergipe (35,4) e Bahia (36,9) que ocuparam, respectivamente, a 27o,
23o, 22o e 20o posição. Por essa razão sugiro uma leitura do capítulo sobre “Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo” onde encontrará outros dados
sobre nossa Região.

A Sudene tem como finalidade institucional, promover o desenvolvimento
includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva
da base produtiva regional, na economia nacional e internacional, e uma área
de atuação que corresponde a cerca de 21 % da nacional de acordo com os
estudos que foram atualizados pelo IBGE em 2013, e envolve os estados do
Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia) e norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Essa área compreende 1.990 municípios, equivalente 1.789.582,1 km2 e
uma população estimada de 60.938.361 habitantes de acordo com dados do
IBGE em 2019. Nesse espaço de dimensões continentais caberiam com sobra
Alemanha, Finlândia, Itália, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales,
Grécia, Portugal, Áustria, Irlanda. Dinamarca, Suíça e Bélgica juntos.
No Nordeste mais especificamente, e para o qual há dados desagregados,
desde 2016 se observa melhoria no crescimento da percentagem de crianças
na educação infantil, e o atendimento pré-escolar cresce em níveis mais altos
que os do Brasil. A Região também alcançou a meta do IDEB da rede pública
de ensino, fixada para o período 2013/2017, para os anos iniciais (1o ao 5o ano).
Para os anos finais do ensino fundamental (6o ao 9o ano) a região, desde 2013,
já havia alcançado essa meta. Por outro lado, para o ensino superior, o Nordeste e o Norte, segundo dados de 2019, foram as regiões com menores taxas
brutas e matrícula.
Por outro lado preocupa a vulnerabilidade social. Dados do IPEA de 2017,
último disponível, mostram que essa vulnerabilidade, constituída por indicadores relacionados com a insuficiência de ativos importantes em termos de
Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda Trabalho, se mostrou maior no
Nordeste do que a média do País, para a população dos estados da Região.

Foto: Assessoria de Comunicação (Sudene)
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Outra característica notada no setor industrial da Região Nordeste, é a concentração nas indústrias baseadas em recursos naturais. Dados de 2017 mostram
que 53,5% do Valor da Transformação Industrial (VTI) da região, provém delas,
enquanto aquelas baseadas em ciência apresentaram 3,8% do VTI, demonstrando o quanto é pequena a existência de indústrias mais tecnológicas.
Em contraposição, a região Nordeste vem se destacando no aproveitamento
das energias renováveis, particularmente na geração de energia de base
eólica. Dados de 2018 sobre o Balanço Energético Nacional, da Empresa de
Pesquisa Energética, mostram que o Nordeste é responsável pela quase totalidade da geração de energia eólica do Brasil, com 87,6%, em parte decorrente
dos investimentos apoiados pelos fundos de desenvolvimento regionais e

A Sudene tem como modelo de atuação a articulação, a negociação e a
mobilização, tripé fundamental na concretização de nosso primeiro passo na
viabilização do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). A
proposta de encaminhamento do Projeto de Lei desse plano foi aprovada pelo
Conselho Deliberativo em maio de 2019, na presença de todos os governadores, vários Ministros e do Presidente da República. Atualmente encontra-se em
tramitação como PL 6163/2019, em Comissão Especial criada em fev/2020 na
Câmara dos Deputados.
A proposta do PRDNE, elaborada por técnicos da Sudene com o apoio do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) teve a participação decisiva do então Ministro
Gustavo Rigodanzo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento Regional e de
todos os governadores dos 11 estados da área de atuação da Autarquia.. Esse
plano engloba 578 ações reunidas em 153 projetos, distribuídos por 27 programas agrupados em 6 eixos estratégicos.
Entre as premissas do PRDNE destacam-se: a ampliação do nível de Investimento de cerca de 16% para 25% do PIB em cinco anos; o crescimento da
Região 2% acima da taxa de crescimento nacional; e, a melhoria da produtividade dos fatores de produção sem ampliar as desigualdades intrarregionais.
A agenda, suas diretrizes e os eixos prioritários desse trabalho poderão ser
encontradas no nosso endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/prdne
Paralelamente a isso, a Sudene continuou atuando no gerenciamento dos
incentivos Fiscais, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e na
administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
Por meio dos Incentivos e Benefícios Fiscais da Redução de 75% do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e adicionais não restituíveis, do Reinvestimento
de 30% do IRPJ para depósitos no Banco do Nordeste, e da Isenção do IRPJ e
adicionais não restituíveis para pleitos enquadrados no programa de inclusão
digital do Governo Federal, entre 2013 e 2019, só para citar os últimos sete
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anos, foram apoiados 2.577 pleitos que representaram R$ 20,4 bilhões, e que,
por outro lado, atraíram investimentos da ordem de R$ 240,1 bilhões. Só em
2019 foram apoiados 364 pleitos, incluídos os de Redução de 75% do IRPJ e
os de Reinvestimento de 30% do IRPJ. Mais detalhes terá o leitor no tópico
“Resultados da Gestão” deste relatório;

de outros créditos recebidos e cancelamento efetuado, teve dotação final
de R$ 92.349.321,00. Desse total, foram empenhadas/descentralizadas R$
84.340.886,35, liquidadas R$ 48.343.359,02 e pagas/repassadas despesas no
total R$ 45.239.778,36 (valor correspondente a 48,99% do autorizado na LOA
2019).

Um dado importante dessa conta é que, na média, para cada R$ 1,00 de
renúncia fiscal, outros R$ 11,8 reais foram atraídos para a área de atuação da
Sudene, mostrando o importante e estratégico poder de atratividade desse
mecanismo. Afora isso, mais de 1 milhões de empregos diretos e indiretos
foram gerados.

Em termos de governança, gestão de riscos e controles internos, e em decorrência do monitoramento das ações mapeadas pelo “Plano de Integridade” da
Autarquia, a Ouvidoria promoveu, no decorrer de 2019, verificação interna voltada para o acompanhamento das ações de mitigação de risco dos eventos lá
relacionados, bem como, de satisfação dos clientes. Na outra ponta do processo, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional publicou relatório de monitoramento sobre a situação dos planos operativos e indicadores observador no
primeiro semestre e no final de 2019, de forma a propiciar aos gestores uma
“fotografia” dos projetos/atividades ativas da Autarquia e da sua performance,
quanto ao que foi concluído, está atrasado, paralisado, foi cancelado ou se encontra em andamento. Esses dados estão disponíveis no endereço http://www.
sudene.gov.br/gestao-institucional, no tópico “Monitoramento e avaliação”. Em
dezembro atualizou o seu Plano de Dados Abertos (PDA) e em março de 2020
lançou a terceira edição desse PDA. O relatório de 2019, de satisfação do usuário dos serviços prestados pela Sudene, encontra-se disponível no endereço
http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/participacaosocial/ouvidoria/satisfacaousuarios-Sudene-2019.pdf. O Plano de Integridade
da Sudene encontra-se disponível no endereço http://www.sudene.gov.br/
images/2018/arquivos/Plano_de_Integridade-Sudene.pdf.

Cabe lembrar que a existência do Incentivo fiscal, assim como os Fundos de
desenvolvimento e de financiamento, visa equilibrar a relação dos fatores
de produção entre os estados da área de atuação, reconhecidamente mais
frágeis, e as regiões mais desenvolvidas do nosso País, além de promover a
atração de novos investimentos, daí a referência trazida pelo art. 43 da Constituição Federal de 1988, em particular o parágrafo 2o.
O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) até fev 2020 havia aprovado
35 projetos que, com uma participação acumulada de R$ 8,6 bilhões, trouxe
para a área de atuação da Autarquia, investimentos da ordem de R$ 24,8
bilhões. Uma proporção média de cerca de R$ 3,00 para cada R$ 1,00 do FDNE.
Desses 35 projetos, 22 foram de infraestrutura, especificamente de geração de
energia eólica, uma fonte alternativa estratégica e renovável, aonde a Região
Nordeste em relação ao País, já apresenta participação bastante relevante
como informado anteriormente. Apesar desses números, o FDNE vem, nos
últimos dois anos, com um orçamento em queda. Em 2018 foi de menos de
R$ 500 milhões, em R$ 2019, pouco mais de R$ 600 milhões, e para 2020, foi
fixado em R$ 657 milhões, contrariando a história de uma média R$ 1,5 bilhão.
Hoje o FDNE apoia inclusive, o Fundo de Financiamento ao Estudante de Nível
Superior (FIES), importantíssima iniciativa, porém suas fontes não tiveram
acréscimo orçamentário para suprir adequadamente as diferentes demandas.
Em 2019 outra frente orçamentária propiciou materialidade à finalidade
institucional: as emendas parlamentares. Nesse sentido foram celebrados 157
avenças, entre convênios e Termo de Execução Descentralizada que se encontravam ativos em 2019, e que representaram recursos da ordem de R$ 100,84
milhões entre emendas individuais, de comissões e de bancada.

Ainda na linha da mitigação de riscos, a Sudene deu continuidade ao funcionamento do Comitê Técnico de Acompanhamento do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste, instituído pelo Conselho Deliberativo da Sudene
por meio da Resolução no 126, de 11 de dezembro de 2018, e seu regimento
instituído pela Resolução Condel no 128, de 24 de maio de 2019 nos termos do
Acórdão TCU Plenário no 1271/2018. Durante 2019 foram realizadas reuniões
desse Comitê e seus conteúdos estão disponíveis no site da Sudene, no
endereço http://www.sudene.gov.br/comites. Relembra-se que esse comitê foi
criado com o objetivo de possibilitar o acompanhamento, pelo Conselho Deliberativo e pela Sudene, do cumprimento pelo Banco do Nordeste, das decisões
por eles emanadas. Ainda sobre o assunto, e como desdobramento, a Sudene
elabora relatórios trimestrais de monitoramento do FNE, sempre apreciados
pela Diretoria Colegiada da Sudene, que são submetidos ao CONDEL para
conhecimento e controle.

No que se refere à gestão do orçamento, os grandes referenciais foram a Lei
no 13.707, de 14 de agosto de 2018, que fixou as diretrizes para a elaboração
e execução da lei orçamentária de 2019, e a Lei no 13.808, de 15 de janeiro de
2019, que estimou a receita e fixou a despesa da União para 2019. Desta forma,
a Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 consignou dotação orçamentária
no valor de R$ 76.767.813,00, e entre acréscimo de créditos suplementares,

No último trimestre de 2019 também se iniciou o realinhamento do planejamento estratégico, que terá continuidade em 2020 tão logo sejam superadas
as limitações impostas pela pandemia do Coronavírus. Entre os avanços foram
discutidas a missão, valores institucionais e diretrizes, que devem colimar com
os 6 eixos tratados pelo PRDNE, nosso principal referencial nessa revisão. Mas
enquanto o realinhamento aguarda a oportunidade de avançar, continuamos

no uso dos referenciais do planejamento estratégico, até então vigentes.
Desta forma, em 2019 mantivemos nossas cadeias de valor baseadas nos marcos estratégicos que já vinham sendo adotados, naturalmente atualizando as
entregas à sociedade. Como é sabido, a Autarquia adota em seu planejamento
estratégico 4 diretrizes: a promoção da competitividade sistêmica da base
produtiva regional; a universalização do acesso a ativos estratégicos; a promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão; e o fortalecimento de sua
imagem, além de 14 objetivos estratégicos cujo conteúdo pode ser acessado
no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/gestao-institucional. No decorrer deste relatório serão apresentados mais detalhes sobre essas diretrizes
e os objetivos que as acompanham. O leitor também conhecerá os principais
projetos que no decorrer de 2019 mereceram nossa especial atenção. Aliás,
foram escolhas de nossa diretoria colegiada que foram consubstanciadas no
relatório de monitoramento do 2o ciclo de 2019, disponível no endereço http://
www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/V3-Relat%C3%B3rio_2%C2%BA_ciclo_2019.pdf.
A exemplo da narrativa de outros anos, em alguns capítulos serão encontrados
dados bem recentes, mas que buscam facilitar ao leitor concatenar a leitura
atual ao que leu no relatório relativo aos dados de 2018. Uma forma de se
evitar descontinuidade na compreensão dessa narrativa para fatos iniciados
anos atrás.
Por fim, ressaltamos o emprego do pensamento coletivo bem como o alinhamento dos conteúdos aqui expostos, com as orientações normativas do
Tribunal de Contas da União. Também destacamos a integridade das entregas
levadas à sociedade e o compromisso de melhorar, com esse novo modelo de
abordagem, a nossa comunicação com a sociedade, e para isso entendemos
ser crucial o papel dos órgãos de controle no processo de aproximação do
cidadão com a administração pública federal.
Boa leitura!
Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto
Superintendente
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Identificação da Sudene

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste é unidade de natureza Autárquica Especial, criada pela Lei Complementar no 125, de 03 de janeiro de 2007. Ela atua
nos estados do Maranhão, do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, que compõem a Região Nordeste, e parte norte dos estados
de Minas Gerais e Espírito Santo, que integram a região Sudeste. Sua cobertura espacial
está descrita pelo art. 2o da citada Lei. Essa abrangência compreende 1.990 municípios e
uma área de 1.789.582,1 km2, equivalente a quase um continente europeu inteiro. Inscrita
nesse espaço se encontra o Semiárido, uma sub-região de características edafoclimáticas únicas no País, composta por 1.262 municípios que abrangem 10 estados, do Maranhão ao Norte de Minas-Gerais, conforme as Resoluções no 107 e no 115, sancionadas
respectivamente nas datas de 27 de julho e 23 de novembro de 2017, disponível no site
da Sudene, no endereço http://www.sudene.gov.br/conselhodeliberativo/reunioes. Para
saber mais sobre algumas características de nosso espaço geopolítico de atuação visite
o tópico “ambiente externo”, mais adiante neste capítulo.
Seu funcionamento passou por diversas regulamentações desde 2007, sendo o Decreto
no 8.276, de 27 de junho de 2014, o vigente. O regimento que regula em detalhes o
funcionamento da Sudene, assim como o mencionado decreto, sua lei de criação e a
representação gráfica de sua estrutura estão disponíveis no endereço eletrônico http://
www.sudene.gov.br/institucional/competencias-e-organograma.
A Sudene, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 125/2007 tem como finalidade:
promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.
As decisões da Autarquia são estabelecidas por uma Diretoria Colegiada composta pelo
Superintendente, pelos Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão
de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos; e de Administração, cujos detalhes
serão tratados mais adiante.
A atuação da Autarquia e seus instrumentos estão fundamentados no art. 43 da
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar antes citada, e se relacionam
transversalmente com o § 1o do art. 165 e o art. 174 da referida Constituição, que firma o

planejamento como determinante para o setor público e indicativo para o setor privado,
e na nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) conforme o Decreto no
9.810, de 30 de maio de 2019. Até parte de 2019 a PNDR era regulamentada pelo Decreto
no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007.
São instrumentos de ação da Autarquia o Plano Regional de Desenvolvimento do
Nordeste (PRDNE), cuja proposta do projeto de lei foi aprovada pela Resolução CONDEL
no 127, de 24 de maio de 2019, e nesse momento se encontra em tramitação em Comissão
Especial criada em 13 de fevereiro de 2020 na Câmara Federal, sob o título de PL no
6163/2019, cabendo destacar que o ritmo da tramitação foi afetado pelas medidas
emergenciais de mitigação dos efeitos do Coronavírus no País.
Além do PRDNE são instrumentos da Sudene o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), os incentivos e benefícios fiscais e financeiros e outros instrumentos que venham a ser definidos em lei. A
legislação básica e o detalhamento das atribuições do órgão encontram-se disponíveis
no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/institucional/competencias-e-organograma.
A execução orçamentária e financeira da Autarquia em 2019, baseou-se na Lei no 13.707,
de 14 de agosto de 2018, (LDO) que fixou as diretrizes para a elaboração e execução da
lei orçamentária de 2019, e na Lei no 13.808, de 15 de janeiro de 2019, (LOA) que estimou
a receita e fixou a despesa da União para 2019.
No início de cada ano a Coordenação-Geral de Gestão Institucional, unidade vinculada à Superintendência, atualiza e disponibiliza em página da Sudene, a síntese dos
principais programas e ações do PPA, colocando-os no endereço eletrônico http://www.
sudene.gov.br/acoes-e-programas
A Sudene baseia a sua atuação em 12 objetivos relacionados pelo art. 4oda Lei
Complementar no 125/2007. São como que objetivos permanentes da Autarquia para a
concretização de sua finalidade.
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Quadro 1 – Competências da Sudene, estabelecidas pelo art. 4o da Lei Complementar no 125/2007

I

Definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao
desenvolvimento sustentável de sua área de atuação;

II

Formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento
de sua área de atuação, em consonância com a política
nacional de desenvolvimento regional, articulando-os com
os planos nacionais, estaduais e locais;

III

Propor diretrizes para definir a regionalização da política
industrial que considerem as potencialidades e especificidades de sua área de atuação;

IV

Articular e propor programas e ações nos Ministérios
setoriais para o desenvolvimento regional, com ênfase no
caráter prioritário e estratégico, de natureza supra-estadual
ou sub-regional;

V

Articular as ações dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das forças sociais representativas de sua área de
atuação de forma a garantir o cumprimento dos objetivos e
metas de que trata o inciso I do caput deste artigo;

IX

Estimular, por meio da administração de incentivos e
benefícios fiscais, os investimentos privados prioritários, as
atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento
sub-regional em sua área de atuação, conforme definição do
Conselho Deliberativo, em consonância com o § 2o do art. 43
da Constituição Federal e na forma da legislação vigente;

VI

Atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, visando a promover a diferenciação regional
das políticas públicas nacionais e a observância dos §§ 1o e
7o do art. 165 da Constituição Federal;

X

Promover programas de assistência técnica e financeira
internacional em sua área de atuação;

VII

Nos termos do inciso anterior, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, assessorar o Ministério da Economia por ocasião da
elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas
para sua área de atuação; (denominações das pastas ministeriais alteradas
pela Lei n0 13.844, de 18 de junho de 2019)

XI

Propor, mediante resolução do Conselho Deliberativo, as
prioridades e os critérios de aplicação dos recursos dos
fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais na sua
área de atuação, em especial aqueles vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico;

XII

Promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e
a proteção ambiental do semiárido, por meio da adoção de
políticas diferenciadas para a sub-região.

VIII

Apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos
e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social,
capacitação de recursos humanos, inovação e difusão
tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de
desenvolvimento sub-regional;
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O modelo de gestão da Autarquia se baseia no tripé: articulação, negociação
e mobilização.

1.2

Estrutura organizacional

A nova Sudene tem em sua missão e visão de futuro, os referenciais estratégicos que, além de guiarem sua criação em 2007, nortearam e norteiam a sua
atuação:
Conselho Deliberativo

MISSÃO
Articular e fomentar a cooperação das forças sociais
representativas para promover o desenvolvimento
includente e sustentável do Nordeste, a preservação
cultural e a integração competitiva da base econômica
da Região nos mercados nacional e internacional.

Comitê Regional das
Instituições Financeiras
Federais

Comitê Regional de
articulação dos Órgãos e
Entidades Federais

Comitê de Articulação das
Secretarias de Estado da área
da Sudene

Superintendência

Comitê Técnico de
Acompanhamento do FNE

Diretoria Colegiada

VISÃO
Ser a instituição de referência na promoção do desenvolvimento regional, detentora de credibilidade e do
conhecimento da realidade socioeconômica e ambiental
da sua área de atuação, com sufi ciente autonomia
financeira para atender as demandas regionais.

O planejamento estratégico da Autarquia começou a ser revisto no final de
2019, e sua retomada em 2020 foi postergada em razão do isolamento social
imposto pelas consequências da pandemia do COVID-19.

Assessoria de Comunicação
Social e Marketing
Institucional

Gabinete

Coordenação-Geral de
Gestão Institucuonal

Ouvidoria

Procuradoria
Geral

Diretoria de
Administração

Auditoria Geral

Diretoria de Planejamento e
Articulação de Políticas

Diretoria de Gestão de
Fundos, Incentivos e de
Atração de Invetimentos

Figura 1 – Diagrama representativo da estrutura orgânica da Sudene

Escritório de
Representação
(Brasília)
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1.3

Estrutura de governança

O modelo de governança corporativa da Sudene pode ser visto no diagrama ao lado, com
a representação das principais instâncias internas e externas de governança. Esse modelo
apresenta, os diversos atores que atuam nas
funções de governança e gestão da Sudene e
como se relacionam para a realização de sua
missão. Mais à frente voltaremos a esse tema.
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Governança
Sociedade
Câmara de Políticas e Integração
Nacional e Desenvolvimento
Regional

Presidência da República

Ministério do Desenvolvimento
Regional

Entes Federados da
área de atuação da
Sudene

Comitês
vinculados ao
CONDEL

Conselho
Deliberativo da
Sudene
(CONDEL)

Alta Administração
(Superintendente e
Diretores)

Gestão Tática
(Chefe de Gabinete, Coordenadores-Gerais, Assessores e
Assistentes Técnicos)
Fig. 2 – Diagrama representativo da estrutura
de governança da Sudene

Gestão Operacional
(Coordenadores, Assistentes e
Chefes de Divisão)

Gestão

Comitês internos,
vinculados à Alta
Administração
Auditoria Interna,
Procuradoria, Comissão de
Ética, Ouvidoria, Gestão
Institucional

- Banco do Nordeste do
Brasil
- Outros bancos operadores de fundos de desenvolvimento regionais.
- Poder Legislativo
- TCU, CGU
- Ministério Público
- Poder Judiciário

Instância interna de Governança
Instância interna de apoio à Governança
Instância externa de Governança independente
Instância externa de Governança vinculada ao Poder Executivo Federal
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Modelo de negócios

O modelo de negócios da Sudene está representado por suas cadeias de valor. Elas representam os esforços finalísticos e de suporte, ou apoio, a serem empregados nas entregas à sociedade. Por sua vez, refletem o que estabelecem a
sua finalidade, competências e missão anteriormente mencionados. Por sua vez, nos últimos tempos várias foram as
mudanças e oportunidades abertas pela legislação federal para a melhoria da governança e dos controles internos,
ora por meio de atos legais, ora por meio de novas ferramentas de TI.
Por outro lado, com a aprovação da proposta de projeto de lei do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste
pelo Conselho Deliberativo em 24 de maio de 2019, e sua futura transformação em lei, novo modelo de entregas
deverá ser sistematizado até por que o PRDNE impactará também na execução orçamentária, nos recursos de tecnologia da informação e no modelo de articulação do governo federal com a sociedade da região. Antecipando algumas
mudanças, em 28 de maio de 2020, o Governo Federal criou, por meio do Decreto no 10.382, o Programa de Gestão
Estratégica e Transformação do Estado, no âmbito da administração pública federal, conhecido como TransformaGov.
Esse programa possui várias etapas e seu objetivo é promover o alinhamento do planejamento estratégico institucional aos planos, estratégias e prioridades de governo, impactando processos finalísticos, de suporte e de gestão,
significando mudanças para futuro próximo. Um “casamento” oportuno para o estágio em que se encontra a proposta
do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, em tramitação no Congresso Nacional. Nesse Plano estão
contidos, eixos, objetivos e estratégias para uma atuação integrada entre União, Estados e Municípios, significando
que as entregas à sociedade poderão ser mais focadas em interesses comuns, incidindo tal mudança em uma troca de
entregas dispersas e pontuais por entregas focadas em cidades com protagonismo e efeito irradiador, com perspectivas de maior impacto.
O que esta Autarquia apresenta adiante é o que já estava institucionalmente organizando. Assim, apoiando-se no que
está disciplinado em sua estrutura regimental, no regimento interno e no planejamento estratégico dos órgãos que a
integram, relacionou 2 cadeias de valor finalístico e 2 cadeias de valor de suporte. Essas cadeias foram intituladas com
outro nome quando foram definidas as principais estruturas de gestão para fins de monitoramento no final de 2012,
quando foi aprovado na 121o reunião ordinária da Diretoria Colegiada, de 1o de novembro, empregando-se a metodologia do Business Planning Management (BPM). No início do ano seguinte, foi elaborado o realinhamento estratégico da
Autarquia, que veio a ser instituído na 132o reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 27 de fevereiro, e definidos os
elementos componentes dos macroprocessos de Planejamento, dos instrumentos de fomento, comunicação e imagem
institucional, desenvolvimento do servidor e suporte administrativo.

1.4.1

Cadeias de valor

Para a elaboração das cadeias de valor relacionadas adiante utilizou-se a metodologia
CANVAS apenas para adequar o que já existia. Aqui, para um melhor entendimento, a gestão
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e a gestão dos Incentivos e Benefícios Fiscais,
instrumentos de ação da Sudene de acordo com o art. 5o da Lei Complementar no 125, de 03
de janeiro de 2007, foram unidos e intitulados como Gestão integrada dos instrumentos de
fomento.

Imagem: Freepik.com
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Quadro 2 – Representação das principais
Cadeias de Valor da Sudene

Fonte: Coordenação-Geral
de Gestão Institucional
Nota: O siglário encontra-se no site da Sudene
no endereço: http://www.
sudene.gov.br/images/
arquivos/acessoainformacao/institucional/
gestaoinstitucional/
documentos/siglarioSudene-19112018.pdf

Cadeia de Valor de Suporte

Cadeia de Valor Finalístico

Gestão integrada
dos instrumentos
de fomento.

Gestão do planejamento estratégico

Gestão de
Pessoas.

Gestão Orçamentária,
Financeira, Patrimonial,
Licitações e Contratos.

Órgãos que Atuam
na Cadeia de Valor

VALOR
GERADO

Diretoria colegiada da Sudene, CGDF/
DEFIN, CGIF/DFIN, AUD, Procuradoria,
Bancos operadores de recursos do
FDNE (BNB, BB e CEF), BNB (operador
do FNE), empresas beneficiárias, Receita Federal do Brasil, Ministério do
Desenvolvimento Regional, Governos
dos estados da área de atuação da
Sudene.

Desenvolvimento econômico e social, geração de emprego,
competitividade, modernização, inovação, implantação,
ampliação e melhoria de empreendimentos econômicos,
criação de novas infraestruturas econômicas, atratividade
para novos negócios, insumos para avaliação da eficiência dos
instrumentos de fomento do desenvolvimento, formação de
parcerias público-privadas, transparência ativa.

Órgãos que Atuam
na Cadeia de Valor

VALOR
GERADO

Diretoria Colegiada da Sudene, CGEP/
DPLAN, CGDS/DPLAN, CGCP/ DPLAN,
CGGI/SUP, OUV, AUD, CGGP/DAD, CGTI/
DAD CGDF/DFIN, COCIC/CGDS/DPLAN,
Ministério do Desenvolvimento
Regional, Governos dos estados da
área de atuação da Sudene

Melhoria da integração das ações estratégicas do governo federal
na área de atuação da Sudene, desenvolvimento institucional, melhoria da qualidade do gasto municipal, capacitações para APL’s,
potencialização das oportunidades locais (Rotas de Integração),
melhoria dos serviços municipais (capacitação de servidores municipais), estudos técnicos especializados sobre potencialidades e
impactos dos instrumentos de fomento, avaliações de política de
desenvolvimento, mitigação de riscos e monitoramento das ações
de política, aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação
institucional da Sudene, melhoria da confiança na rede de internet
da Sudene, transparência ativa.

Órgãos que Atuam
na Cadeia de Valor

VALOR
GERADO

Diretoria Colegiada da Sudene, CGGP/
DAD, CGAF/DAD, PRD, AUD, CGTI/DAD,
CGGI/SUP, Ministério do Desenvolvimento Regional.

Desenvolvimento dos servidores, motivação,
garantida de integridade, gestão por competência,
melhoria da eficiência gerencial.

Órgãos que Atuam
na Cadeia de Valor

VALOR
GERADO

CGAF/DAD, PRD, AUD, Diretoria
Colegiada.

Equilíbrio orçamentário e financeiro, controle e eficiência
do gasto, qualidade dos bens e serviços, sustentabilidade
ambiental.

Promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da
base produtiva regional na economia nacional e internacional nacional e internacional

Capítulo 1: Visão geral organizacional e ambiente externo
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No tópico da página a seguir estão
detalhadas as entregas à sociedade, e os
correspondentes e principais canais de
comunicação e partes interessadas, ademais, para cada cadeia de valor seguem
identificadas as diretrizes estratégicas
correspondentes.
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Gestão integrada dos instrumentos de fomento
Parceiros-chave

Quadro 3 – Cadeia de Valor da Gestão Integrada dos Instrumentos de Fomento

Atividades-chave

- Empresas (podem apresentar seus
projetos para obtenção de recursos dos fundos
de desenvolvimento regionais: FDNE, FNE ou os
incentivos fiscais);
- Governos dos estados;
- Conselho Deliberativo da Sudene
(CONDEL);
- Receita Federal do Brasil (endossa, ou não, a
aprovação dos pleitos de incentivos fiscais da
Redução e Reinvestimento do IRPJ);
- Banco do Nordeste do Brasil (BNB);
- Caixa Econômica Federal;
- Banco do Brasil.

Proposta de valor

- Consultas-prévias para pleitos que buscam os
fundos de desenvolvimento regionais;
- Elaboração de diretrizes e propriedades para
deliberação do Condel da Sudene (FDNE e FNE);
- Vistoria de pleitos para fins de concessão dos
incentivos fiscais;
- Políticas para atração de empresas;
- Aprovação das Diretrizes e prioridades regionais
para os empreendimentos
localizáveis na área de atuação da Sudene;
- Reconhecimento do direito ao usufruto do benefício fiscal com base no lucro da exploração da
empresa, dos contribuintes optantes do imposto
de renda pessoa jurídica com base no lucro real;
- Agentes operadores do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste;
- Avaliação de Instrumentos de
financiamento.

Recursos-chave
- Legislação;
- Servidores;
- Tecnologia;
- Bancada Parlamentar do Nordeste;
- Rede de contatos com os estados da área
de atuação da Sudene;
- Carta de serviço ao cidadão, da Sudene.

Estrutura de custos
- Servidores;
- Tecnologia da Informação e Comunicação (equipamentos e softwares de aplicação e de
proteção atualizados).

- Implantação, ampliação, modernização de
empreendimentos financiados pelos fundos
de desenvolvimento regional (FDNE e FNE) ou
beneficiários dos incentivos fiscais;
- Desenvolvimento da Competitividade;
- Startups (inovação);
- Diversificação de negócios;
- Promoção de potencialidades intra e
extrarregionais;
- Novas oportunidades de negócios;
- Geração de empregos;
- Aumento do PIB estadual e municipal;
- Melhoria do IDH;
- Aumento da receita tributária;
- Aumento das exportações;
- Propostas de política de desenvolvimento
econômico;
- Administração dos depósitos do
reinvestimento (BNB);
- Emissão de contrato, fiscalização, liberação
dos recursos e emissão do Certificado de
Empreendimento Implantado pelos agentes
financeiros do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste (FDNE) (BNB, CEF e BB).

Relação com clientes
- Equipes técnicas da Diretoria de Gestão de
Fundos, Incentivos e de Atração de
Investimentos;
- Resoluções do Conselho Deliberativo;
- Atos Declaratórios de reconhecimento ao
direito do uso dos incentivos fiscais, da Receita
Federal do Brasil;
- Informe do BNB, de saldo dos recursos
custodiados para reinvestimento do IRPJ;
- Bancos operadores do FDNE (BNB, BB, CEF):
a) acompanha a implantação do
empreendimento;
b) recomenda à Sudene, a liberação solicitada
pelo cliente;
c) opera a liberação do recurso.

Canais
- Videoconferência;
- Site da Sudene, Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube;
- Contato presencial;
- Diário Oficial da União;
- Expedientes da Sudene;
- Expedientes de Bancos operadores;
- Expediente da Receita Federal do Brasil;
- Telefone;
- Sistemas de acesso ao cidadão e-OUV e e-SIC
(dúvidas, críticas, denúncias e elogios).

A quem interessa
- Empresas que queriam se instalar na área
de atuação da Sudene, habilitadas nos
termos da legislação dos fundos regionais
de desenvolvimento e dos incentivos fiscais;
- Governos dos estados;
- Prefeituras dos municípios;
- ONG’s dos estados da
área de atuação da Sudene;
- Universidades;
- Ministérios setoriais;
- Institutos de pesquisa;
- Todos os empreendedores contribuintes e
optantes do IRPJ com base no lucro real que
queiram se instalar, mordenizar ou ampliar
o seu negócio e queiram fazer uso de parcela
do IRPJ para isso;
- Todos os empreendedores que tenham
contrato de financiamento com os Bancos
operadores do fundo de desenvolvimento do
Nordeste e com o BNB, operador do FNE;
- Comitê Técnico de Acompanhamento do
FNE;
- Comitê Regional das Instituições
Financeiras Federais de atuação regional;
- Tribunal de Contas da União;
- Controladoria Geral da União.

Fonte de recursos
- Recursos Orçamentários da União;
- Recursos de 1% do Reinvestimento para administração pela Sudene;
- Recursos dos Fundos do FDNE e do FNE;
- Recursos das opções pelo lucro real, recolhidas junto à Receita Federal do Brasil;
- Recursos custodiados pelo BNB, referente ao Reinvestimento do IRPJ;
- 2% dos desembolsos do FDNE para administração do referido fundo pela Sudene;
- 1,5% dos amortizações dos financiamentos do FDNE para aplicação em projetos pesquisa de interesse do desenvolvimento regional, depositados no BNB.
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Diretrizes estratégicas vinculadas
Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Fortalecer a imagem da Sudene

A competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste resulta do conjunto dos investimentos na geração das externalidades econômicas, fundamentalmente na capacitação profissional dos recursos humanos, na inovação e desenvolvimento tecnológico, na ampliação das infraestruturas físicas (energia,
transporte, mobilidade urbana e comunicações) e hídrica (especialmente na
sub-região semiárida), na ampliação da estrutura de logística e na ampliação,
internacionalização e diversificação das exportações. Atenção especial deve
ser dada à capacitação voltada para a inovação, particularmente nos micros,
pequenos e médios negócios, como estímulo para o alcance da competitividade. A capacitação no âmbito da administração pública, particularmente
a municipal, também deve ser uma ação a ser perseguida, como forma de
proporcionar a melhoria das condições de planejamento e gestão.

O fortalecimento da imagem da Sudene consiste em um trabalho destinado
não apenas a aproveitar as oportunidades propiciadas por seus mecanismos
formais de negociação e articulação, como os seus colegiados consultivos e
deliberativos existentes, como também a intensificar a produção e disseminação de informações socioeconômicas associadas a uma estratégia de
comunicação.

Nessa linha estratégica, busca-se, adicionalmente, a ampliação e o adensamento das cadeias e arranjos produtivos por meio da atração de novos
segmentos produtivos e da complementação dos seus diferentes setores,
gêneros e ramos com potencialidade regional, merecendo atenção especial a
comercialização, a assistência técnica, o crédito e os incentivos e o sistema de
regulação.
Universalizar o acesso a ativos estratégicos
A universalização do acesso a ativos estratégicos representa, aqui, o conjunto
de iniciativas e investimentos para melhoria da educação básica e fundamental, o aumento da escolaridade da população, a redução do analfabetismo
(funcional e digital), a oferta ampla de serviços sociais (como abastecimento
de água e esgoto), além de infraestrutura hídrica para irrigação. Condições
necessárias, particularmente no semiárido, ao desenvolvimento includente.
Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão
A promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão resulta do
reconhecimento da capacidade da Sudene de adotar um conjunto de medidas
que podem ser subdivididas em cinco frentes: buscar a aptidão técnica plena
dos quadros da Autarquia para a condução das atribuições que lhe foram
conferidas; compatibilizar a ocupação dos cargos de confiança nas unidades
administrativas com o perfil e a experiência profissional de seus ocupantes;
recompor o quadro funcional; buscar a melhoria dos processos e sistemas
voltados para o alcance de bons resultados institucionais; e a contínua busca
da melhor tecnologia de informação e comunicação para o cumprimento das
atribuições conferidas a cada Diretoria e unidades administrativas da Sudene.
Isso abrange sistemas, softwares, hardware, segurança da informação e capacitações customizadas; e, propiciar as condições de segurança e conforto do
ambiente de trabalho.

A dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas
atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica
ou administrativa. Por sua vez, a utilização dos colegiados da Sudene como
instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de
que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da Sudene
e reunir governadores e ministros de estado, deve se voltar sobre pautas
realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional; por outro
lado, os comitês devem tratar questões técnicas que exijam consenso para a
harmonia social, econômica e até litigiosa, encontrando no CONDEL, o “locus”
para essa harmonização.
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Cadeia de Valor 2 - Gestão do Planejamento Estratégico

Quadro 4 – Cadeia de Valor da Gestão do Planejamento Estratégico

Parceiros-chave

Atividades-chave

Proposta de valor

Relação com clientes

A quem interessa

-Governos dos Estados;
-Prefeituras dos municípios;
-Organizações não-governamentais
-Universidades;
-Unidades administrativas da Sudene;
-Bancos federais operadores de fundos de desenvolvimento e financiamento.
-Ministérios setoriais;
-Órgãos de controle (TCU e CGU)

-Análise de pleitos enviados pelo SICONV;
-Análise e avaliação de ações de política;
-Elaboração e atualização das páginas eletrônicas
da Sudene;
-Melhoria dos recursos de Segurança da informação e comunicação;
-Gestão da Governança e controle de riscos;
-Gestão do Plano Regional de Desenvolvimento
do Nordeste (acompanhamento da proposta em
tramitação no Congresso, avaliação, atualização,
execução);
-Estimulo à formação de parcerias em projetos
público-privados;
-Gestão por competência para os servidores da
Sudene;
-Realização dos ciclos internos de monitoramento.

-Aprovação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (Atualmente encontra-se
em tramitação como PL 6163/2019, no Congresso
Nacional);
-Apoio à capacitação em Arranjos Produtivos
Locais e Rotas de integração;
-Apoio a implantação de obras de infraestrutura
urbana e de logística;
-Apoio à capacitação de servidores municipais
para uso do SICONV e outras ferramentas de
melhoria da gestão;
-Apoio à implantação de projetos de inovação,
particularmente na geração de energias alternativas, de preservação de biomas e de boas práticas
de desenvolvimento local, em especial para o
semiárido;
-Apoio à elaboração de planos estratégicos municipais integrados;
-Apoio a iniciativas de pesquisa aplicada e novas
práticas no uso da palma forrageira;
-Apoio a sistemas de bioágua familiar para “reuso
de água cinzas”;
-Apoio a eventos de promoção das potencialidades regionais;
-Apoio a iniciativas de melhoria da infraestrutura
econômica e de serviços da Região.

-Equipes técnicas da Ouvidoria, das unidades
vinculadas à Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, da Diretoria de Gestão de
Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos
da Sudene, da Auditoria, da Coordenação-Geral
de Gestão Institucional; da Coordenação Geral de
Logística, Administração e Finanças; de Gestão de
Pessoas; da Assessoria de Comunicação Social; da
Procuradoria.
-Equipes técnicas dos Bancos operadores de
fundos de desenvolvimento e financiamento.

-Governos dos estados da área de atuação da
Sudene;
-Prefeituras dos municípios da área de atuação
da Sudene;
-ONG’s sem fins lucrativos dos estados da área de
atuação da Sudene;
-Universidades;
-Institutos de pesquisa;
-Entidades de classe representativas do setor
produtivo e dos trabalhadores;
-Empresas beneficiárias dos incentivos fiscais;
-Empresas contratantes de financiamento;
-Comitê Técnico de Acompanhamento do FNE;
-Conselho deliberativo da Sudene;
-Ministério do Desenvolvimento Regional;
-Ministério da Economia;
-Congresso Nacional;
-Tribunal de Contas da União;
-Controladoria Geral da União.

Recursos-chave
-Comunidade acadêmica;
-Rede de contatos da Sudene nos estados;
-Carta de serviços ao cidadão, da Sudene;
-Sistema eletrônico de acesso a informações (SEI);
-Sistema de acompanhamento e avaliação de
desempenho institucional e dos servidores.
-Referenciais da proposta do Plano Regional de
Desenvolvimento do Nordeste

-Aplicativos de redes sociais Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube;
-Site da Sudene;
-Reuniões presenciais;
-Telefone;
-E-mail;
-Site dos Bancos federais operadores de fundos
de desenvolvimento e financiamento;
Sistemas de acesso ao cidadão FalaBrasil (e-OUV e
e-SIC, (dúvidas, críticas, denúncias, elogios)).

Fonte de recursos

Estrutura de custos
-Capacitações por competência;
-Servidores;
-Tecnologia da Informação (equipamentos e softwares de aplicação e de proteção atualizados).

Canais

-Recursos orçamentários da União;
-Recursos dos fundos de desenvolvimento e financiamento;
-Opções do IRPJ confirmadas pela Receita Federal do Brasil;
-Parcerias público-privadas.
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Diretrizes estratégicas vinculadas
Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Fortalecer a imagem da Sudene

A competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste resulta do conjunto dos investimentos na geração das externalidades econômicas, fundamentalmente na capacitação profissional dos recursos humanos, na inovação e desenvolvimento tecnológico, na ampliação das infraestruturas físicas (energia,
transporte, mobilidade urbana e comunicações) e hídrica (especialmente na
sub-região semiárida), na ampliação da estrutura de logística e na ampliação,
internacionalização e diversificação das exportações. Atenção especial deve
ser dada à capacitação voltada para a inovação, particularmente nos micros,
pequenos e médios negócios, como estímulo para o alcance da competitividade. A capacitação no âmbito da administração pública, particularmente
a municipal, também deve ser uma ação a ser perseguida, como forma de
proporcionar a melhoria das condições de planejamento e gestão.

O fortalecimento da imagem da Sudene consiste em um trabalho destinado
não apenas a aproveitar as oportunidades propiciadas por seus mecanismos
formais de negociação e articulação, como os seus colegiados consultivos e
deliberativos existentes, como também a intensificar a produção e disseminação de informações socioeconômicas associadas a uma estratégia de
comunicação.

Nessa linha estratégica, busca-se, adicionalmente, a ampliação e o adensamento das cadeias e arranjos produtivos por meio da atração de novos
segmentos produtivos e da complementação dos seus diferentes setores,
gêneros e ramos com potencialidade regional, merecendo atenção especial a
comercialização, a assistência técnica, o crédito e os incentivos e o sistema de
regulação.
Universalizar o acesso a ativos estratégicos
A universalização do acesso a ativos estratégicos representa, aqui, o conjunto
de iniciativas e investimentos para melhoria da educação básica e fundamental, o aumento da escolaridade da população, a redução do analfabetismo
(funcional e digital), a oferta ampla de serviços sociais (como abastecimento
de água e esgoto), além de infraestrutura hídrica para irrigação. Condições
necessárias, particularmente no semiárido, ao desenvolvimento includente.
Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na Sudene
A promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão resulta do
reconhecimento da capacidade da Sudene de adotar um conjunto de medidas
que podem ser subdivididas em cinco frentes: buscar a aptidão técnica plena
dos quadros da Autarquia para a condução das atribuições que lhe foram
conferidas; compatibilizar a ocupação dos cargos de confiança nas unidades
administrativas com o perfil e a experiência profissional de seus ocupantes;
recompor o quadro funcional; buscar a melhoria dos processos e sistemas
voltados para o alcance de bons resultados institucionais; e a contínua busca
da melhor tecnologia de informação e comunicação para o cumprimento das
atribuições conferidas a cada Diretoria e unidades administrativas da Sudene.
Isso abrange sistemas, softwares, hardware, segurança da informação e capacitações customizadas; e, propiciar as condições de segurança e conforto do
ambiente de trabalho.

A dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas
atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica
ou administrativa. Por sua vez, a utilização dos colegiados da Sudene como
instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de
que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da Sudene
e reunir governadores e ministros de estado, deve se voltar sobre pautas
realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional; por outro
lado, os comitês devem tratar questões técnicas que exijam consenso para a
harmonia social, econômica e até litigiosa, encontrando no CONDEL, o “locus”
para essa harmonização.
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Cadeia de Valor 3 - Gestão de Pessoas
Quadro 5 – Cadeia de Valor da Gestão de Pessoas

Parceiros-chave
-Unidades administrativas da Sudene;
-Auditoria interna;
-Procuradoria;
-Ouvidoria da Sudene;
-Órgãos de controle (TCU e CGU);
-Ministério do Desenvolvimento Regional.

Atividades-chave

Proposta de valor

Relação com clientes

-Gerir a força ativa e inativa de trabalho da
Sudene;
-Promover a gestão e a capacitação por competência;
-Garantir a integridade;
-Assessorar a alta administração com informações
de apoio à decisão sobre a gestão de pessoal;
-Promover avaliação anual de desempenho.

-Servidores mais preparados no exercício de suas
competências;
- materialização dos objetivos da Sudene;
- mitigação de riscos;
-Aperfeiçoamento do controle sobre questões
relacionadas a conflitos de interesses, abusos de
poder, assédio, nepotismo.

-Equipe da Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas da Sudene;
-Sistemas de gestão de pessoal da administração
pública federal;
-Sistema eletrônicos oferecidos pela Ouvidoria
da Sudene.

Recursos-chave

Canais

-Servidores;
-Tecnologia;
-Capacitação;
-Manutenção de sistema de acompanhamento de
desempenho e avaliação por competência.

Fonte de recursos

Estrutura de custos
-Servidores;
-Sistema de acompanhamento e avaliação de servidores por competência;
-Capacitação de servidores.

-Sistema Eletrônico de Informações (SEI;
-Internet;
-intranet;
-E-mails;
-telefone;
-Expedientes de comunicação interna (avisos,
memorandos, Resoluções da Diretoria colegiada)

-Recursos Orçamentários da União

A quem interessa
-Alta administração da Autarquia;
-Unidades administrativas internas da Sudene;
-Ministério do Desenvolvimento Regional;
-Ministério da Economia (secretaria de gestão
pública);
-Tribunal de Contas da União;
-Controladoria Geral da União.
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Diretrizes estratégicas vinculadas
Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na Sudene
A promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão resulta do reconhecimento da capacidade da Sudene de adotar um conjunto de medidas que
podem ser subdivididas em cinco frentes: buscar a aptidão técnica plena dos
quadros da Autarquia para a condução das atribuições que lhe foram conferidas; compatibilizar a ocupação dos cargos de confiança nas unidades administrativas com o perfil e a experiência profissional de seus ocupantes; recompor
o quadro funcional; buscar a melhoria dos processos e sistemas voltados para
o alcance de bons resultados institucionais e nesse contexto a contínua busca
da melhor tecnologia de informação e comunicação para o cumprimento das
atribuições conferidas a cada Diretoria e unidades administrativa da Sudene.
Isso abrange sistemas, softwares, hardware, segurança da informação e capacitações customizadas; e, propiciar as condições de segurança e conforto do
ambiente de trabalho.

Imagem: Freepik.com
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Cadeia de Valor 4 - Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Licitações e Contratos
Parceiros-chave

Atividades-chave

-Unidades administrativas da Sudene;
-Auditoria interna;
-Procuradoria;
-Ouvidoria da Sudene;
-Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da
Sudene;
-Coordenação-Geral de orçamento do Ministério
do Desenvolvimento Regional;
-Órgãos de controle (TCU e CGU).

- Gerir o orçamento e as finanças da Sudene;
-Garantir a integridade no cumprimento da legislação orçamentária, do patrimônio e licitatória;
-Assessorar a alta administração com informações
de apoio à decisão sobre a gestão do orçamento;
-Observar aspectos de sustentabilidade ambiental.
-Aperfeiçoar e manter sistema de segurança da
informação e comunicações;
-Capacitações internas

Quadro 6 – Cadeia de Valor da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Licitações e Contratos

Proposta de valor
-Orçamento controlado;
-Sistemas federais de controle orçamentário,
financeiro e patrimonial atualizados;
-Aperfeiçoamento do processo de contratações;
-Melhoria da transparência dos trabalhos;
-Melhoria da qualidade dos bens e serviços;
-Melhoria da segurança da Informação e da
comunicação.

Recursos-chave

-Equipe de apoio da Coordenação-Geral de Logística, Administração e Finanças;
-Equipes de Tecnologia da Informação e Comunicação
-Equipes da Procuradoria junto à Sudene e da
Auditoria interna.

Canais

-Servidores;
-Tecnologia;
-Capacitação.

-Sistema Eletrônico de Informações;
-Internet;
-Intranet;
-e-mails;
-telefone;
-Sistemas federais de controle orçamentário,
financeiro e do patrimônio;
-Expedientes de comunicação interna (avisos,
memorandos, Resoluções da Diretoria colegiada).

Fonte de recursos

Estrutura de custos
-Servidores;
-Capacitação;
-Tecnologia da Informação.

Relação com clientes

-Recursos orçamentários da União.

A quem interessa
-Alta administração da Autarquia;
-Unidades administrativas internas da Sudene;
-empresas habilitadas na prestação de bens e
serviços;
-Ministério do Desenvolvimento Regional;
-Tribunal de Contas da União;
-Controladoria Geral da União.
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Diretrizes estratégicas vinculadas
Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na Sudene
A promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão resulta do reconhecimento da capacidade da Sudene de adotar um conjunto de medidas que
podem ser subdivididas em cinco frentes: buscar a aptidão técnica plena dos
quadros da Autarquia para a condução das atribuições que lhe foram conferidas; compatibilizar a ocupação dos cargos de confiança nas unidades administrativas com o perfil e a experiência profissional de seus ocupantes; recompor
o quadro funcional; buscar a melhoria dos processos e sistemas voltados para
o alcance de bons resultados institucionais e nesse contexto a contínua busca
da melhor tecnologia de informação e comunicação para o cumprimento das
atribuições conferidas a cada Diretoria e unidades administrativa da Sudene.
Isso abrange sistemas, softwares, hardware, segurança da informação e capacitações customizadas; e, propiciar as condições de segurança e conforto do
ambiente de trabalho.
Imagem: Freepik.com
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Principais macroprocessos e processos

Tendo como referência os marcos de atuação regional da Sudene, observados
na análise dos ambientes interno e externo, além do fato de que o esforço do
momento concentra-se no realinhamento estratégico das ações da Autarquia,
vislumbram-se como macroprocessos:
Finalísticos: planejamento do desenvolvimento regional; promoção social e
desenvolvimento sub-regional e fomento do desenvolvimento regional;

Processo 1: pesquisas de campo, estudos acadêmicos,
dados macroeconômicos

INSUMOS

Pesquisas de campo; estudos acadêmicos;
dados macroeconômicos.

Apoio: comunicação social e imagem institucional; gestão de pessoas; suporte
administrativo; gestão corporativa.
DETALHAMENTO DOS MACROPROCESSOS

1.4.2.1

Macroprocessos finalísticos

a) MACROPROCESSO: Planejamento do Desenvolvimento Regional;

FORNECEDORES

Órgãos federais; Governos Estaduais e Municipais; Institutos e Fundações de Estudos
e Pesquisas

Processo 2: estudos e pesquisas

INSUMOS

Pesquisas de campo; estudos acadêmicos;
diretrizes das políticas públicas nacionais e
Planos Plurianuais

FORNECEDORES

Universidades; institutos de pesquisa; federações patronais; órgãos federais; governos
estaduais e municipais.

a.1) UNIDADE GERENCIAL: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas
a.2) DESCRIÇÃO
Promoção de estudos e pesquisas, formulação de estratégias, planos, programas,
realização de avaliações sócio-econômicas, desenvolvimento de estratégias de
integração e articulação das políticas regionais, concepção e implementação, em
articulação com a unidade interna competente, de sistemas de informação, de
forma a difundir conhecimento, bem como, a elaboração de prioridades que nortearão a aplicação de recursos do FDNE, do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste e dos incentivos fiscais especiais.

PRODUTOS

Diagnósticos; relatórios temáticos; mapas;
informações georreferenciadas; portais
(sites) externos; redes de informação.

PRODUTOS
Diagnósticos; relatórios temáticos; propostas
de políticas, de planos e programas, prioridades para instrumentos de fomento ao
desenvolvimentos.

a.3) DIAGRAMA SIMPLIFICADO
Observe-os ao lado.

CLIENTES
Órgãos federais; Governos Estaduais e Municipais; Universidades; Institutos e Fundações
de Estudos e Pesquisas; ONGs e sociedade
organizada

CLIENTES

Secretarias de estados e de municípios,
ONGs, universidades e sociedade.
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b) MACROPROCESSO: Promoção Social e Desenvolvimento Sub-Regional
b.1) UNIDADE GERENCIAL: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas

Processo 1: APLs, infraestrutura e cadeias produtivas

b.2) DESCRIÇÃO
Promoção, em regime de cooperação com as forças sociais da região, do
desenvolvimento includente e sustentável, apoio a iniciativas de desenvolvimento local e promoção da integração de rede de instituições sub-regionais e
locais, coordenação e implementação de ações de cunho social e promoção de
iniciativas de capacitação gerencial e laboral.
b.3) DIAGRAMA SIMPLIFICADO

INSUMOS
Estudos e pesquisas, diretrizes de políticas,
linhas de financiamento para apoio a APLS,
estudos do SEBRAE, PPA dos estados e do
Governo Federal.

Observe-o ao lado.
FORNECEDORES

Órgãos federais; Governos Estaduais e Municipais; associações de classe, sebrae, BNB,
Banco do Brasil, BNDES.

PRODUTOS

APLS e cadeias produtivas estruturadas,
pessoal capacitado, infraestrutura apoiada.

CLIENTES

Secretarias de estados, municípios, ONGs,
universidades e outras empresas da
sociedade civil organizada.
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c) MACROPROCESSO: Fomento do Desenvolvimento Regional
c.1) UNIDADE GERENCIAL: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas e
Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de atração de Investimentos.
c.2) DESCRIÇÃO
Identificação, apoio e promoção de oportunidades de investimento e de financiamento em espaços subregionais.
c.3) DIAGRAMA SIMPLIFICADO
Observe-os ao lado e na página a seguir.

Processo 1: operação do FDNE

INSUMOS

Diretrizes e prioridades, orçamento aprovado
e demandas apresentadas.

FORNECEDORES

Empreendedores, unidades internas, MDR,
bancos operadores do FDNE

PRODUTOS

Projetos implementados e operando regularmente, cadeias produtivas fortalecidas

CLIENTES
Sudene, secretarias de estado e de municípios, ministérios setoriais, TCU, ONGs, bancos
operadores, MDR, Condel, empresas, universidades, sociedade civil organizada.

Processo 2: concessão de incentivos e benefícios fiscais

INSUMOS

Pleitos apresentados e aprovados, estudos
setoriais realizados

FORNECEDORES

Empresas, entidades de pesquisa e unidades
da Receita Federal onde estão jurisdicionadas
as empresas pleiteantes do incentivo fiscal.

PRODUTOS
Cadeias produtivas, de clusters, de APLs, empregos, renda, inovação tecnológica, receita
fiscal para a União, estados e municípios da
área de atuação da Sudene.

CLIENTES
Empresas, ministérios setoriais, TCU, RFB,
Estados e municípios, universidades,
federações patronais e institutos de ensino
e pesquisa.
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Processo 3: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE)

INSUMOS

Relatórios de avaliação e estudos setoriais.

FORNECEDORES

BNB, Etene/BNB, Universidades, IPEA, IBGE,
estados da área de atuação da Sudene, municípios, TCU, ministérios setoriais.

PRODUTOS

Projetos implementados e operando regularmente, e cadeias produtivas fortalecidas.

CLIENTES
Sudene, Ministérios setoriais, órgãos estaduais e
municipais, TCU, universidades, empresas privadas,
Condel, bancos operadores de fundos de financiamento e investimento, federações patronais.
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Processo 4: promoção e captação de investimentos.

INSUMOS
Estudos de mercado, eventos sobre oportunidades de investimentos, missões internacionais, pleitos apresentados aprovados
(consulta prévia e projetos)

FORNECEDORES
Empresas, secretarias de desenvolvimento econômico ou equivalentes nos estados e municípios, ministérios setoriais, bancos e agências de
investimento, IPEA e IBGE

PRODUTOS

Boletins, folders, drops para a imprensa, eventos promocionais, divulgação na
internet.

CLIENTES
Empresas, federações de indústrias, ministérios setoriais, estados e municípios, agências
estaduais de desenvolvimento, investidores
internacionais.
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Macroprocessos de apoio

Processo 1: disseminação dos resultados da Sudene

a) MACROPROCESSO: Comunicação Social e Imagem Institucional
a.1) UNIDADE GERENCIAL: Gabinete/Assessoria de Comunicação Social da Sudene.
a.2) DESCRIÇÃO
Promoção da comunicação interna e melhoria do relacionamento com a imprensa,
utilizando todos os recursos de mídia disponíveis, sobre fatos/acontecimentos
considerados estratégicos no ambiente informacional, bem como, eventos promocionais relacionados com as atividades de interesse da Sudene.

INSUMOS
Relatórios, projetos do FDNE, dados do FNE e
incentivos fiscais, convênios e acordos, projetos
estratégicos desenvolvidos, planos de desenvolvimento, dados sobre gestão institucional,
acordo, relatórios, eventos, outras produções.

Processo 2: imagem institucional

INSUMOS
Política de Comunicação do Governo Federal,
plano de comunicação da Sudene, documentos
internos (atas, relatórios, planos, decisões,
boletins temáticos, regulamentos).

a.3) DIAGRAMA SIMPLIFICADO
Observe-os ao lado.

FORNECEDORES

FORNECEDORES

Unidades internas da Sudene, órgãos
federais, governos estaduais e municipais,
empresas.

PRODUTOS

Órgãos internos e MDR.

PRODUTOS

Produção documental da Sudene (relatórios,
boletins, estudos, planos, decisões colegiadas,
regulamentos, dados estatísticos de macro e microeconomia do NE para divulgação na intranet e redes
sociais).

Produção documental da Sudene (relatórios,
boletins, estudos, planos, decisões colegiadas,
regulamentos, dados estatísticos de macro e microeconomia do NE para divulgação na intranet e redes
sociais).

CLIENTES

CLIENTES

Imprensa, empresas privadas, organismos internacionais
de financiamento e investimento, secretarias de estados
e municípios, bibliotecas, ONGs, Universidades, ministérios setoriais, TCU, sociedade civil organizada, ministérios
setoriais, TCU.

Imprensa, empresas, organismos internacionais
de financiamento e investimento, secretarias de
estados e municípios, bibliotecas, ONGs, Universidades, ministérios setoriais, TCU.
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b) MACROPROCESSO: gestão de pessoas
b.1) UNIDADE GERENCIAL: Diretoria de Administração /Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas.
b.2) DESCRIÇÃO
Promoção da valorização do servidor da Sudene por meio de avaliação sistemática
de produtividade, dedicação, assiduidade, iniciativa e outros parâmetros, bem
como, realização e acompanhamento dos resultados propiciados pela capacitação
por competências e pelo enquadramento em Plano de Carreira ou equivalente,
além da promoção da assistência à saúde junto ao servidor.
b.3) DIAGRAMA SIMPLIFICADO
Observe-o ao lado.
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Processo 1: disseminação dos resultados da Sudene

INSUMOS
Cadastro de servidores, política de desenvolvimento pessoal, plano de carreira, plano anual de capacitação, relatório de acompanhamento da saúde do
servidor, tabelas de pagamento, dotações orçamentárias, resultados de avaliação de desempenho

FORNECEDORES
Unidades internas, secretaria de gestão do Ministério
da Economia, Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas do MDR; servidores da Sudene, sistemas estruturantes do SIAFI e SIAPE/Sigepe, Escola Nacional
de Administração Pública.

PRODUTOS
Servidores capacitados, critérios para habilitação de
cargos, folha de pagamento; relatório de avaliação
de saúde do servidor; cadastro atualizado de servidores; avaliações de desempenho.

CLIENTES

Servidores da Sudene.
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b) MACROPROCESSO: Suporte Administrativo
b.1) UNIDADE GERENCIAL: Diretoria de Administração/Coordenação-Geral
de Administração e Finanças/ Coordenação de Orçamento, Contabilidade, e
Finanças da Sudene e Coordenação de Serviços Gerais.
b.2) DESCRIÇÃO
Promoção do suporte contábil, orçamentário e financeiro, bem como da
infraestrutura e da logística necessárias ao bom funcionamento e ao exercício
das funções e atividades da Sudene.
b.3) DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS
Observe-os ao lado.

Processo 1: disseminação dos resultados da Sudene

INSUMOS
PPA; LOA; LDO; PRDNE; dotações orçamentárias;
decreto de limites; instruções e portarias da
SOF e MDR; planos operativos da Sudene; solicitações de liberações para convênios; Termos de
Cooperação; TEDs; solicitações da Diretoria de
Fundos para projetos do FDNE; orientações da
Diretoria Colegiada da Sudene e Coornedação-Geral de Gestão Institucional

Processo 2: controle da administração condominial e suporte
logístico

INSUMOS
Avaliações do funcionamento do prédio
e necessidades das unidades quanto a suporte
logístico

FORNECEDORES

Gestores e técnicos
da Sudene

FORNECEDORES

ME/SOF; diretores da Sudene; Coordenação-geral de Contabilidade do MDR; Unidades
da Sudene.

PRODUTOS
Extratos do SIAFI e tabelas para o acompanhamento
e gestão dos recursos pelos diferentes níveis executivos da Sudene; despachos; notas técnicas; extratos
de depósito do SIAFI para entidades externas.

CLIENTES
Superintendente, Diretores e gestores diversos da
Sudene, unidades de contabilidades de estados e
municípios da área de atuação da Sudene, MDR,
agentes operadores do FNE (BNB< BB e Caixa
Econômica)

PRODUTOS
Suporte ao condomínio no funcionamento da
infraestrutura básica (água, energia, elevadores,
segurança, limpeza, combate a incêndio, sistema
de refrigeração), e do atendimento às demandas de
apoio logístico.

CLIENTES

Superintendente, diretores, gestores, técnicos da
Sudene e visitantes.
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Processo 3: pagamentos

INSUMOS
Faturas, pedido de liberação de recursos, Lei de
Responsabilidade Fiscal; Lei de Licitações; sistemas estruturantes do SIAFI, SIGEPE, SPIUNET,
exigências estabelecidas em atos normativos da
STN ou recomendações dos órgãos de controle
interno (auditoria, CGU) e externo (TCU).

FORNECEDORES

Unidades internas, prestadores de serviços,
entidades estaduais, municipais e empresas
em geral.

PRODUTOS

Conformidade das contas e
integridade da gestão financeira.

Imagem: Freepik.com

CLIENTES

Credores, servidores,
auditoria interna, TCU e CGU.
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d) MACROPROCESSO: Gestão Corporativa
d.1) UNIDADE GERENCIAL: Coordenação-Geral de Gestão Institucional e Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Sudene.

Processo 1: controle e acompanhamento da programação

INSUMOS

Processo 2: programação estratégica e operacional.

INSUMOS

b.2) DESCRIÇÃO
Promoção da gestão integrada da programação plurianual de atividades do
Governo Federal, do seu planejamento institucional estratégico, orçamentário,
bem como realização do controle, do acompanhamento e da avaliação dessas
ações, por meio da promoção periódica e regular de reuniões de monitoramento, com a participação da administração superior da casa, elaboração periódica de planos gerencias, bem como, promoção, de forma também integrada
e internamente articulada, do desenvolvimento de novos processos gerenciais,
provendo-os das normatizações necessárias ao seu bom funcionamento, conciliando essas práticas com um processo de capacitação para aperfeiçoamento
técnico e gerencial.

Planos operativos da Sudene; Plano Anual de
Capacitação; PPA; LOA; LDO; e Decreto de Limites; PRDNE; dados da programação orçamentária e financeira

Decisões (atas e resoluções) da Diretoria
Colegiada; Plano de Dados Abertos; Plano de
Integridade; decisões do Comitê de Governança,
Riscos e Controle da Sudene; planejamento
estratégico da Sudene, políticas e planos de
desenvolvimento regional e setorial (PRDNE e
PNDR), estudos e relatórios internos

d.3) DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS
Observe-os ao lado.

FORNECEDORES

SOF/ME; CGGP / Sudene; SECEX / MDR;
Conselho Deliberativo da Sudene, Diretoria
Colegiada e unidades internas da Sudene.

PRODUTOS
Relatórios com os resultados (indicadores e mapas
de monitoramento) sobre a execução da programação finalística e de apoio da Sudene.

CLIENTES

Diretoria Colegiada, gestores e
técnicos das unidades internas da Sudene

FORNECEDORES

Diretoria Colegiada e unidades internas.

PRODUTOS

Relatórios gerenciais e propostas deliberativas.

CLIENTES

Sudene, MDR e Conselho Deliberativo da Sudene
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Processo 3: melhoria da gestão

INSUMOS

Pesquisas sobre boas práticas de gestão, relatório de avaliação gerencial do TCU, avaliações de
desempenho institucional.

FORNECEDORES
Política de Desenvolvimento de Pessoal da
Sudene, decisões da Diretoria Colegiada e do
Comitê de Governança, Riscos e Controle da
Sudene; estudos especializados de órgãos de
controle (TCU e CGU)

PRODUTOS

Imagem: Freepik.com

Projeto de melhoria da qualidade da gestão (capacitação, reconhecimento e mérito, aperfeiçoamento de
processos, gestão de riscos)

CLIENTES

Gestores e técnicos das unidades internas
da Sudene.

O diagrama da página a seguir visa mostrar por onde os macroprocessos atuam, transitam, interpenetrando-se. Outra forma para essa representação poderia ser
por meio de uma figura que mostrasse a finalidade institucional no centro, e em torno dela, orbitando, os sete macroprocessos, haja vista o fato de que as cadeias
de valor representam todos os recursos necessários para que as entregas a sociedade se materializem. Ou seja, a finalidade institucional seja cumprida.
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PROCESSOS

Levantamento /
coleta de dados

Estudos e
pesquisas

APLs, infraestrutura e
cadeias produtivas

MACROPROCESSOS
FINALÍSTICOS

Planejamento do
Desenvolvimento
Regional

Promoção social e
desenvolvimento
sub-regional

CADEIAS DE VALOR

MACROPROCESSOS
DE APOIO

Disseminação dos
resultados da Sudene

Gestão integrada
dos instrumentos
de fomento

Gestão do
planejamento
estratégico

Comunicação social e
imagem institucional

Operação do
FDNE

Gestão de
pessoas

Fundo Constitucional
de Financiamento do
Nordeste
Promoção e captação de
investimentos

Gestão de
pessoas

Controle da administração condominial e
suporte logístico
Controle e acompanhamento dos pagamentos
diversos, contratos e
convênios

Gestão orçamentária,
financeira, patrimonial,
licitações e contratos

Apoio

Desenvolvimento e
valorização do servidor

Execução orçamentária
e financeira
Suporte
administrativo

Fomento do
desenvolvimento
regional

Imagem institucional

Disseminação dos
resultados da Sudene

Finalístico

Concessão de incentivos
e benefícios fiscais

PROCESSOS

Controle e acionamento
da programação

Gestão
corporativa

Programação
estratégica e
operacional
Melhoria da gestão
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Modelo de negócios

1.6

As principais políticas de governo adotadas pela Autarquia em 2019 devido à associação direta com a materialização
de suas entregas à sociedade foram a LDO, instituída pela Lei no 13.707, de 14 de agosto de 2018, e a LOA, instituída
pela Lei no 13.808, de 15 de janeiro de 2019. Com base nisso, coube à Sudene, naquele ano, a execução da seguinte
programação:

PROGRAMA 2029 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL

Objetivo 0840:

Promover o desenvolvimento regional e
o ordenamento do território brasileiro
por meio do planejamento da ocupação e
do uso do espaço de forma sustentável e
com abordagem territorial.

Promover o desenvolvimento regional e
o ordenamento do território brasileiro
por meio do planejamento da ocupação e
do uso do espaço de forma sustentável e
com abordagem territorial.

Ações vinculadas

Ações vinculadas

Ação 4640 - Capacitação de Recursos
Humanos para a competitividade;

Ação 8340 – Desenvolvimento da rede
Regional de Inovação;

Ação 20WQ – Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento
Territorial;

Ação 214S – Estruturação e Dinamização
de Atividades Produtivas;

Ação 8917 – Fortalecimento das Administrações Locais;

Ação 8902 – Promoção de Investimentos
em Infraestrutura Econômica;
Açao 0355 – Financiamento de projetos do
setor produtivo no âmbito do FDNE

As metas e resultados associados ao programa citado estão descritas nos ciclos de monitoramento da Sudene descritos
na página dedicada aos itens de Gestão Institucional.

Ambiente externo

A área de atuação da Sudene é formada pelos nove estados que compõem
a região Nordeste, por 168 municípios do norte do estado de Minas Gerais
e por 28 municípios do norte do estado do Espírito Santo, totalizando 1.990
municípios, com uma área de 1.789.582,1 km². Estimativas populacionais do
IBGE apontam uma população de 60.938.361 habitantes na área de atuação da
Sudene, em 2019. Contido na área de atuação da Sudene há o semiárido, que
é composto por 1.262 municípios e possui 27.722.782 habitantes, de acordo com
estimativas populacionais do IBGE para o ano de 2019.

Quadro 7 – Principal referencial de Política de Governo
adotado na materialização das ações da Sudene

Objetivo 0789
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Fonte: Coordenação-Geral
de Gestão Institucional da
Sudene
Nota: O quadro acima não
inclui a Ação 7k66 – relativa
a emendas parlamentares,
porque não se constitui
atividade como caracterizam-se as demais.

Na área de atuação da Sudene estão presentes quatro dos seis biomas
brasileiros, são eles: Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. O bioma
Caatinga é o bioma de maior abrangência na área de atuação da Sudene e é
o único bioma exclusivamente brasileiro. De acordo com a Agência Nacional
de Águas - ANA - há seis regiões hidrográficas na área de atuação da Sudene:
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, Região Hidrográfica do Atlântico
Nordeste Ocidental, Região Hidrográfica do Parnaíba, Região Hidrográfica do
Atlântico Nordeste Oriental, Região Hidrográfica do São Francisco e Região
Hidrográfica do Atlântico Leste.
De acordo com o Plano Nacional de Educação, as metas nacionais atreladas à
Educação Infantil consistem em: universalizar o acesso à Pré-Escola para crianças de 4 a 5 anos até 2016 e atender, até o final de vigência do PNE, no mínimo,
50% das crianças com até 3 anos. Em 2016, houve alteração na forma da coleta
dessas informações, anteriormente realizada pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e atualmente pela PNAD contínua, considerando
informações de crianças a partir de 0 anos.
Desde 2016, observa-se um crescimento na porcentagem dessas crianças na
Educação Infantil, no Brasil e em suas regiões. No Brasil, em 2018, a marca do
atendimento na pré-escola foi 93,8%, e de 96,3% no Nordeste. A respeito do
atendimento em creche, ainda no mesmo ano, a marca para o Brasil foi de
35,6% e de 19,1% na região Nordeste. Enquanto o atendimento pré-escolar no
Nordeste apresenta maior cobertura comparada às demais regiões, no atendimento em creche é a região com menor taxa de atendimento.
Em relação à qualidade da Educação Básica, pode-se considerar o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os resultados Ideb da rede pública de ensino no Nordeste, apresentam o cumprimento da meta da região, no
período de 2013 a 2017, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5°
ano). Para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano), a região cumpriu a meta em 2013, e no período mais recente não atingiu a meta projetada.
Para a rede pública do Ensino Médio, a região não cumpriu a meta prevista nos
três anos (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Comparação entre o resultado do Ideb e a Meta da Rede Pública do Ensino - Região
Nordeste, ano de 2013 a 2017.
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índice de 0,68, para o nível médio, com 0,35. Entretanto, essa redução de 33% não foi suficiente para alterar a posição do estado no
ranking da região, mantendo-se, dessa forma, como o maior nível de vulnerabilidade e carência em 2017, seguido do estado de Alagoas com índice de 0,34. Entretanto, é importante notar que todos os estados da região ficaram abaixo da média nacional em todos os
anos, isto é, a população desses locais vivem em vulnerabilidade relativamente maior do que a média do país.
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Fonte: IPEA. Atlas da Vulnerabilidade Social.
Elaboração: Sudene/DPLAN/CGEP/2020.
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Fonte: MEC/INEP/IDEB 2013-2017. Elaboração: Sudene/DPLAN/CGEP/2020.

Em 2017, dos 1.990 municípios da área de atuação da Sudene, 69,2% e 25,6% cumpriram a meta projetada da rede pública de ensino nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, respectivamente.
A respeito do Ensino Superior, cabe destacar a meta do PNE sobre o aumento da porcentagem de
estudantes da Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos para 50%, até 2024. Nesse
indicador, o Brasil apresentou comportamento crescente ao longo dos anos de 2012 a 2019, atingindo
o valor de 44,4%. Durante esse período, apesar de manter comportamento crescente, assim como as
demais regiões, o Nordeste e Norte foram as regiões com menores taxas brutas de matrícula, tendo,
em 2019, 37,3% e 36,0%, respectivamente.
Quanto aos aspectos socioeconômicos, a vulnerabilidade social é analisada a partir do Índice de
Vulnerabilidade Social - IVS desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que
busca representar o grau de acesso, ausência ou insuficiência de ativos importantes em termos de
Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda Trabalho. O índice sintético varia de 0 a 1, sendo 0 a
situação ideal, de ausência de vulnerabilidade.
Os dados do Gráfico 2 demonstram que houve uma redução expressiva na vulnerabilidade na região
nos últimos 18 anos. Em 2000, o índice global para o Nordeste era de 0,52, por sua vez, em 2017 caiu
para 0,31, atingindo uma vulnerabilidade média, ante a de nível muito alto. A despeito desse notável
avanço, em 2017 o nível de vulnerabilidade observado na região ainda era mais elevado do que a
média de todo o país (índice de 0.24). Além disso, nesse último ano, os dados da PNAD demonstraram
que o Nordeste apresentou o maior grau de vulnerabilidade entre as demais regiões, enquanto que
nos anos anteriores a região Norte se mostrava um pouco mais vulnerável. Em todos os estados da
região houve queda no indicador de vulnerabilidade, com destaque para o Maranhão que apresentou
a maior redução no período, saindo de um nível de vulnerabilidade considerado muito alto em 2000,
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Ao analisar a composição do índice IVS no Gráfico 3, verifica-se que no ano 2000, o estado de Alagoas apresentava o pior desempenho nas dimensões de Renda e Trabalho e Capital Humano, um grau de carência de 0,68 e 0,75, respectivamente. Na dimensão de
Infraestrutura Urbana, o pior desempenho ficou a cargo do Maranhão, com índice de 0,69, seguido de Pernambuco com 0,41, classificados como vulnerabilidade muito alta e alta, nessa ordem.
Em 2017, mesmo com os avanços observados, o estado de Alagoas apresentou o pior desempenho nas dimensões Renda
e Trabalho e Capital Humano, com índice de 0.46 e 0,39, respectivamente. Como é possível observar ainda no Gráfico 3, à exceção
dos estados do Ceará e da Paraíba, que apresentaram um grau de carência médio, na dimensão Renda e Trabalho, os demais são
classificados como de alta vulnerabilidade na dimensão renda. Especificamente sobre o Capital Humano, a região como um todo teve
um desempenho médio, com índice de 0,32. O menor grau de carência no Capital Humano se mostrou nos estados do Rio Grande do
Norte e Ceará, índice de 0,28 e 0,29, respectivamente. Por sua vez, na dimensão de Infraestrutura Urbana, em 2017 a região como um
todo passa a ser classificada com vulnerabilidade muito baixa, com índice de 0,19, desempenho sensivelmente melhor que o da média nacional, índice de 0,20. Sendo o maior e o menor nível de vulnerabilidade nessa dimensão observados no Maranhão e na Bahia,
com índices de 0,27 e 0,14, nessa ordem.
(1)
O IVS é composto por 16 indicadores distribuídos nessas três dimensões, a exemplo do indicador percentual de pessoas que vivem em domicílios com
renda per capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e que gastam mais de uma hora até o trabalho, na dimensão de Infraestrutura; do percentual
de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola, na dimensão de Capital Humano; e do percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal, na dimensão de Renda e Trabalho. Para mais informações ver: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/>
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Gráfico 3. Vulnerabilidade social no Brasil e nos estados do Nordeste segundo as dimensões do IVS - 2000 e 2017

de alta capacidade utilizadas na prestação de serviços de telecomunicações
(backhaul). De acordo com esse mapeamento, em 2015, dos 1.990 municípios
da área de atuação da Sudene, 537 tinham backhaul de fibra óptica, ao passo
que os dados para 2019, após fiscalização da Anatel, mostram que 1.206 municípios da área de atuação da Sudene apresentam backhaul de fibra óptica, um
aumento expressivo.
Segundo dados da PNAD contínua, no Nordeste, em 2018, 64% das pessoas
tinham utilizado a internet (referência quarto trimestre de 2018), enquanto a
média nacional é de 75%. Segundo a mesma pesquisa, 71% das pessoas possuíam telefone celular para uso pessoal, sendo 79% a média nacional.

Fonte: IPEA. Atlas da Vulnerabilidade Social. Elaboração: Sudene/DPLAN/CGEP/2020.

Mais especificamente quanto ao saneamento básico, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR), em 2018, 74% da população do nordeste era atendida pelo abastecimento de água, enquanto a média nacional
era de 84% (o nordeste apresenta 46% de perdas de água no abastecimento). Apenas 28% da população tinha atendimento de esgoto, e apenas 36%
deste esgoto era tratado.
A taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares da população do nordeste, em 2018, era de 86%, abaixo da média nacional de 92%.
Em termos nacionais, 44% da população não atendida por serviços de coleta do Brasil é da região nordeste.
Entre os anos de 2010 e 2017, segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto - PIB, em valores correntes, da região Nordeste passou de pouco mais
de R$ 522 bilhões, o equivalente a 13,2% do PIB nacional, para cerca de R$ 953 bilhões, correspondendo a 14,4% do PIB nacional, um leve aumento
de 1,2% na participação da região no PIB nacional.
Com relação ao emprego formal, em 2018 a área de atuação da Sudene apresentou 9.154.795 empregos, dos quais 297.846 na agropecuária (3,3%),
1.148.997 na indústria (12,6%), 1.706.442 no comércio (18,6%), 5.628.456 em serviços (61,5%) e 373.054 na construção civil (5%).
O setor industrial na região Nordeste apresenta uma concentração nas indústrias do tipo baseada em recursos naturais, as quais, em 2017, apresentaram 53,5% do Valor da Transformação Industrial - VTI - da região. Em seguida, aparecem as indústrias do tipo intensiva em escala, com 25% do VTI
da região e as indústrias do tipo intensiva em trabalho, com 15% do VTI da região. Por fim, as indústrias dos tipos diferenciada e baseada em ciência
apresentaram, respectivamente, 2,8% e 3,8% do VTI da região. Essa concentração na indústria baseada em recursos naturais, com as indústrias
diferenciada e baseada em ciência apresentando participações baixas, demonstram que a indústria da região está afastada dos tipos de indústria
mais tecnológicos.
Sobre conectividade, com a importância crescente do mundo digital, é imprescindível que a população disponha de alta qualidade na conexão com
a internet. A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - disponibiliza um mapeamento das infraestruturas das redes de telecomunicações

Em relação ao setor energético, na esteira da preocupação a nível mundial com
as consequências a serem enfrentadas em decorrência das mudanças climáticas, as energias renováveis vêm ganhando destaque como uma das muitas
soluções necessárias à desaceleração do ritmo no qual tais mudanças estão
ocorrendo. As energias eólica e solar, particularmente, serão as principais
impulsionadoras do crescimento das energias renováveis, de acordo com previsão feita pela International Energy Agency - IEA - para o período até o ano de
2024. De acordo com o Balanço Energético Nacional, da Empresa de Pesquisa
Energética, a região Nordeste é responsável pela quase totalidade da geração
de energia eólica no Brasil, com 87,6%, em 2018, e vem aumentando sua participação ao longo dos anos, partindo de 81,6%, em 2014. Quanto à energia solar,
embora com uma participação um pouco menor que a participação na geração
de energia eólica, o Nordeste também aparece como o maior gerador no Brasil,
com 60,9% da geração nacional, em 2018.
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Com relação à competitividade, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados desenvolvido pelo Centro de Liderança Política - CLP, entre os anos 2015 e 2019, a competitividade evoluiu pouco no país. A partir do Gráfico 4 é possível ver que
São Paulo manteve a liderança com competitividade avaliada em 87,4 de uma nota de 100, mas teve um recuo de 2,7% em relação
a 2015. Situação semelhante é observada para maior parte dos estados, na qual apenas cinco estados apresentaram algum ganho de competitividade no período, com destaque para Alagoas e Rio Grande do Norte que tiveram os maiores ganhos, 24,8% e
6,3%, nessa ordem. Se a competitividade é um gargalo no país, na região Nordeste a situação é mais sensível. Os nove estados da
região têm competitividade avaliada abaixo de 50 pontos. A Paraíba, mesmo apresentando o melhor desempenho da região em
2019, com índice 49,6, ocupou apenas a 11o posição no ranking dos estados. Por sua vez, em 2019 os piores níveis de competitividade na região também estiveram entre os menores índices do país atrelados ao desempenho do Maranhão (30,2), Piauí (35,0),
Sergipe (35,4) e Bahia (36,9) que ocuparam, respectivamente, a 27o, 23o, 22o e 20o posição.
Gráfico 4 – Grau de competitividade dos estados brasileiros em
2015 e 2019

ocupou a 118o posição de 155.
Acerca do resultado do índice de governança municipal em 2018, no grupo 1, formado por municípios com
até 20 mil habitantes e PIB per capita de até R$ 15.028, apenas 17 municípios da região Nordeste estavam
entre os 100 municípios com melhor desempenho no IGM Global. As três primeiras posições na região
foram ocupadas, respectivamente, pelos municípios de Fortim (CE), Triunfo (PE), Iracema (CE), que ocupam
a 3o, 4o e 11o posição nesse grupo. Nesse grupo, enquanto a primeira posição foi ocupada pelo município
de Itatinga (SP), índice geral de 8,73, a centésima posição ficou com Groaíras (CE), com IGM de 7,60. Já no
grupo 2, formado por municípios com até 20 mil habitantes e PIB per capita acima de R$ 15.028, nenhum
município do Nordeste esteve entre os 100 com melhor desempenho. O primeiro lugar deste grupo ficou o
município de Costa Rica (MS), com índice de 8,75.
Na sequência, no grupo 3, formado por município com população entre 20.001 a 50 mil hab e PIB per capita
de até R$ 14.460, dentre os 100 municípios classificados com melhor gestão, 58 estava na região Nordeste.
Com destaque para os municípios de Oeiras (PI), Iracema (CE) e Jaguaribe (CE), que ocuparam, nessa ordem,
a 2o, 4o e 5o posição no grupo. Contudo, ao analisar a composição do grupo 4, população entre 20.001 e 50
mil hab e PIB per capita acima de R$ 14.460, apenas o município de Bom Jesus (PI), estava entre as localidades com melhor nível de governança. O município ocupou a 89o posição no ranking e apresentou um IGM
de 7,8 em 2018.
Em seguida, no grupo 5, formado por municípios de 50.001 a 100 mil hab e PIB per capita de até R$ 20.400,
63 municípios do Nordeste estava entre os 100 com melhor índice de governança. Os três melhores da
região estavam no Ceará, Camocim (CE), Guanambi (BA) e Beberibe (CE), e ocuparam o 10o, 12o e 13o lugar,
respectivamente. Novamente, nenhum município do Nordeste esteve entre os 100 com melhores desempenho em governança quando se olha para o grupo 6, população de 50.001 a 100 mil hab e PIB per capita
acima de R$ 20.400. Situação semelhante é observada no grupo 8, municípios com mais de 100 mil hab e
PIB per capita acima de R$ 28.900.
Por último, no grupo 7, formado por municípios com população acima de 100 mil hab e PIB per capita de
até R$ 28.900, 28 municípios do Nordeste estiveram entre as municipalidades com melhor governança. Os
destaques ficaram com os municípios de Sobral (CE), Fortaleza (CE) e Teresina (PI), com IGM de 7,58, 7,55 e
7,0, que ocuparam, respectivamente, a 18o, 20o e 42o posição nesse grupo. As capitais Salvador (BA), Aracajú
(SE) e Natal (RN) também estavam nesse grupo e ocuparam a 49o, 76o e 81o posição, nessa ordem. Entre os
municípios do Nordeste entre os 100 melhores desempenho nesse grupo, o nível de governança variou 5,92
e 7,58.

Fonte: CLP. Ranking de Competitividade dos Estados. Atlas da Vulnerabilidade Social. Elaboração: Sudene/DPLAN/CGEP/2020.

Com relação ao nível de governança na região, os dados do Índice CFA de Governança Municipal - IGM do Conselho Federal de
Administração - CFA, sugerem que a questão ainda é grande desafio na região. O IGM busca medir a governança pública nos
municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. O índice varia de 0 a 1, sendo 0 o menor nível
de governança. O índice sintético utiliza o conceito de cluster para medir e comparar o desempenho de municípios, dividindo os
municípios em 8 grupos de acordo com o tamanho da população e nível do PIB per capita. Em 2018, dentre os 1.794 municípios
da região, apenas 167 estiveram entre as 800 municipalidades do país (os 100 municípios com melhor desempenho em cada um
dos oito grupos de análise) com melhor nível de governança. Para se ter noção do desafio, por exemplo, no estado do Maranhão
apenas 2 municípios estiveram entre os 100 primeiros em algum grupo. Mesmo entre os principais centros econômicos da região,
poucos se destacaram em termos de governança. A exemplo de Recife, a terceira maior economia da região, teve IGM de 6,62 e

(2)
O IGM-CFA na dimensão de Finanças, contempla indicadores relacionados à questão fiscal, investimento per capita,
custo legislativo, equilíbrio previdenciário. Na de Desempenho, apresenta indicadores relacionados à saúde, educação,
segurança, qualidade habitacional, vulnerabilidade social. Na dimensão de Gestão envolve indicadores relacionados ao
planejamento, colaboradores, qualidade do investimento e transparência. O IGM-CFA utilizada dados de bases públicas
como: Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério Público Federal, IBGE, Datasus, INEP, entre outras. Para mais informações,
ver: <http://igm.cfa.org.br/>

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

1.7

Capítulo 1: Visão geral organizacional e ambiente externo

Página 41

Materialidade das informações

O conteúdo deste relatório integrado foi apresentado pelas unidades que integram a estrutura funcional
da Sudene tendo como marco de referência o planejamento estratégico da Autarquia e ainda, a capacidade
institucional de geração de entregas de valor à sociedade tendo como referências também, o seu modelo
de gestão: articulação, negociação e mobilização e suas competências descritas no art. 4o da Lei Complementar no 125, de 03 de janeiro de 2007.
Na feitura deste relatório foram consideradas as diretrizes constantes DN 178, de 23 de Outubro de 2019
e do “GUIA PARA ELABORAÇÃO NA FORMA DE RELATÓRIO INTEGRADO”, 2o edição, disponibilizado pelo TCU,
enfatizando-se a abordagem estratégica, a materialidade das informações, a concisão, clareza e linguagem
simples e representação gráfica.
Todas as informações foram precedidas de reunião de preparação com todas as unidades e na fase de
recepção dos dados, a realização de análise crítica e consolidação pela equipe da unidade de Gestão Institucional da Sudene, com posterior apresentação à Diretoria Colegiada, instância de Governança máxima
da Autarquia.
Tratando-se da segunda versão do relatório na forma de relato integrado, frente ao tradicional modelo da
própria DN 178, de 23 de Outubro de 2019, sendo o modelo de relato integrado propugnado pelo International Integrated Reporting Council.
Após aprovação, o relatório foi diagramado e finalizado com o apoio da Assessoria de Comunicação para
disponibilização ao Tribunal de Contas da União.
Por fim, se informa que a execução finalística não é feita por contrato de gestão, o que não impede a definição de metas anuais, sob responsabilidade de diferentes unidades, que são anualmente avaliadas. Sobre
isso, no capítulo dedicado a “Resultados da Gestão” são mostrados mais detalhes desse tema.

Imagem: Freepik.com
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Estratégia e alocação de recursos

Para entender o pensamento estratégico por detrás da atuação da Sudene precisamos retroceder ao momento da criação
da nova Autarquia e à leitura das condições sociais, econômicas e geopolíticas dos estados que viriam a compor a sua
área de atuação – os mesmos da extinta Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) que a antecedeu, frente ao
restante do País e ao mundo. Esse momento começou em 2003, quando foi constituído um Grupo de Trabalho Interministerial para estudar esses aspectos, vindo a culminar com a elaboração de um relatório e de uma proposta de projeto
de lei que contou com a participação da sociedade, depois transformada na Lei Complementar no 125, de 03 de janeiro
de 2007, onde nela se acham uma desafiadora finalidade (art. 3o), doze objetivos (art. 4o) e ao mesmo tempo, a fixação
de uma missão reproduzida do citado relatório. Esses conteúdos estão citados no capítulo 3 deste relatório. A lei, por
sua vez, instituiu um desenho para o funcionamento institucional, de forma que os instrumentos com os quais viesse a
trabalhar pudessem ser eficientemente aplicados e principalmente, gerassem impacto.
Esses instrumentos, em sua concepção são capazes de gerar impacto. E quais são os instrumentos de política da Sudene?
O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) (em tramitação no Congresso Nacional), o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e outros instrumentos
tais como, os Incentivos fiscais da redução e do reinvestimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas além das
transferências via convênios ou Termo de Execução Descentralizada. A figura adiante visa representar a relação desses
instrumentos com a finalidade institucional (art. 3o da Lei Complementar no 125/2007).

PRDNE

O PRDNE, em particular, constitui-se no aglutinador desses instrumentos, inclusive para aqueles sob
condução de diferentes ministérios setoriais, o que deverá propiciar ótima oportunidade para uma
avaliação de impacto mais consistente.
O problema é que as disponibilidades financeiras a eles alocadas, bem como a instabilidade econômica,
e particularmente a política, normalmente termina por frustrar a expectativa por melhores resultados.
Além disso, vários e diferentes instrumentos nas mãos de diferentes atores com papéis até sobrepostos,
muitas vezes também contribuem para dispersar resultados. Parece, contudo, que uma perspectiva
diferente se abre a partir da experiência com a elaboração do PRDNE, que envolveu os três níveis de
governo e possibilitou um trabalho de convergência política, social, econômica e estratégica bastante
consistente.
Outro exemplo de esforço na melhoria da alocação se mostra no FNE e FDNE, principais instrumentos
de fomento do órgão. As alocações para esses fundos são feitas com base em diretrizes e prioridades
anualmente definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene, segundo diretrizes e orientações gerais
anualmente definidas pelo hoje Ministério do Desenvolvimento Regional (ex-Ministério da Integração
Nacional). Essas diretrizes e prioridades estão alinhadas com a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional, com as políticas setoriais e com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste mesmo
no estágio de tramitação em que atualmente se encontra. O que foi estabelecido para 2019, para o FNE
e FDNE, por exemplo, consta das Resoluções do Conselho Deliberativo nos 123/2018 e 125/2018, de 15 de
agosto de 2018 e 11 de dezembro de 2018, respectivamente, e estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.sudene.gov.br/conselhodeliberativo/reunioes/24.
Aliás, para melhorar a eficácia na aplicação dos recursos do FNE, com base na determinação 9.2.6 do
Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário, foi criado no final de 2018 e operacionalizado pela Sudene em 2019
o Comitê Técnico de Acompanhamento do FNE, justamente para acompanhar o cumprimento dessas
determinações exaradas tanto pelo Condel como pela Sudene.

Transferências
voluntárias

Incentivos
fiscais

A destinação dos incentivos fiscais que se utilizam da redução e do reinvestimento do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas também segue prioridades. Elas foram estabelecidas pelo Decreto no 4.212, de 26
de abril de 2002, e pelas regras definidas pelo Decreto no 4.213, de mesma data, ademais do descrito
na página 2 da Portaria no 283, de 04 de julho de 2013, do então Ministério da Integração Nacional,
disponível no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Regulamento_incentivos_portaria_283.pdf.

FDNE

Promover o desenvolvimento
includenete e sustentável
de sua área de atuação e
a integração competitiva
da base produtiva regional
na economia nacional e
internacional

FNE

Fig. 3 – Representação
da integração dos
instrumentos de ação
da Sudene com a sua
finalidade

Página 44

2.2

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 2: Governança, estratégia e alocação de recursos

Apoio da estrutura de governança à capacidade de geração de
valor

Neste tópico se deseja mostrar como a estrutura de governança da Sudene
contribui para gerar valor e qual o tipo de valor entregue à sociedade. Nesse
sentido, reforça-se que a base da estrutura de governança da Sudene é a
Diretoria Colegiada. Ela é a instância decisória e é constituída pelo Superintendente e pelos Diretores da DPLAN, DFIN e DAD, e tem sob sua responsabilidade
todas as decisões relacionadas ao cumprimento das competências institucionais do órgão. (parágrafo único, art. 6o, Anexo I do Decreto no 8.276/2014, disponível no endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/
decreto/D8276.htm)

Outrossim, nunca é demais lembrar que a Sudene adota como modelo para
sua atuação o tripé articulação, negociação, mobilização adiante representado.

Articulação

No referenciamento de suas responsabilidades a Sudene adota, além dos atos
de sua criação e funcionamento (Lei Complementar no 125/2007 e Decreto no
8.276/2014), o seu planejamento estratégico, os referenciais da nova Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e proximamente também, os da
proposta do PRDNE cujo Projeto de Lei no 6163/2019 encontra-se em tramitação
em Comissão Especial que foi criada na Câmara dos Deputados. Além disso,
também aplica as orientações da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Mormente a presente condição do PRDNE, seus
referenciais (eixos de atuação, espacialização e prioridades) já são realidade
na execução do FNE e do FDNE.
A propósito do tema, a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), uma das unidades da Diretoria de
Planejamento e Articulação de Políticas, embora não se constituindo unidade
gerenciadora de recursos do FNE, FDNE ou dos Incentivos Fiscais, está participando dos Grupos de Trabalho do PRDNE com o objetivo de levantar e definir
indicadores e metas para o seu monitoramento.
Na CGEP encontra-se em processo de finalização a primeira versão do Estudo
de Vocações e Potencialidades e do Inventário de Políticas Públicas, com o
objetivo de contribuir para melhorar a alocação de recursos do FNE e subsidiar
a definição de setores prioritários, considerando, entre outros, os arranjos
produtivos locais. A mesma unidade também iniciou as atividades de avaliação
dos Incentivos fiscais, objetivando atender ao disposto na Portaria MDR 3.145,
de 26 de dezembro de 2019, que busca avaliar os impactos socioeconômicos
ocasionados por esta política, trazendo reflexões quanto à melhoria deste
instrumento na área de atuação da Sudene. Essa unidade também irá desenvolver estudos técnicos de revisão dos setores da economia prioritários para o
desenvolvimento regional, bem como de identificação da estratégia territorial
para as ações de descentralização dessa política, juntamente com a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais, unidade da Diretoria de Gestão de
Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, que administra os Incentivos Fiscais, de forma a atender ao que determina a Portaria MDR 3.145/2019.

Alta administração da
Sudene

Negociação

Mobilização

Fig. 4 - Modelo de gestão da Sudene

A Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN),
responsável pela elaboração do PRDNE, além de no momento acompanhar a
tramitação do Plano na Câmara Federal, vem envidando esforços na implementação das etapas subsequentes desse plano, particularmente a chamada trilha
de inteligência, que resultará na elaboração de todos os insumos e ferramentas necessários ao processo de controle, monitoramento e avaliação, inclusive
da estrutura de governança do plano, entenda-se aí também, a articulação e
mobilização necessárias junto a todos os atores envolvidos, com vistas à fase
de implementação de suas ações.

A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/
DPLAN) vem conduzindo a implementação de mais de uma centena de avenças
decorrentes de emendas parlamentares, além de apoiar a execução de planos
integrados de desenvolvimento, a exemplo dos planos de Salgueiro/PE, Feira
de Santana/BA, Campina Grande/PB, Bom Conselho/PE além de fomentar
iniciativas para o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais como as Rotas
da Integração Nacional do Cordeiro, do Mel, Fruticultura, Leite, Economia
Circular, Tecnologia da Informação e Comunicação e as iniciativas destinadas
ao uso das diversas formas da palma, inclusive disponibilizando no site da Sudene, um endereço destinado a abrigar diversas informações sobre o assunto
(http://www.sudene.gov.br/rede-palma), em convergência com as diretrizes
do planejamento estratégico interno. A CGDS apoia ainda, projetos como o
de capacitação de pessoas em nuvem digital, a exemplo da parceria com a
Universidade de Pernambuco, como também, a qualificação de técnicos e/ou
gestores selecionados de indústrias para desenvolver projetos que melhorem
a inovação, a chamada “indústria 4.0”, e ainda, projetos de sustentabilidade
ambiental como o de reuso de águas cinzas, que se constitui exemplo de
segurança hídrica e superação dos problemas da seca por meio do reuso
da água cinza, como alternativa para a produção de alimentos e redução da
contaminação ambiental (saneamento básico simplificado) nos quintais das
famílias. As parcerias com o Município de Caraúbas/RN e a Embrapa Semiárido
(municípios de Petrolina/PE e Uauá/BA ) são exemplos recentes do que está
sendo apoiado.
A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/
DFIN) atua na gestão estratégica do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE), cujas aplicações são administradas pelo Banco do Nordeste
e, em parceria com as unidades da DPLAN, estuda e anualmente propõe ao
Conselho Deliberativo da Sudene as diretrizes e prioridades, e a programação
orçamentária desse instrumento. A CGDF tem sob sua responsabilidade a
administração do FDNE e de 2008 até 2019 tinha aprovado 35 projetos com
investimentos totais de R$ 24,78 bilhões para uma participação do Fundo de
pouco mais de R$ 8,5 bilhões, denotando o poder de atratividade propiciado,
esse o seu mérito, pois de cada R$ 1,00 investido, o FDNE foi capaz de atrair
quase o triplo já que o fundo é um instrumento de financiamento.
A Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF/DFIN), tem sob
sua responsabilidade a administração dos incentivos e benefícios fiscais da
redução de 75% do IRPJ, do reinvestimento de 30% do IRPJ e até 2018 o da
depreciação acelerada. Apenas como exemplo, de 2013 a 2019 foram aprovados
2.576 pleitos , que por meio de uma renúncia fiscal de R$ 20,4 bilhões atraíram
para a área de atuação da Sudene, cerca de R$ 240,1 bilhões, mostrando a
importância desse instrumento como fator de atratividade pois para cada R$

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

1,00 de renúncia foram investidos quase doze vezes mais.
Em outra frente, aquela de comunicação com a sociedade, a Ouvidoria da
Sudene, através da Ouvidoria-Geral da União, integra o Sistema de Ouvidoria
do Poder Executivo federal e tem como mecanismos de articulação e interação
com a sociedade o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo
Federal (e-OUV), de uso obrigatório e que engloba os mais diversos tipos de
manifestações, e o Serviço de Informações a Cidadão – e-SIC, que prende-se
aos princípios de ouvidoria e é integralmente voltado para o atendimento das
solicitações de acesso a informações. Esses dois sistemas estão englobados na
Plataforma Fala BR, que permite aos cidadãos fazer pedidos de informações
públicas e manifestações de ouvidoria, em conformidade com a Lei de Acesso
à Informação. Além desses mecanismos, dispõe do Módulo Simplifique, ferramenta constante do sistema e-OUV, que trata da simplificação e da desburocratização do atendimento prestado ao usuário de serviços públicos.
As manifestações recebidas por esses mecanismos são tecnicamente tratadas
pelas unidades solucionadoras e elaboradas respostas adequadas aos
solicitantes através da Ouvidoria, podendo constituírem-se em significativos
subsídios a contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
pela Sudene.
No que tange à materialização orçamentária face à finalidade que lhe foi estabelecida, a Autarquia, no decorrer de 2019, fez uso do programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial, do Plano Plurianual do Governo Federal (PPA)
2016/2019. Em que pese não ser por ele responsável, pois a sua condução é do
Ministério do Desenvolvimento Regional, a Sudene contribuiu na consecução
de seus dois objetivos: Objetivo 0789-Promover o desenvolvimento regional e
o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação
e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial. A ele se
vincularam as ações orçamentárias 4640; 20WQ e seus planos orçamentários
0000, 0004, 0005, 0006, 0007 e 0008; 8917. O outro foi o Objetivo 0840- Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de
integração para o desenvolvimento regional e territorial. A esse objetivo se
vincularam as ações orçamentárias 0355; 8340; 214S; 8902 e 7K66. As avaliações
dos resultados alcançados nesses objetivos são feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional,
responsável pelo programa e suas ações, e ao qual nos vinculamos.
A título de informação, no PPA 2020-2023 esse programa passará a se chamar
2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e dele a Sudene continuará a fazer uso. Se quiser conhecer essa nova “roupagem” programática,
acesse o endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/acoes-e-programas,
onde estão detalhados os seus desdobramentos.
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Para as atividades de manutenção administrativa a Sudene se utilizou do Programa 2111- Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional, como
também, do Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas, e do Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
As entregas que a Autarquia patrocina e os públicos que dela se beneficiam estão caracterizados em cada um dos seus instrumentos acima relacionados, e os
meios, estrutura, e alinhamento estratégico aplicado estão descritas pelas cadeias de valor detalhadas no capítulo 3.
As diretrizes e objetivos estratégicos que esta Autarquia adotou em 2019 estão descritas no quadro adiante.
Quadro 8 – Mapa estratégico da Sudene

MISSÃO

VISÃO DE FUTURO

Articular e fomentar a cooperação das forças sociais representativas para promover o desenvolvimento includente e sustentável do Nordeste, a preservação
cultural e a integração competitiva da base econômica da Região nos mercados
nacional e internacional.

Ser a instituição de referência na promoção do desenvolvimento regional,
detentora de credibilidade e do conhecimento da realidade sócio-econômica
e ambiental da sua área de atuação, com sufi ciente autonomia financeira para
atender as demandas regionais.

DIRETRIZES FINALÍSTICAS
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste
O1.1-Aumentar a
competitividade
do setor produtivo, fortalecendo
cadeias e APL’s,
estimulando
a inovação,
articulando-os
a investimentos
estruturadores.

O1.2-Fortalecer
a infraestrutura
regional, bem
como, aquela
voltada para a inclusão da cadeia
produtiva.

O1.3-Ampliar
a captação de
investimentos,
maximizando a
aplicação dos
recursos dos
fundos e incentivos fiscais e a
alavancagem de
outras fontes.

O1.4-Inserir
a abordagem
regional nas políticas nacionais,
particularmente
em relação ao
semiárido.

O1.5-Fortalecer as
administrações
públicas.

D2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos
O2.1-Estimular
a melhoria da
qualidade da
educação formal
em todos os
níveis.

O2.2-ViabiliO2.3-Promover a
zar soluções
sustentabilidade
inovadoras e
ambiental.
sustentáveis para
o Semiárido.

O2.4-Apoiar
na atuação do
sistema regional
de Defesa Civil.

DIRETRIZES DE SUPORTE
D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na Sudene
O3.1-Modernizar a gestão
e promover a valorização
dos servidores e a capacitação por competências

O3.2-Aperfeiçoar a
governança de tecnologia
da informação e garantir a
segurança da informação
e comunicação

O3.3-Recuperar e modernizar as instalações
internas, melhorando a
segurança do ambiente de
trabalho

D4-Fortalecer a imagem da Sudene
O4.1-Fortalecer a comunicação
interna e externa, bem como,
as articulações institucionais
(parcerias, sinergias, formação
de redes)

O4.2-Elevar os colegiados da
Sudene a um patamar de fórum
para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento
regional
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No Mapa Estratégico constam a Missão, Visão de Futuro, Diretrizes e Objetivos Estratégicos segmentados como finalísticos e de suporte, estabelecidos pela Sudene para o médio e longo prazos, alinhados com as competências definidas pelo art. 4o da Lei Complementar no 125, de
03 de janeiro de 2007, por sua vez, também harmonizados com a cadeia de valor exposta no capítulo anterior. Vale ressaltar que no final de
2019 a Sudene começou o seu realinhamento, devendo continuá-lo em 2020 tão logo as limitações decorrentes do processo de articulação
por conta do COVID-19 sejam superadas.
As prioridades de 2019 foram aprovadas em duas ocasiões. Em 2017 foi a Resolução nO 281, de 13 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada,
com projetos que tiveram continuidade em 2018 e alguns em 2019. A segunda foi quando da aprovação na plenária da 304o reunião ordinária
da Diretoria Colegiada, realizada em 16 de maio de 2019, da relação de projetos prioritários, alguns iniciados no ano anterior. A Resolução
encontra-se disponível no site da Sudene no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/diretoria-colegiada/resolucoes/2017, e a Ata
encontra-se disponível na intranet da Autarquia.
A carteira completa dos projetos vigentes e dos iniciados em 2019, vinculados às diretrizes e objetivos estratégicos, pode ser consultada na
internet, no tópico “Gestão Institucional”, no tema “Monitoramento e Avaliação”, no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/gestao-

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

D1

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 4O DA LEI COMPLEMENTAR NO 125/2007
I

II

III

IV

V

VI

O1.1

X

X

X

X

X

X

O1.2

X

X

O1.3

X

X

X

X

X

X

O1.4

X

X

X

X

X

X

X

X

O1.5
D2

X

X

O2.1

D4

VIII

IX

X

XI

XII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

O2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O2.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O2.4
D3

VII

X

X

O3.1

X

O3.2

X

O3.3

X

O4.1

X

O4.2

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-institucional. Vale ressaltar que, devido à priorização do Ministro do Desenvolvimento Regional e
da alta administração que acompanhou essa decisão superior, para a elaboração do PRDNE, equipes
foram provisoriamente deslocadas para outras áreas, o que fez com que em 2019 só se tornasse
possível dois momentos para o registro e avaliação da carteira de projetos.
O Quadro a seguir traz implícito o que foi tratado pelas cadeias de valor mostradas no capítulo anterior, onde as entregas estão vinculadas a objetivos estratégicos, e visa mostrar a transversalidade
e o alinhamento entre os objetivos institucionais da nova Sudene, estabelecidos pelo art. 4O da Lei
Complementar nO 125, de 03 de janeiro de 2007, com os objetivos do planejamento estratégicos institucional, como meio de demonstrar a direção da Autarquia no uso dos instrumentos que guiam a sua
atuação e foram definidos pela própria lei, como o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste,
os fundos regionais de desenvolvimento, os incentivos fiscais e financeiros e o orçamento fiscal de
que fazem uso as ações orçamentárias do PPA.

Quadro 9 - Matriz de Relacionamento
entre os Referenciais do Planejamento
Estratégico Institucional
da Sudene e os Objetivos que lhe
foram estabelecidos pelo art. 4o da LC
no 125/2007.

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão
Institucional
Nota:
As siglas dos objetivos da Sudene e das
diretrizes e objetivos estratégicos estão
descritas no siglário, no início deste
relatório.
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Alguns poderão se perguntar: mas como a nova Sudene, com um espaço geográfico de atuação tão grande e heterogêneo, e tantos
objetivos institucionais, conta hoje com apenas um programa finalístico no PPA? O fato é que não foi sempre assim. Nos idos da antiga Sudene e mesmo da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), antecessora da nova Autarquia, haviam vários programas
do PPA de que se utilizava, como o PROMESO, CONVIVER, PRODUZIR e PROMOVER entre outros, contudo a necessidade de se melhorar
a alocação desses recursos fez com que a ADENE em articulação com a SOF, com o então Ministério do Planejamento e Orçamento e
com o Ministério da Integração Nacional apresentasse uma proposta programática inovadora que veio a ser aceita e incorporada ao
PPA 2008-2011. Esse programa, originalmente elaborado em 2007, ainda na época da então Agência de Desenvolvimento do Nordeste
(ADENE) veio a receber o código e nome de “1430-Desenvolvimento Macrorregional Sustentável”, de forma a atender às especificidades da sua área de atuação. No seu início convivia com outros programas, mas com o passar do tempo ele foi absorvendo-os e se
transformando ao mesmo tempo, num programa de abrangência nacional e incorporando outras e novas ações orçamentárias até
que no PPA 2012-2015 veio a se tornar no Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, e
no PPA 2016-2019, no Programa 2029-Desenvolvimento Regional e Territorial. Isso não significa que a Autarquia esteja a ele limitada.
Como já dito antes, no exercício de seu modelo de gestão, como órgão de articulação, negociação e mobilização, a Sudene desenvolve ações com outros ministérios parceiros e desta forma, sua atuação, na prática, termina mais ampla do que parece.
Olhando para o futuro e com foco na melhoria da alocação de recursos, a Sudene vem trabalhando para que o PRDNE, hoje na forma
de proposta de projeto de lei em tramitação em Comissão Especial da Câmara dos Deputados, seja o instrumento de integração de
diversas políticas, e por possuir forte componente transversal com diferentes programas do PPA, seja, quando aprovado, ferramenta
de convergência não só para a atuação da infraestrutura organizacional mas também para os instrumentos de gestão, entre eles
os colegiados ativos, inclusive para até para a execução orçamentária federal na área de atuação da Autarquia, contribuindo para
melhorar a qualidade alocativa dos recursos da União.
Ainda em relação ao tema alocação dos recursos, em que pese a lei de criação da nova Sudene estabelecer sua autonomia administrativa e financeira, na realidade ela se subordina à lei orçamentária aplicada a todos os órgãos da administração federal e nesse
sentido, sujeita a cortes e contingenciamentos que terminam por comprometer qualquer planejamento alocativo, e à Lei de Diretrizes
orçamentárias. Apenas como exemplo, todo ano, na fase de elaboração do PLOA há o momento qualitativo e o quantitativo. O primeiro destina-se aos ajustes nos descritores das ações do PPA, e o segundo, à captação das propostas de gastos. Porém essas propostas
são submetidas a pré limites estabelecidos pela própria SOF. Após a aprovação da LOA, os limites nunca correspondem às necessidades reais da Região porque as disponibilidades dependem da receita liquida da União projetada para o período.
O quadro adiante mostra como a alocação de um tipo de recurso, o orçamentário, se relaciona com a estrutura regimental, enfatizando-se as unidades finalísticas que têm a responsabilidade de conduzir a Sudene ao cumprimento de sua missão, e como isso se
relaciona com as diretrizes e objetivos de seu planejamento estratégico.

Imagem: Freepik.com
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Quadro 10 - Matriz de relacionamento
entre as Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene em 2019, a
Programação orçamentária do PPA
no exercício, e unidades finalísticas
responsáveis por essa execução

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PPA EM 2019
PROGRAMA 2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

D1

AÇÕES
0355

4640

O1.1

X

X

O1.2

X

O1.3

X

O1.4

D2

PO 0000

PO 0004

X

PO 0005

PO 0007

PO 0008

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O2.1

X

O2.2

X

X

X

X

X

O2.3

X

X

X

X

X

PO 0006

X

X
X

8340

8902

214S

7K66

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O3.1

X

X

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão
Institucional

O3.2

X

X

Notas:

O3.3

X
X

X

X

X

X

O4.1

D4

20WQ

O1.5

O2.4
D3

8917

O4.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Orçamento 2019 aprovado, inclusive
alterações posteriores (S/N)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Limite orçamentário recebido
2019 (S/N)

S

S

S

S

S

N

N

N

N

S

S

S

S

Unidade responsável

CGDF

CGDS

CGDS

CGCP

CGCP

CGCP

CGEP

CGEP

CGEP

CGDS

CGDS

CGDS

CGDS

1- Não inclui as ações referentes a
despesas com pessoal e encargos
haja vista o entendimento de que
essas despesas contribuem para o
atingimento de todos os objetivos
estratégicos, sejam os previstos pela
Lei Complementar nO 125/2007, sejam
os estratégicos.
2- Não inclui RAP’s.
3-As siglas das ações orçamentárias
do PPA para 2019, das diretrizes e
objetivos estratégicos da Sudene, e
das unidades administrativas citadas,
encontram-se no siglário, informado
no início deste relatório.
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Descrição da estrutura de governança que integra a alta administração aos demais atores interagentes com o processo decisório.

A alta administração da Autarquia foi definida no § 1o, art. 11 da Lei Complementar no 125, de 03 de janeiro de 2007. ´Ela é composta por quatro
Diretorias cujas denominações e atribuições foram detalhadas pela alínea “c”, inciso III e alíneas “a”, “b” e “c” do inciso IV, art. 3o do Anexo I ao
Decreto no 8.276, de 27 de junho de 2014 e alterações posteriores.
A alta administração é composta pelos Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de
Investimentos; e de Administração. O cargo da quarta Diretoria (Promoção do Desenvolvimento Sustentável) (DAS 101-5) havia sido previsto pela Lei
no 12.742, de 17 de dezembro de 2012, porém não foi direcionado para completar a estrutura da Autarquia., e desta forma assim tratou o art. 16 do
Decreto no 8.276/2014: "Até que a Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável esteja plenamente instalada, as competências previstas
neste artigo serão exercidas pela Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas".
A figura adiante retrata a composição da alta administração:

As menções aqui tratadas referem-se ao que dispõe o Decisão Normativa nO
178/2019, quanto à menção do dirigente máximo no ato da entrega do relatório
de gestão, e dos dois diretores que em 31/12/2019 estavam à frente das
Diretorias de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, de
Administração, que também exercia a função de substituto de Planejamento e
Articulação de Políticas.
Na página a seguir, diagrama representativo da estrutura de governança que
embasa a cadeia de valor e a alocação dos diferentes tipos de recursos: pessoal, tecnologia da informação, licitação e contratos, infraestrutura e gestão
patrimonial, sustentabilidade ambiental.

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto
Superintendente

Fotos: Assessoria de Comunicação
(Sudene)

Sérgio Wanderley Silva
Diretor de Gestão Fundos, Incentivos
e de Atração de Investimentos

Aluízio Pinto de Oliveira
Diretor de Administração e substituto de
Planejamento e Articulação de Políticas
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Governança
Sociedade
Câmara de Políticas e Integração
Nacional e Desenvolvimento
Regional

Fig. 5 – Representação esquemática do
modelo de governança corporativa da
Sudene, com as principais instâncias
internas e externas

Presidência da República

Ministério do Desenvolvimento
Regional

Comitês
vinculados ao
CONDEL
Entes Federados da
área de atuação da
Sudene

Conselho
Deliberativo da
Sudene (CONDEL)

Alta Administração

(Superintendente e Diretores)

Gestão Tática
(Chefe de Gabinete,
Coordenadores-Gerais, Assessores
e Assistentes Técnicos)

Gestão

Gestão Operacional
(Coordenadores, Assistentes e
Chefes de Divisão)

Comitês internos,
vinculados à Alta
Administração

Auditoria Interna, Procuradoria,
Comissão de Ética, Ouvidoria,
Gestão Institucional

- Banco do Nordeste do Brasil
- Outros bancos operadores de
fundos de desenvolvimento
regionais.

- Poder Legislativo
- TCU, CGU
- Ministério Público
- Poder Judiciário

Instância interna de Governança

Instância interna de apoio à Governança

Instância externa de Governança independente
Instância externa de Governança vinculada ao
Poder Executivo Federal
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Instâncias colegiadas que integram a estrutura de
Governança

Atualmente integram a estrutura de governança da Sudene, 8 colegiados, dos
quais 6 (seis) estão relacionados com o Conselho Deliberativo da Sudene e 2
(dois) são instâncias internas. Não se incluem aqui as comissões de licitação
ou de processos administrativos e de sindicância. Adiante mostramos o que
mudou.

Capítulo 2: Governança, estratégia e alocação de recursos

O Comitê de Articulação das Secretarias de Estado da área de Atuação da Sudene. Foi instituído com base no inciso IV, art. 10
da Lei Complementar no 125, de 03/01/2007 e regimento interno aprovado pela Resolução CONDEL no 008, de 17/10/2008.
O Comitê Técnico de Acompanhamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Esse colegiado foi instituído
pela Resolução CONDEL no 126, de 11/12/2018, com base em recomendação do subitem 9.2.3 do Acórdão TCU 1271/2018, e embasamento contido no inciso IV, art. 10 da Lei Complementar no 125/2007, teve seu regimento interno aprovado pela Resolução
CONDEL no 128, de 24 de maio de 2019.
As competências e composição, além de outras informações sobre o seu funcionamento, poderão ser obtidas no endereço
eletrônico http://www.sudene.gov.br/comites
O Comitê Técnico para Discussão Prévia da Pauta do Condel se destina às discussões prévias dos assuntos a serem submetidos
ao colegiado maior. Esse Comitê de suporte foi criado pela mesma Resolução que instituiu o regimento interno do Condel e seu
funcionamento está descrito nos artigos 44 a 48 desse normativo.

2.2.2.2

2.2.2.1

Instâncias de Governança relacionadas ao Conselho Deliberativo
da Sudene

O Conselho Deliberativo da Sudene foi instituído com base no Art. 7o da Lei
Complementar no 125, de 03/01/2007 e chancelado pela Resolução CONDEL
no 001, de 25 de julho de 2008, em atendimento ao § 3o, art. 8o da mesma
LC. Suas decisões, composição e Regimento interno estão disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/conselhodeliberativo
O Conselho Deliberativo da Sudene, também conhecido como Condel Sudene
possui 5 (cinco) Comitês que, amparados por atos legais, são presididos pelo
Superintendente da Sudene, e com esse colegiado se relacionam. São eles:
O Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais. Esse comitê foi
instituído com base no § 1o, art. 10 da Lei Complementar no 127, de 03/01/2007
e regimento interno aprovado pela Resolução CONDEL no 007, de 17/10/2008.
O Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e Entidades Federais. Ele foi
instituído com base no § 3o, art. 10 da Lei Complementar no 125, de 03/01/2007
e regimento interno aprovado pela Resolução CONDEL no 002, de 05/07/2008.

Instâncias colegiadas internas de governança

Com o advento do Decreto no 9.759, de 11 de abril de 2019, alterado pelo Decreto no 9.812, de 30 de maio de 2019, todos os
colegiados que não estivessem ao amparo de alguma lei deveriam ser extintos, e assim mudou substancialmente a estrutura
de governança interna baseada em colegiados a partir de abril de 2019. De toda forma, a fim de se ter clareza sobre os efeitos
desse Decreto, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional encaminhou consultas à Procuradoria Federal junto à Sudene, que
expediu os Pareceres no 56, de 20/05/209, no 64, de 19/06/2019, e no 89, de 02/07/2019, juntando a eles o Parecer no 0264, de
09 de julho de 2019, expedido pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, todos com a mesma
interpretação: pela extinção. As exceções, além das citadas no tópico anterior, por não se incluírem no conceito de colegiados
de acordo com o parágrafo único, art. 2o do Decreto no 9.759/2019, foram a Diretoria Colegiada da Sudene, responsável pelas
decisões da Autarquia e que agrupa a alta administração, as comissão de licitação e comissões de sindicância e processo
administrativo disciplinar.
Desta forma, dos 7 colegiados então informados no relatório de gestão referente a 2018 (Comissão de Ética da Sudene; Comitê
de Governança, Riscos e Controles Internos; Comitê Gestor do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste; Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas; Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (CAD); Comitê Gestor de Segurança
da Informação e comunicação; Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação) remanesceram apenas a Comissão de Ética da
Sudene e a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (CAD), além, naturalmente da Diretoria Colegiada.
A Comissão de Ética da Sudene foi criada pela Portaria Sudene no 84, de 09/05/2008, com base no Decreto no 6.029, de
01/02/2007, que instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, seus dados encontram-se na intranet da
Sudene, no endereço http://intranet/etica-publica.
A Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (CAD) foi criada por força de impositivo do Art. 23 do Decreto no
7.133, de 19/03/2010 (determinação).
A Diretoria Colegiada da Sudene foi criada pelo art. 7o da Lei Complementar no 125/2007.
A figura adiante detalha a localização de todos os colegiados da Sudene:
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Comitê Técnico para discussão
prévia da pauta do Condel

Conselho Deliberativo

Comitê Regional das
Instituições Financeiras
Federais

Comitê Regional de
articulação dos Órgãos e
Entidades Federais

Comitê de Articulação das
Secretarias de Estado da área
da Sudene

Superintendência

Comitê Técnico de
Acompanhamento do FNE

Diretoria Colegiada

Comitê de Ética da Sudene

Assessoria de Comunicação
Social e Marketing
Institucional

Gabinete

Procuradoria
Geral

Coordenação-Geral de
Gestão Institucuonal

Auditoria Geral

Ouvidoria

Diretoria de
Administração

Coordenação-Geral de
Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

Comissão de
Acompanhamento e Avaliação
de Desempenho

Coordenação-Geral de
Logística, Administração e
Finanças

Diretoria de Planejamento e
Articulação de Políticas

Diretoria de Gestão de
Fundos, Incentivos e de
Atração de Invetimentos
Escritório de
Representação
(Brasília)

Fig. 6 – Localização dos colegiados da
Sudene e do Condel após a edição do
Decreto nO 9.759/2019.
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Atores internos e medidas adotadas para a integridade dos procedimentos organizacionais

Para entender como a alta administração e seus principais colegiados aplicam princípios como legalidade e economicidade, para obtenção da eficiência e eficácia de seus atos, e efetividade em seus processos e procedimentos faz-se
necessário entender o percurso desse processo decisório e como as instâncias decisórias monitoram o que estabelecem, que mecanismos são usados para monitorar e direcionar a gestão, como as relações inter e intrainstitucionais são
trabalhadas para garantir a integridade dos procedimentos organizacionais e a preservação dos valores institucionais e
éticos.
Para o cumprimento desse processo nos termos do Decreto nO 8.276/2014 e do regimento interno da Sudene (http://
www.sudene.gov.br/institucional/competencias-e-organograma) participam a Diretoria Colegiada; a Procuradoria
Federal junto à Sudene, vinculada à Advocacia-Geral da União; a Auditoria-Geral; a Ouvidoria, a Comissão de Ética, o
Conselho Deliberativo e, adicionalmente, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional. A essas instâncias estão delegadas obrigações políticas e administrativas sob diferentes níveis, que visam a guarda da legalidade e dos princípios da
transparência, da imparcialidade e da ética que regem a Administração Pública Federal.

AVALIAÇÃO
PGMQ / RAINT

Se você quiser saber mais sobre as atribuições desses órgãos ou sobre como atuam junto à alta administração revisite
o diagrama representativo da estrutura de governança, tratado anteriormente, neste mesmo capítulo, ou os endereços
eletrônicos: http://www.sudene.gov.br/institucional/competencias-e-organograma, http://www.sudene.gov.br/ouvidoria,
http://www.sudene.gov.br/conselhodeliberativo, www.sudene.gov.br.
Para o exercício de suas obrigações, além dos normativos supra institucionais, a Sudene tem poderes para fixar regras
específicas para o disciplinamento de algumas de suas atividades de gestão nas áreas de administração geral, de
fundos, de incentivos e de transferências voluntárias de recursos. A portaria é um dos seus instrumentos de disciplinamento, cujo encaminhamento e aprovação estão embasados no que disciplina o inciso III, art. 6O do Anexo I ao Decreto
nO 8.276/14.
Todas as medidas normatizadoras são submetidas previamente à Procuradoria Federal junto à Sudene e em seguida,
apreciadas, para fins de deliberação, pela Diretoria Colegiada da Autarquia, que responde pelos atos praticados nos
termos do art. 8O do Anexo I ao Decreto nO 8.276/2014. Ademais, a Diretoria Colegiada conta em sua estrutura, com a
orientação e os posicionamentos formais da Auditoria interna que a ela se vincula. A Sudene, sempre que necessário,
também conta com a ajuda do controle interno, exercido pela Controladoria Geral da União em Pernambuco, e do
controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas da União por meio da sua gerência em Pernambuco. Esses mesmos
mecanismos institucionais também são estendidos à unidade orçamentária Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
(FDNE). Internamente, a unidade de auditoria acompanha todas as atividades segundo o seu Plano Anual de Auditoria
Interna, o qual é formalmente implementado após submissão e aprovação da Diretoria Colegiada da Sudene.
Para melhor atender aos requerimento internos e aos avanços das práticas de gestão de riscos, a Auditoria, em 2019,
iniciou um trabalho de reformulação do seu ciclo estratégico de forma a adequar a sua atuação às diretrizes e normas
estabelecidas nas Instruções Normativas da Controladoria Geral da União, conforme cita-se: IN Conjunta MP/CGU nO 01,
de 10 de maio de 2016, IN CGU n.O 03, de 09 de junho de 2017, IN CGU n.O 08, de 06 de dezembro de 2017 e IN n.O 04, de 11
de junho de 2018.

EXECUÇÃO
ORD.SERV.

PLANEJAMENTO
PAINT

MONITORAMENTO
PLANO DE AÇÃO

RESULTADO
RAUINT

Fig. 7 - Representação simplificada do ciclo de procedimentos da Auditoria interna
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Neste cenário os seus processos encontram-se sendo reestruturados da seguinte forma:

AVALIAÇÃO
PGMQ / RAINT
(Macroprocesso)

EXECUÇÃO
(Macroprocesso)

PLANEJAMENTO
(Macroprocesso)

RESULTADO
(Macroprocesso)

MONITORAMENTO
(Macroprocesso)
PLANO DE AÇÃO
(Processo)

PAINT
(Processo)

AVALIAÇÃO
(Processo)

APURAÇÃO
(AUD. ESPECIAL)
(Processo)

CONSULTORIA
(Processo)

AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
(Processo)

AVALIAÇÃO DE RISCO
(Subprocesso)

GOVERNANÇA
(Subprocesso)

FRAUDE
(Subprocesso)

ASSESSORIA
ASSESSORAMENTO
(Subprocesso)

DETERMINAÇÃO
(Subprocesso)

GERENCIAMENTO
DE RISCOS
(Subprocesso)

ERRO
(Subprocesso)

ACONSELHAMENTO

CONTROLES
INTERNOS
(Subprocesso)

(Subprocesso)

GOVERNANÇA
GESTÃO DE RISCO
CONTROLE INTERNO

(Subprocesso)

Fig. 8 – Representação dos processos finalísticos da Auditoria Interna em processo de reestruturação

A reestruturação vai mapear os processos desenvolvidos pela Auditoria com
o fulcro de mitigar o risco da utilização de metodologia que não detecte ou
identifique a existência de fragilidades nos processos de governança e gestão
implantados pela Autarquia que se encontrem voltados para o cumprimento
do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste – PRDNE. Neste sentido,
a Auditoria vem em contínuo processo de capacitação e aperfeiçoamento de
suas ações, buscando renovar suas técnicas, metodologias e ferramentas para
propiciarem o devido grau de segurança nos seus resultados via Relatórios de
Auditorias de caráter Avaliativos, Consultivos ou Apurativos.
No escopo do aperfeiçoamento do seu processo de planejamento estratégico
a Auditoria interna definiu valores, missão e visão de futuro próprios, mas
harmonizados com o planejamento estratégico institucional maior, mostrando, ao mesmo tempo, que os fatores críticos da Unidade de Auditoria Interna
Governamental – UAIG vinculada à Sudene, encontram-se em consonância com
a Missão Institucional, conforme é demonstrado na página a seguir.
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Fig. 9 - Diagrama do planejamento estratégico da Auditoria da Sudene

VALORES
Independência, transparência e legalidade.

MISSÃO
Assegurar, em benefício da sociedade, a efetiva e regular gestão
dos recursos públicos administrados pela Sudene no cumprimento da sua missão.

VISÃO DE FUTURO
Tornar-se referência em Auditoria Governamental, contribuindo
para o cumprimento da missão Institucional.

FATORES CRÍTICOS

VISÃO ESTRATÉGICA

1) Colocar-se na vanguarda de métodos, técnicas e tecnologias de
controle e promover a valorização profissional;
2) Avaliar a regularidade e economicidade das atividades da
Sudene;
3) Avaliar a efetividade das ações da Sudene;
4) Monitorar o cumprimento das atividades da auditoria, avaliando
o resultado delas decorrentes;
5)Priorizar ações de controle em áreas de risco, relevância e
materialidade;
6)Difundir e consolidar a importância dos controles, buscando a
parceria com os auditados;
7)Racionalizar os procedimentos internos da Unidade de Auditoria;
8)Sistematizar mecanismos de integração com os demais órgãos
de controle.

MACROPROCESSO

MACROINDICADORES

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Imagem: Freepik.com
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O quadro a seguir, visa mostrar, de forma simplificada, o planejamento da unidade de controle interno e como suas ações se materializam na prática, à luz dos fatores de risco, macroprocessos correspondentes, indicadores e critérios de avaliação aplicados ao seu trabalho no acompanhamento das decisões e atividades da gestão e da governança descritos no tópico 4.2.1 deste relatório.
Quadro 11 - Detalhamento do modelo de gestão estratégica da unidade de Auditoria da Sudene

GESTÃO ESTRATÉGICA
MISSÃO DA AUDITORIA: Assegurar, em benefício da sociedade, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos administrados pela Sudene no cumprimento da sua missão
VISÃO DE FUTURO: Tornar-se referência em Auditoria Governamental, contribuindo para o cumprimento da missão Institucional
FATORES DE RISCO

1

2

3

4

5

6

Colocar-se na vanguarda
de métodos, técnicas e
tecnologias de controle.

Avaliar a regularidade
e economicidade das
atividades da Sudene.

MACROPROCESSOS

Capacitação.

Auditoria de conformidade.

MACROINDICADORES

Mudanças na Auditoria decorrentes do conhecimento técnico
adquirido na capacitação

Grau de segurança dos controles
internos praticados pela Instituição.

Avaliar a efetividade das
ações da Sudene

Auditoria de resultado.

Avaliação do impacto econômico
e social

Monitorar o cumprimento
das atividades da auditoria, avaliando o resultado
delas decorrentes.

Monitoramento dos
Relatórios de Auditoria.

Impacto dos relatórios de auditoria nos setores auditados

Priorizar ações de controle em áreas de risco, relevância e materialidade.

Inserção nos programas de auditoria de
procedimentos nas
áreas de risco.

Procedimentos de Auditorias
realizados nas áreas de risco

Difundir e consolidar a
importância dos controles, buscando a parceria
com os auditados.

Processo de Articulação da auditoria com
os demais setores da
Entidade.

Atividades que expõem o papel
da Auditoria na Instituição

INDICADORES

a) Percentual de satisfação dos servidores com os cursos;
b) NO de sugestões voltadas para a melhoria técnica dos procedimentos da
Unidade de Auditoria após a capacitação;
c) NO de sugestões efetivas implantadas nos procedimentos da Auditoria
após a capacitação.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
GRAU

CRITÉRIO

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto maior,
melhor

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto menor,
melhor

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto maior,
melhor

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto maior,
melhor

a) NO de procedimentos de Auditorias realizados nas áreas de risco;
b) Percentual testado, no aspecto econômico e financeiro, da população
sujeita aos procedimentos de auditoria, considerando a nota dos controles
de 0 a 8, e respectivamente a amplitude dos testes de 20% a 100%

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto maior,
melhor

a) No de Palestras realizadas;
b) No de Reuniões técnicas com os setores auditados;
c) No de artigos postados na intranet

ALTO
MÉDIO
BAIXO

Quanto maior,
melhor

a) Relevância e materialidade das deficiências detectadas nos controles
internos da Sudene.
a) No de empregos gerados;
b) Percentual de aumento no recolhimento de impostos na localidade;
c) Melhorias voltadas para a educação da população local;
d) Melhorias voltadas para o meio ambiente;
e) Melhorias voltadas para a saúde da população local.

a) NO de sugestões implementadas pelos setores auditados;
b) Efeito nos controles internos decorrentes das sugestões da Auditoria

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

FATORES DE RISCO

7
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MACROPROCESSOS

MACROINDICADORES

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

INDICADORES

GRAU

Racionalizar os procedimentos internos da
Unidade de Auditoria

Sistematização dos
procedimentos.

Percentual de atividades sistematizadas praticadas pela Auditoria

a) Percentual de atividades da Auditoria que já se encontram com manuais
de procedimentos implantados.

Sistematizar mecanismos
de integração com os demais órgãos de controle

Negociação Inter-organizacional.

Trabalhos realizados em parceria

a) Percentual de trabalhos realizados em parceria com órgãos do controle
interno e/ou externo;
b) No de horas de acesso a sistemas informatizados de outros órgãos de
controle;
c) No de reuniões técnicas com órgãos de controle;
d) No de consultas aos órgãos de controle.

Cabe lembrar que um dos instrumentos utilizados para a mitigação de riscos é
o monitoramento sistemático de todos os projetos e atividades. Nesse sentido,
a Coordenação-Geral de Gestão Institucional, unidade vinculada à Superintendência, tem mantido o monitoramento da execução de todos os projetos
da Autarquia, divulgando seus resultados na internet. Essas informações
estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/gestao-institucional, no tópico “Monitoramento e avaliação”. Em razão do remanejamento de quadros para a elaboração do PRDNE, consequência da priorização
determinada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional à Sudene, os
trabalhos foram excepcionalmente reduzidos a dois eventos durante 2019. Para
nós, o controle e a mitigação de riscos começam na unidade administrativa,
responsável na Sudene pela gestão da ação orçamentária do PPA e continua
na unidade executora do projeto/atividade, mesmo que sob diferentes níveis
de responsabilização. Por outro lado, também se considera que o risco não
está associado apenas a desvios de execução, mas também, a “descolagens”
entre metas estabelecidas (no caso, cada plano operativo também se constitui
uma meta) e objetivos estratégicos. Plano Operativo é a denominação aplicada
às planilhas que detalham os projetos acompanhados nos ciclos internos de
monitoramento.
O gerenciamento dos processos também é outra frente de atenção e nesse
sentido, a Autarquia está trabalhando para melhorar o modelo dos seus processos com a atualização do mapeamento iniciado em 2019, por ora interrompido em função da crise da pandemia. Um exemplo foi o trabalho desenvolvido
por grupo constituído em 2019 por representantes da CGGI, CGGP, CGTI, AUD
e COCC para aperfeiçoar o fluxo de convênios e propiciar maior celeridade na
tramitação desse tipo e avença.

Outrossim, em novembro de 2018, foi aprovado o Plano de Integridade da
Autarquia. Esse plano se fundamenta em princípios estabelecidos pelo Decreto
nO 9.203, de 22 de novembro de 2017, e na Portaria CGU nO 1.089, de 25 de abril
de 2018, e tem sido referencial para garantia da legalidade, transparência e imparcialidade do processo decisório tanto ao nível da alta administração, como
das unidades que compõem a Autarquia. Este plano contempla as seguintes
atividades: Promoção da ética e regras de conduta para servidores; transparência ativa e acesso à informação; tratamento de conflitos de interesse e
nepotismo; funcionamento de canais de denúncia; funcionamento de controles
internos e cumprimento de recomendações de auditoria; procedimentos de
responsabilização. Seu conteúdo encontra-se disponível no endereço http://
www.sudene.gov.br/images/2018/arquivos/Plano_de_Integridade-Sudene.pdf
e a ele voltaremos mais adiante.
Outra medida criada pelo Conselho Deliberativo da Sudene, fruto de recomendação do Acórdão 1.271/2018-TCU-Plenário foi a aprovação do Comitê Técnico
de Acompanhamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste,
instituído pelo Conselho Deliberativo em 11 de dezembro de 2018 por meio da
Resolução CONDEL nO 126/2018 e seu regimento de funcionamento aprovado
em 24 de maio de 2019 pela Resolução CONDEL nO 128/2019. Esse Comitê originou-se de auditoria operacional do TCU com o objetivo de avaliar a efetividade
das ações do Banco do Nordeste na execução das políticas e ações financiadas
com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
quando verificou a necessidade de aperfeiçoamento do processo de elaboração da proposta de programação anual do referido fundo, e esse Comitê tem
como tarefas: aumentar o diálogo e integração entre os atores governamentais e não-governamentais que tenham interesse na aplicação dos recursos
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do FNE; monitorar as ações do FNE, desde o momento da programação até a
posterior avaliação de resultados; gerar subsídios para as atividades de articulação com os estados da área e atuação da Sudene; e, aumentar a divulgação
dos resultados efetivamente obtidos com a aplicação dos recursos do FNE.
Reuniões foram realizadas no decorrer de 2019, e as atas estão disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/comites, no final da página, no
tópico “Atas dos Comitês”.
A comunicação interna e externa dos resultados operacionais e de todas as
decisões para a sociedade, é feita pela Assessoria de Comunicação Social e
Marketing Institucional (ASCOM), unidade vinculada ao Gabinete, que recebe
a informação da fonte e a publica no site da Sudene ou na intranet conforme
o assunto. A ASCOM também produz e publica, para circulação interna, um
periódico eletrônico diário denominado “monitor de notícias”, onde condensa
as principais notícias jornalísticas dos periódicos de circulação nacional,
regional e local que tenham impacto direto ou indireto sobre a política de
desenvolvimento regional. A Sudene também publica no Diário Oficial da
União, naturalmente no âmbito de suas competências e nos limites dos atos
aceitos pela imprensa nacional para impressão, resoluções e portarias. A Sudene adota o princípio da transparência ativa e para isso usa o seu endereço
eletrônico http://www.sudene.gov.br, para publicizar os atos internos, sua
produção técnica e demais dados sobre suas entregas à sociedade obedecendo princípios da Lei 12.527/2011, de acesso à informação. Além disso, segue os
marcos e diretrizes do seu Plano de Dados Abertos (http://www.sudene.gov.
br/dados-abertos), onde se encontram os marcos utilizados para comunicação
com a sociedade.
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Enquanto o monitoramento dos projetos é feito pela Coordenação-Geral de
Gestão Institucional que publica seus relatórios no endereço http://www.
sudene.gov.br/gestao-institucional, no tópico “monitoramento e avaliação”, o
monitoramento da satisfação do usuário externo pelos serviços prestados pela
Autarquia é feito pela Ouvidoria interna em apurações anualmente realizadas.
Para maior conhecimento visite o endereço http://www.sudene.gov.br/ouvidoria no final da página.
Para atuar nessas frentes a Sudene conta com um quadro gerencial relativamente jovem, e nesse sentido a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas,
unidade da Diretoria de Administração, tem promovido cursos destinados a
elevar o conhecimento profissional especializado e a capacidade gerencial e
com isso tem visto surgir diversos talentos, inclusive vendo em muitos, uma
bagagem precedente ao momento na Autarquia. A prova disso tem se materializado na linha de frente de coordenadores-gerais de todas as unidades
finalísticas inclusive a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e
Financiamento. Isso contudo, não afasta uma preocupação: a Sudene contava,
em 31 de dezembro de 2019, com 188 servidores ativos, entre níveis superior e
intermediário, porém 47% encontra-se em condições para aposentadoria sem
que se descortine uma perspectiva para autorização de concurso público.

2.4

Indicadores de governança e gestão

Com o advento do Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, a Sudene
implementou em abr/2018 o Comitê de Governança, Riscos e Controles, e em
nov/2018, o Plano de Integridade. Em dezembro de 2019 lançou a 2a edição do
Plano de Dados Abertos (PDA), e em março/2020, a 3a edição do PDA, todas,
medidas para melhoria da transparência, da gestão de riscos e da relação com
a sociedade. Além disso, mantém desde 2012 os ciclos de monitoramento de
seus projetos e atividades.
Por outro lado, aplicando amplo “Levantamento de Governança e Gestão
Pública” junto a centenas de órgãos da administração federal, o Tribunal de
Contas da União nos anos de 2017 e 2018, com base nos Acórdãos 588/2018 e
2.699/2018, organizou pesquisa que foi segmentada em quatro grandes itens:
Pessoas, Tecnologia da Informação, Contratações e Governança Pública, e para
cada um desses itens apresentou questões organizadas na forma de cinco tópicos: 1000-Liderança; 2000-Estratégia; 3000-Accountability; 4000-Operações;
e 5000-Resultados. O que comentaremos adiante não serão os resultados da
pesquisa ou os encaminhamentos pormenorizados, realizados pela Autarquia
desde 2018 quanto a cada tópico porque o modelo de “relato integrado”
aplicado a este relatório não se propõe a isso, mas exporemos as medidas
implementadas, que agrupamos segundo os mesmos tópicos. Outrossim,
também não nos ateremos à metodologia adotada à época pelo TCU para
explicar os encaminhamentos feitos pela Sudene desde então. De toda forma,
se o leitor quiser conhecer o assunto, basta acessar o link http://portal.tcu.gov.
br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm, particularmente a leitura do “Sumário Executivo” para uma maior
compreensão sobre os resultados da Sudene.
Enfim, de lá para cá muita coisa mudou. Naquela oportunidade ainda não se
tinham feito sentir os efeitos da criação do Comitê de Governança, Riscos e
Controles, nem tampouco a instituição do Plano de Integridade da Sudene. O
primeiro, criado pela Resolução no 293, de 11 de abril de 2018, e seu regimento
interno aprovado pela Resolução no 297, de 13 de junho do mesmo ano, até ser
extinto pelo Decreto no 9.759, de 11 de abril de 2019. Seus atos estão disponíveis no site da Sudene, no endereço http://www.sudene.gov.br/gestao-institucional, no tópico “Governança, Riscos e Controles Internos (normativos
internos)”. O segundo, implementado por decisão da Diretoria Colegiada,
prolatada no final de 2018, encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.sudene.gov.br/images/2018/arquivos/Plano_de_Integridade-Sudene.pdf e continua ativo.

Vale ressaltar que apesar de o Comitê de Governança, Riscos e Controles ter
sido extinto, todas as medidas que dele dependeriam de apreciação, como
alterações da estrutura, apreciação de processos e macroprocessos, realinhamento do planejamento estratégico, medidas de gestão relacionadas a riscos e
controles, Plano de Dados Abertos, apreciação de planos anuais de auditoria
ou outras medidas de melhoria da gestão da governança e controle de riscos
não sofreram solução de continuidade pois continuaram sendo aprovadas pela
Diretoria Colegiada da Sudene. A razão para isso é que esse comitê, conforme
posicionamento da Procuradoria Federal junto à Sudene, teria que ser de
caráter consultivo, e deliberativo apenas a Diretoria Colegiada, de forma a se
manter o cumprimento do estabelecido no art. 11 da Lei Complementar no 125,
de 03 de janeiro de 2007. Se o leitor quiser conhecer melhor o assunto, visite o
site da Sudene no endereço http://www.sudene.gov.br/images/2018/arquivos/
resolucao2972018DC.pdf.
Entre as iniciativas para garantia da integridade, a mitigação de riscos, a
melhoria da qualidade das entregas e dos gastos, a melhoria da comunicação
da Sudene com a Sociedade, a melhoria da eficiência nas tratativas com os
nossos parceiros, enfim, a melhoria da governança e da gestão, preparamos o
quadro adiante, onde mostramos os principais encaminhamentos realizados
e usamos as mesmas nomenclaturas de tópicos do TCU em seu levantamento,
chamando-se a atenção para o fato de que, em alguns casos, os encaminhamentos se mostraram enquadráveis em mais de um tópico.
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Quadro 12 - Providências encaminhadas ou mantidas pela Sudene segundo tópicos que foram
objeto de levantamento pelo TCU em sua última apuração realizada em 2018

TÓPICOS

PROVIDÊNCIAS

UNIDADE RESPONSÁVEL

Accountability

- Uso da "Plataforma Fala Brasil", junção dos sistemas e-Sic e
e-Ouv, para gestão das demandas externas por meio da Ouvidoria
da Sudene.

OUV

Accountability

- Implantação de atividades de Ouvidoria FNE na Ouvidoria da
Sudene.

OUV

Accountability e Resultados

- Manutenção da Carta de Serviços da Sudene;

CGGI/SUP

Accountability e Resultados

- Atualização do Plano de Dados Abertos (3a edição – mar/
2020-mar/2022)

CGGI/SUP E
CGTI/DAD

Acccountability, Operações
e Resultados

- Apuração anual, junto às unidades intenas, das providências
encaminhadas quanto às funções de integridade descritas no Plano
de integridade da Sudene

OUV

Accountability, Operações e
Resultados

- Realização de Ciclos de monitoramento (monitoramento periódico
dos projetos e instrumentos da Sudene)

CGGI/SUP

Accountability, Operações e
Resultados

- Apuração do grau de satisfação dos usuários externos pelos
serviços prestados pela Sudene.

OUV

Estratégia

- Realização de agenda positiva da Diretoria de Administração
– DAD e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas junto à
Secretaria Executiva e Coordenadores-Gerais do Ministério de
Desenvolvimento Regional – MDR com pauta de assuntos correlacionados às áreas de Orçamento e Finanças, Logística Administração, Governança Institucional, Gestão de Pessoas, Tecnologia da
Informação e visita técnica à Superintendência de Desenvolvimento
do Centro Oeste - Sudeco, com objetivo de alinhar as estratégias da
Autarquia com o órgão setorial e seccional correlato.

Estratégia

- Realização do realinhamento Estratégico Institucional (PEI),
trabalho conjunto da Coordenação-Geral de Gestão Institucional
com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, com o objetivo de
atualizar o planejamento estratégico institucional, com a realização
do primeiro módulo de capacitação, onde foram definidas a nova
missão, visão de futuro e valores da Sudene. A continuidade do
projeto contemplará a análise ambiental (SWOT) pela metodologia
do Balanced Scored Card (BSC) com foco na liderança e governança
organizacional.

CGAF/DAD,
CGGP/DAD e
CGTI/DAD

CGGI/SUP e
CGGP/DAD
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TÓPICOS

PROVIDÊNCIAS

Estratégia

- Implementação do Plano Anual de Contratações (PAC) e no uso do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)
para atendimento à IN SLTI No 1/2019, que possibilitará à Sudene o melhor gerenciamento e otimização dos recursos do orçamento
anual para contratações e aquisições de materiais e insumos para a Instituição;

Estratégia

- Realização de eventos periódicos de motivação e palestras de saúde do Programa de Qualidade de Vida e Bem Estar do Trabalho para
o Corpo Funcional com o compartilhamento de competências do próprio quadro funcional ou de outras instituições públicas federais,
estaduais ou municipais, ou em colaboração com empresas ou instituições públicas parceiras, como a Unimed-Recife e a Controladoria-Geral da União (CGU). (Iniciativa CGGP/DAD)

UNIDADE RESPONSÁVEL
CGGP/DAD

CGGP/DAD

Estratégia e Acccountability

- Realização de reuniões periódicas do Comitê Técnico de Acompanhamento do FNE.

Estratégia e Acccountability

- Realização de reuniões mensais para acompanhamento periódico das despesas do condomínio e melhoria na prestação de
serviços, por meio de reuniões, dos gastos do condomínio;

Estratégia e Acccountability

- Celebração de contrato com o SERPRO para implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS, que
possibilita aos órgãos da Administração Pública Federal um controle completo e efetivo de seus estoques de materiais, bens
patrimoniais e serviços de transporte.

CGAF/DAD

- Implantação do mapeamento dos processos internos da Diretoria de Administração, com base na metodologia do BPM, modelagem e definição de indicadores, com análise e identificação de problemas e oportunidade de melhoria, desenvolvimento
do processo automatizado, com elaboração do plano de implantação do processo, com objetivo de melhoria dos processos e
mitigação dos riscos.

CGTI/DAD
CGGP/DAD e
CGGI/SUP

Estratégia e Operações

CGDF/DFIN

DAD

Estratégia e Operações

- Celebração de contrato de Adesão n 3/2019 com o SERPRO-Serviço Federal de Processamento de Dados, de 26/04/2019, no
qual estabelece a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e que tem por objeto o uso do Sistema
Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS.

Estratégia e Operações

- Adoção de contratações por meio de Ata de registro de preços.

CGAF/DAD

Estratégia e Operações

- Adesão à ata da Central de Compras do Governo Federal, para redução dos gastos de telefonia móvel e fixa;

CGAF/DAD

CGAF/DAD
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PROVIDÊNCIAS

UNIDADE RESPONSÁVEL

Estratégia e Operações

- Implementação do Plano Anual de Contratações (PAC) e no uso do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)
para atendimento à IN SLTI No 1/2019, que possibilitará à Sudene o melhor gerenciamento e otimização dos recursos do orçamento
anual para contratações e aquisições de materiais e insumos para a Instituição;

Estratégia e Operações

- Ênfase na adoção dos critérios de gestão e avaliação por competências, e capacitação das lacunas identificadas nos processos internos
que subsidiam o plano anual de capacitação, para a melhoria das condições de trabalho.

CGGP/DAD

Estratégia e Resultados

- Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene (Resolução n 127, de 24/05/2019), da proposta do Projeto de Lei do Plano Regional
de Desenvolvimento do Nordeste, para encaminhamento ao Congresso Nacional. O PL 6163/2019 encontra-se em análise em 5 comissões
de mérito da Câmara dos Deputados.

CGCP/
DPLAN

CGAF/DAD

Estratégia, Acccountability e
Operações

- Gestão e monitoramento dos riscos prioritários (Plano de Integridade)

Estratégia, Acccountability,
Operações e Resultados

- Monitoramento trimestral das ações do FNE, por meio da expedição de relatório de análise sobre o cumprimento das deliberações do
CONDEL e da Sudene, ao Banco do Nordeste do Brasil (Acórdão 1271/2018, TCU plenário)

CGGI/SUP e
CGGP/DAD

Operações

- Implantação do Projeto de Segurança Predial com adoção de medidas de segurança indicadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de
Pernambuco.

CGAF/DAD

Operações

- Encaminhamento de solicitação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para abertura de processo visando realização de concurso
público de cargo efetivo para reposição de 40 (quarenta) vagas em decorrência de vacâncias por motivo de aposentadorias, falecimento
na atividade e posse em cargo inacumulável. Esta solicitação teve previsão encaminhada na PLOA da Sudene para o ano de 2020, e no
momento se aguarda autorização dos órgãos setorial (MDR) e central (ME).

CGGP/
DAD

Operações e Accountability

- Avaliação Anual de desempenho institucional e individual

Operações e Resultados

- Redução da quantidade de portadores de telefonia móvel institucional.

CGAF/DAD

Operações e Resultados

- Implantação do projeto de economia de energia elétrica com lançamento de campanha educativa com informações na intranet.

CGAF/DAD
e Ascom

Operações e Resultados

- Instalação de purificadores de água mineral com controle da qualidade da água economizando a aquisição de garrafões de água
mineral.

CGAF/DAD

- Redução na aquisição de copos descartáveis, substituindo-os por canecas de cerâmica com a logomarca da Sudene distribuídas
aos servidores.

CGGP/
DAD

Operações e Resultados

OUV

CGGI/SUP e CGGP/
DAD
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TÓPICOS

PROVIDÊNCIAS

UNIDADE RESPONSÁVEL

Operações e Resultados

Realização de curso na modalidade in company. (Iniciativa CGGP/DAD):

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Capacitação para formação de membros para participação em processos administrativos disciplinares e de sindicância, em parceria com
a CGU/PE;

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Realização de capacitação sobre Gestão de Riscos, com a participação dos servidores da DAD, das Coordenações-Gerais da CGGP, CGAF,
CPTCE, Ouvidoria e Auditoria;

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Realização de videoconferência do 1o Encontro Técnico para Alinhamento dos Procedimentos Correicionais com a Corregedoria Setorial
do Ministério do Desenvolvimento Regional;CPTCE, Ouvidoria e Auditoria;

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Realização de parceria com a escola de governo, ENAP-Escola Nacional de Administração Pública, por meio de Termo de Execução
Descentralizada-TED, objetivando a capacitação de servidores da área meio e fim da Sudene, voltada para o aprendizado relativo ao Plano
Anual de Contratações-PAC e, consequentemente, para inserção dos dados no sistema Planejamento de Gerenciamento de Contratações PGC. para atendimento à IN SLTI NO 1/2019;

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Capacitação sobre Legislação de Pessoal e Busca da Excelência no Atendimento ao Cidadão, para os servidores da Coordenação de
Serviços Gerais e Logística;

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Realização do curso de Integração com os funcionários terceirizados para orientações da forma de organização e atuação da Sudene e o
papel destes colaboradores na Autarquia.

CGGP/DAD

Operações e Resultados

- Implantação do Projeto de Melhoria da Comunicação Visual para aperfeiçoar a identificação interna dos andares, auditório, das salas de
trabalho, de reuniões, de treinamento e de videoconferências.

CGAF/DAD

Operações e Resultados

- Implantação do Sistema de Acompanhamento de Emendas Parlamentares - SAEP, que garantiu aos gestores da Sudene, bem como, aos
parlamentares, prefeitos e assessores interessados, a obtenção de respostas rápidas e precisas sobre as questões referentes à execução
das emendas parlamentares no âmbito desta Superintendência.

CGTI/DAD E
CGDS/DPLAN

Operações e Resultados

- Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, que reduziu o gasto com material de consumo, principalmente papel. (Iniciativa
CGTI/DAD)

CGTI/DAD

Operações e Resultados

- Digitalização dos processos de tomadas de contas especiais para o ambiente SEI para dinamizar a análise e acompanhamento das TCEs e
subsidiar a inserção das informações no Sistema E-TCE.

CPTCE/DAD E
CGTI/DAD

Operações e Resultados

- Implantação do Projeto de Digitalização do Acervo da Sudene, incluindo a criação da Biblioteca Virtual.

CGAF/DAD E
CGTI/DAD

Operações e Resultados

- Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a Sudene e a Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj, visando à capacitação de 20
servidores em Técnicas de Avaliação de Políticas Públicas, em cumprimento ao Acórdão TCU 1271/2018 – Plenário. O acordo também prevê
a capacitação dos servidores em Métodos de Análises Regionais e Urbanas.

CGEP/DPLAN

Operações e Resultados

- Início das avaliações dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da política pública fomentada pelos incentivos fiscais, com o objetivo de aferir sua a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.

CGEP/DPLAN
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PROVIDÊNCIAS

Operações e Resultados

- Em 2019 foi dado andamento ao estudo que busca identificar as vocações estaduais e sub-regionais específicas, bem como arranjos produtivos locais, analisando os dados do setor produtivo dos municípios e dos estados objetivando contribuir com a definição dos setores
prioritários para alocação do FNE.

Operações e Resultados

- No âmbito dos projetos relacionados à tecnologia e inovação, foram realizadas reuniões com o Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, em subsídio ao planejamento do projeto Rede Estratégica de Poços do Nordeste, onde foi discutida a estratégia, o arranjo institucional
e o orçamento para implementação da Rede estratégica de poços no semiárido

Operações e Resultados

- Iniciado em 2019, o planejamento para a Atualização da Delimitação da Região Semiárida que incluirá, entre outras, a instituição de um GT
composto por MDR, MMA, Sudene, Dnocs, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB, Cemaden, Órgão Estaduais afins, além dos técnicos
da Sudene: CGEP, CGCP e CGDS.

Resultados

- Gestão da frota de veículos.

Resultados

- Edição diária do periódico “monitor de Notícias”

UNIDADE RESPONSÁVEL

CGEP/DPLAN

CGEP/
DPLAN

CGEP/
DPLAN

CGAF/DAD

ASCOM
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Entende a administração da Sudene que a gestão de riscos é tarefa de todos,
contudo duas unidades colocam-se à frente das demais nesse controle, a que
representa o elo entre a Autarquia e a sociedade, ademais de ser a coordenadora do Plano de Integridade da Sudene, no caso a Ouvidoria, e aquela que
integra a terceira linha de defesa do órgão: a Auditoria interna. E nesse sentido
enfocaremos o que elas estão realizando em relação ao presente tema.

3.1

Capítulo 3: Riscos e oportunidades

3.1.1

Estrutura de gerenciamento de riscos

Para explicar a estrutura de gerenciamento de riscos precisamos entender o significado de linhas de defesa e nesse sentido, elaboramos a representação gráfica
que se segue:

Alta Administração
(Diretoria Colegiada)

Riscos e oportunidades

O processo de governança adotado pela Ouvidoria da Sudene obedece aos
princípios de direção, controle, direitos e responsabilidades, tendo como
referencial básico a lei de acesso à informação e orientações normativas e
complementares, que fortalecem os canais de interlocuções entre o cidadão e
a Superintendência, caracterizando assim, um mecanismo de promoção, participação e viabilização do exercício de cidadania, além de assegurar o direito
fundamental de acesso à informação a pessoas físicas e jurídica, constituindo-se a Ouvidoria em meio efetivo de participação da sociedade na contínua
melhoria dos serviços públicos prestados pela Autarquia e, bem assim, no
aperfeiçoamento à formulação e à implementação de suas políticas, projetos
e atividades.
A Auditoria, por sua vez, tem sua atuação voltada para as atividades internas.
Nesse sentido, essas atividades, que representam a 3a linha de Defesa no bojo
dos níveis de controles internos, estão desenhadas para proceder as avaliações de forma a melhorar as operações implementadas pelas organizações, ou
seja, devem avaliar se os procedimentos de conformidade adotados pela área
competente estão aderentes as normas.
Somando-se às medidas do TCU, a Controladoria Geral da União - CGU
estabeleceu através da Instrução Normativa no 3 de 09 de junho de 2017, que
a estrutura de controles internos dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal deve contemplar três linhas de defesa da gestão, conforme
explicado no tópico seguinte.
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Primeira Linha de Defesa

Segunda Linha de Defesa

(Gestores e Equipes Unidades
Operacionais – Áreas de Negócios)

(Controles internos, conformidade,
Gestão de Riscos Segurança da
Informação)

Identificam, avaliam,
controlam e mitigam os
riscos, guiando o
desenvolvimento e a
implementação de
políticas e procedimentos
internos, responsáveis
por implementar as ações
corretivas para resolver
deficiências em processos
e controles.

Apoiam o desenvolvimento dos controles internos
da gestão e realizam
atividades de supervisão
e monitoramento das
atividades da primeira
linha de defesa realizada
pelos gestores. Incluem o
gerenciamento de riscos,
conformidade, verificação
de qualidade, controle
financeiro e treinamento.

Terceira Linha de Defesa
(Auditoria Interna)
Avalia de forma independente, a eficácia do
gerenciamento de riscos e
a efetividade do sistema
de controle interno,
comunicando à alta
administração eventuais
deficiências e propondo
ações de melhoria.

Fig. 10. – Representação das 3 linhas de defesa adotadas pela Auditoria interna

A Primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e
procedimentos internos destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos da organização. Ela contempla os controles
primários, que devem ser instituídos e mantidos pelos gestores responsáveis pela implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e
tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.
De forma a assegurar sua adequação e eficácia, os controles internos devem ser integrados ao processo de gestão, dimensionados e desenvolvidos na proporção
requerida pelos riscos, de acordo com a natureza, a complexidade, a estrutura e a missão da organização.
Na Segunda linha de defesa estão as instâncias situadas ao nível da gestão, e ela objetiva assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada. Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles internos da gestão e realizar atividades
de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito da primeira linha de defesa, que incluem gerenciamento de riscos, conformidade,
verificação de qualidade, controle financeiro, orientação e treinamento.
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A Terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna governamental, que presta serviços de
avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade. Por natureza, os serviços
de consultoria representam atividades de assessoria e aconselhamento, realizados a partir da solicitação específica
dos gestores públicos. Os serviços de consultoria devem abordar assuntos estratégicos da gestão, como os processos
de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com os valores, as estratégias e os
objetivos da Unidade Auditada. Ao prestar serviços de consultoria, a Unidade de Auditoria Interna da Gestão (UAIG) não
deve assumir qualquer responsabilidade que seja da Administração.
Os trabalhos de avaliação dos processos de gestão de riscos e controles pelas UAIG devem contemplar, em especial, os
seguintes aspectos: adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles estabelecidos; eficácia
da gestão dos principais riscos; e conformidade das atividades executadas em relação à política de gestão de riscos da
organização.
Extrai-se desta forma, que a primeira linha de defesa se destina aos controles primários implementados pela alta administração na Entidade e que estes são executados pelos gestores responsáveis pela realização de atividades e tarefas
no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio de cada unidade da Instituição.

3.1.2

Riscos Específicos e resultados

O Plano de Integridade da Sudene, aprovado pela sua Diretoria Colegiada com base nas orientações técnicas e formais
definidas pelo Decreto No 9.203, de 22.11.2017, especifica, pela ótica desta Instituição e em função de suas atribuições,
os principais riscos para a integridade, identificando as atividades com potenciais de gera-los, aqueles propriamente
ditos, as medidas de tratamento e, bem assim as unidades internas responsáveis. Em termos de gestão, tem-se como
foco, via ações coordenadas, identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar esses eventos, de modo que não venham de
encontro aos princípios de imparcialidade, moralidade, impessoalidade e éticos. Busca-se, portanto, gerar e preservar
valores que conduzam a boa governança e favoreçam a contínua melhoria dos serviços prestados à sociedade. Se quiser
conhecer o Plano de Integridade visite o site da Sudene, no endereço http://www-.Sudene.gov.br/images/2018/arquivos/Plano_de_Integridade-Sudene.pdf..
Como inerente a qualquer órgão e/ou entidade pública ou privada, a Sudene, no exercício de suas atribuições, incorre
em riscos e incertezas quanto ao alcance dos objetivos programados, ou ocorrência de fatos eticamente desabonadores, não só por questão de administração interna, para as quais tem mais condições em operar, controlar e reparar os
prejuízos, mas em decorrência de fatores externos, sobre os quais não tem domínio, como são os casos de coparticipação de terceiros e, em particular, quando se trata de programação orçamentária e execução financeira, ante as metas e
respectivos cronogramas.
No âmbito da Sudene, a coordenação e a implementação do Plano de Integridade, na forma da Resolução no 318/2018,
da Diretoria Colegiada, cabe à Ouvidoria, que exerce o seu monitoramento contínuo, visando o aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos. Esta resolução pode ser conhecida visitando o endereço
http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/diretoriacolegiada/resolucoes/resolucaoDC3182018.pdf.
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No exercício dessas atribuições, a Ouvidoria tem mantido sistêmicas articulações com as Diretorias e suas Coordenações-Gerais vinculadas, buscando informações quanto aos fatores e mecanismos estratégicos adotados e que tenham
como finalidade inibir e/ou inviabilizar o cumprimento das metas programáticas e, bem assim, as medidas postas em
prática para amenizar ou atenuar as impropriedades, tolher atos adversos de gestão e melhorar o nível de sua performance.
Como riscos principais e sistematicamente acompanhados, consideramos aqueles catalogados pelo Plano de Integridade da Sudene, inclusive explicitado no âmbito das orientações da CGU, os quais poderão ser ajustados e/ou melhor
adequados, à luz da implementação progressiva do referido Plano, cujo endereço eletrônico foi anteriormente indicado.
Como ferramenta de governabilidade destinada à prevenção, à detecção e à punição de fraudes, de modo institucional,
com regras e instrumentos próprios, como estabelece o Decreto no 9.203/2017, esse Plano e suas fases, estarão sujeitos
a aprimoramento, que decorrerá da sua maturação. No curso desse processo, outros riscos poderão surgir de modo mais
claro e explícito, exigindo, inclusive, novas medidas de tratamento. Mas não são apenas os riscos de origem interna, que
podem comprometer de alguma forma, o cumprimento dos objetivos ou competências institucionais. São também os
riscos de origem externa, que muitas vezes impactam o funcionamento institucional, mais até que os internos. Nesse
sentido, relacionamos nos quadros adiante, por meio de matrizes de riscos, aqueles de origem interna e aqueles de
origem externa, e as medidas para mitigação.
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Item

Matriz de riscos de origem interna

Categoria

Principais
riscos

1

Interno

Abuso de posição ou de poder
em favor de interesses valores
e imagem da instituição e
qualidade das entregas a
sociedade

2

Interno

Indicações incompatíveis para
cargos em comissão

3

Interno

Conflito de interesses

Quadro 13 – Matriz de riscos de origem interna

Onde impacta

Valores e imagem
da instituição e
qualidade das entregas à sociedade

Eficiência da gestão

Valores e imagem
da instituição e
qualidade das entregas à sociedade

Interno

Erros em aquisição
de bens e serviços

Desperdício de
recursos e dificuldades no alcance dos
objetivos institucionais

5

Interno

Pressão ilegal
ou antiética para
influenciar agente
público ou privado

Desvio de finalidade
das entregas à
sociedade

6

Interno

Nepotismo

Isonomia de direitos,
imagem da
instituição

7

Interno

4

Erros em estudos e
pesquisas
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Qualidade das
políticas, objetivos,
metas e imagem
institucional

Prob.

Impacto

Nível

Resposta

Medidas de tratamento (oportunidades)

Unidades responsáveis

3

5

15

Evitar

Promover cursos e o treinamento de conteúdo e sensibilização de
servidores e dirigentes da Sudene quanto a prática do abuso da
função pública em benefício ou proveito de agentes privados e
através da ouvidoria em conjunto com a comissão de ética promove ações voltadas para a conscientização dos servidores quanto a
identificação de fatos relacionados a esta natureza

3

4

12

Evitar

Fomentar processo de monitoramento e avaliação dos ocupantes
dos cargos em comissão atentando para o currículo acadêmico e
experiência profissional

DAD E CGGP/DAD

Evitar

Promover ações de sensibilização voltadas a prevenção de
condutas antiéticas para os servidores e parceiros capacitar
e formar mediadores no âmbito do Quadro dos servidores da
Sudene ademais realizar o mapeamento de processo propiciando
a identificação e eliminação de atividades sobrepostas de forma a
contribuir com a segregação de funções

Comissão de Ética,
CGGI/SUP. CGTI/
DAD e CGGP/
DADica

2

2

4

4

8

8

Evitar

Preservar e obedecer a critérios e normativos orientadores para
aquisição de bens contratação de serviços e compras efetuadas
através de diferentes meios concentrar aquisição de bens e serviços em área específica para esse fim (Coordenação de Licitações e
Contratos - COLIC / CGAF / DAD)

DPLAN, DFIN e DAD

DAD

3

5

15

Evitar

Promover acções de sensibilização voltadas a prevenção de
condutas antiéticas para os servidores da Sudene e através da
ouvidoria em conjunto com a comissão de ética promover ações
para conscientização dos Servidores quanto a identificação de
fatos relacionados a esta natureza

1

5

5

Evitar

Atentar para os normativos que Orient adoção de medidas sistemáticas das inter-relações dos colaboradores da Sudene quando
nomeados para cargos comissionados ou funções gratificadas

CGGP / DAD

2

5

10

Mitigar

Realizar treinamento e aperfeiçoamento preservação das orientações dos sistemas e instrumentos utilizados e desenvolvimento
de trabalhos de pesquisa que resultem em direcionamento do
alcance dos objetivos e metas da instituição

DPLAN, DFIN e DAD

Comissão de Ética
e OUV.
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Quadro 13 – Matriz de riscos de origem interna (continuação)

Item

Categoria

Principais
riscos

Onde impacta

Prob.

Impacto

Nível

Resposta

Medidas de tratamento (oportunidades)

8

Interno

Solicitação ou recebimento de
propina / pagamento

Desvio de finalidade
e imagem institucional

2

5

10

Evitar

Realizar ações de sensibilização voltadas a prevenção de condutas antiéticas para os servidores da Sudene adoção de medidas
permanentes de monitoramento e orientação da comissão de
ética

9

Interno

Erros na gestão de tecnologia
da informação

Segurança da
informação e
produtividade da
instituição

2

4

8

Evitar

Seguir estritamente as normas e legislação vigente aplicável a
matéria e boas práticas de governança e gestão

Interno

Utilização de verbas e fundos
públicos em favor de interesses privados

Desvio de
finalidade, ônus ao
erário e imagem
institucional

Mitigar

Atualizar os procedimentos de gestão com capacitação e
implantação de softwares difundir nas nativos que ensejam a
prova prática do serviço público junto aos dirigentes e ao corpo
de servidores e promover sistema contínuo de monitoramento e
auditagem

10

Fonte: Auditoria Interna
Observação: levantamento inspirado no Plano de Integridade da Sudene
Posição: dez/2019

2

5

10

Unidades responsáveis

DPLAN, DFIN e DAD

CGTI / DAD

DPLAN / DFIN
E DAD
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Quadro 14 – Parâmetros de probabilidade e impacto do risco

Gráfico 5 - Representação dos riscos de origem interna

Níveis
de risco

10

16

Probabilidade

1

14

2

12

Muito alta (5)

5

10

15

20

25

Alta (4)

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

Média (3)
Baixa (2)

10

Muito baixa (1)

8
6

9

Probabilidade x impacto

Itens
de
risco

3

4

2
Baixa (2)

3
Média (3)

4
Alta (4)

5
Muito alta (5)

Impacto
Riscos acima de 12 são para situações mais complexas que podem realmente comprometeu que se quer
combater, principalmente quando não se pode acompanhar o problema todo dia ou toda semana

2
2

0

1
Muito baixa (1)

Níveis de probabilidade x impacto
1 a 4: inexistência de problema o problema administrável para situação encontrada;
5 a 12: problema detectado situação sobre controle e sem dano ao erário;

8

4

15 e 16: problema detectado situação controle tem dano ao erário mas pode ser solucionado sem Impacto para a imagem
institucional;
20 a 25: problema detectado situação exigir apuração administrativa tem dano ao erário forte e impactante funcional e
perspectiva de solução.

Quadro 15 - Estratégia de resposta ao risco

5

Para aplicação dos parâmetros de probabilidade, impacto e estratégia de resposta ao risco usamos os dados dos dois
quadros ao lado

Ameaça

6

Estratégia

Oportunidade

7

Descrição

Evitar

Evitar e, se possível, eliminar o risco

Transferir

Transferir o impacto para terceiros

Mitigar

Reduzir o impacto ou a propabilidade do risco

Aceitar

Aceitar os impactos e não fazer nada

Explorar

Garantir que o risco ocorra para explorar os seus impactos

Aumentar

Aumentar a propabilidade e o impacto do risco

Compartilhar

Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do riscos

Aceitar

Aceitar os impactos e não fazer nada

Os riscos relacionados na “matriz de riscos” guardam relação direta com as quatro diretrizes estratégicas que norteiam os projetos e atividades
conduzidas pela Sudene:
a) Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste; b) Universalizar o acesso a ativos estratégicos; c) Promover a excelência
técnica e a qualidade da gestão na Sudene; d) Fortalecer a imagem da Sudene.
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Quadro 16 – Matriz de riscos de origem externa
Quadro 16 – Matriz de riscos de origem externa

Item

Categoria

Principais riscos

Onde impacta

Prob.

Impacto

Nível

Resposta

Medidas de tratamento (oportunidades)

Unidades responsáveis

1

Externa

Descontinuidade assistemática
da alta administração

Continuidade das
políticas e estratégias

5

4

20

Mitigar

Estabelecer procedimentos aos gestores nomeados para que
assumir responsabilidades em dar continuidade aos programas e
ações em execução pela instituicão.

GAB e CGGP / DAD

2

Externa

Contingenciamentos
orçamentários e financeiros
muito abaixo das necessidades
institucionais

Cumprimento dos
objetivos estratégicos

4

5

20

Mitigar

Realizar negociações e promover sensibilização junto as coordenações de planejamento e desenvolvimento e de orçamento do
Ministério do Desenvolvimento regional

Superintendência, GAB, DAD e
CGAF/DAD

4

5

20

Mitigar

Realizar negociações e promover sensibilização junto as coordenações de planejamento e desenvolvimento e de orçamento do
Ministério do Desenvolvimento regional

Superintendência,
GAB, DAD e CGAF/
DAD

5

5

25

Mitigar

Buscar autorização para realização de concurso público e outras
formas de provimento fazendo gestões junto a unidade de gestão
de pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria de gestão do Ministério da economia

Superintendência,
GAB, DAD e CGGP/
DAD

5

4

20

Evitar

Realizar gestões junto a unidade de gestão de pessoal do
Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria de gestão do
Ministério da economia para obter o plano o mais rápido possível

Superintendência,
GAB, DAD e CGGP/
DAD

Evitar

Sudene e Secretaria de desenvolvimento Regional e urbano do
Ministério do Desenvolvimento Regional realizarem articulação
política intensa para garantir a aprovação do pl 616 3/2019 no
Congresso Nacional e mobilização política para sancioná-lo

3

Externa

Insuficiência de
recursos para diárias
e passagens

Mecanismos de
controle e fiscalização vistorias auditoria de capacitações

4

Externa

Insuficiência do
quadro de pessoal

Cumprimento
de cronogramas
monitoramento das
atividades internas
fiscalizações e vistorias e atingimento
Dos objetivos de
políticas

5

Externa

Demora na aprovação
de um plano de
cargos e carreiras
para a Sudene

Fixação e motivação
do servidor

6

Externa

Não aprovação do Plano
Regional de Desenvolvimento
do Nordeste (PRDNE).

Cumprimento da
missão institucional

5

5

25

Superintencência,
E/BR, Diretorez
da Sudene, Secretaria executiva
do MDR, Ministro
do MDR

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 3: Riscos e oportunidades

Página 71

Quadro 16 – Matriz de riscos de origem externa (continuação)

Item

7

8

Categoria

Externa

Externa

Principais riscos

intermitência da frequência das reuniões
do Conselho deliberativo da Sudene

Perda de significativo número
de gratificações tipos GSISTE
do Sistema de Planejamento
do Governo Federal tanto para
nível superior como intermediário

Fonte: Auditoria Interna
Observação: levantamento inspirado no Plano de
Integridade da Sudene
Posição: dez/2019

Onde impacta

Discussão de estratégias e políticas de
desenvolvimento,
integração das
ações governamentais e imagem
institucional

Motivação do quadro de pessoal

Prob.

5

5

Impacto

5

5

Nível

25

25

Resposta

Mitigar

Mitigar

Medidas de tratamento (oportunidades)

Secretaria executiva do condel sensibilizar os governadores dos
Estados da área da Sudene e promover mobilização para sensibilizar o Ministério do Desenvolvimento Regional sobre a importância
da realização das reuniões trimestrais do condel tudo para discussão de assuntos de interesse dos Estados da área de atuação
como para a Sudene como Instância de articulação catalisação
negociação e mobilização e o próprio MTR de forma a convencer
autoridades do Governo Federal sobre a importância do papel da
Sudene como o braço do governo federal nessa área de atuação.

Realizar gestões junto a unidade de gestão de pessoal do
Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia para recompor a quantidade de GSISTE
e ou aprovação de novo plano de cargos e salários o mais rápido
possível através de negociação do Ministério do Desenvolvimento
Regional junto à Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia para estudar e implementar
medida voltada para a valorização do quadro de servidores da Sudene com vistas a viabilizar o cumprimento da missão e finalidade
institucionais.

Unidades responsáveis

Superintendência, Diretores da
Sudene e CGGI.

Superintendência, GAB e CGGP
/ DAD
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3.1.2.3

Gráfico 6 - Representação dos riscos de origem externa
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Como resultado das consultas formais junto as Unidades Funcionais que tiveram seus riscos catalogadas no Plano de Integridade ficou evidenciado que,
no âmbito de suas áreas de atuação não houve nenhum registro de ocorrência de atos de desvios éticos, morais, legais ou regulamentares que venham
infringir os objetivos do Plano de Integridade deste Autarquia, ou mesmo, que
contribuam para o exercício de fraude ou favorecimentos, ensejando latente
prática de corrupção, mesmo porque a Ouvidoria vêm proporcionando medidas de mitigação de risco e outras, que busquem o atendimento dos objetivos
colimados. As informações sobre isso estão à disposição e integram o Processo
SEI Sudene no 59336.000136/2020-22.
De outra parte, como medidas de mitigação ao risco, a Auditoria interna informa que vêm sendo adotados os seguintes procedimentos:
•

Realização, execução e verificação de trabalhos por mais de um servidor
e de áreas multidisciplinares de formação, com transferência de conhecimento entre os membros integrantes;

•

Atualização do Sistema de Informação e Gestão, edição de normas
complementares e sistematização de revisão de pareceres técnicos, a
fim de prevenir incorreções nos processos de avaliação de concessão de
benefícios financeiros;

•

Participação de, pelo menos, dois servidores quando do atendimento
de interessados em processos de demanda junto à Sudene, em especial
com a presença dos responsáveis por examinar, vistoriar e subsidiar o
encaminhamento de processo em causa, para liberação de quaisquer
recursos ou concessão de incentivos ou outros benefícios;

•

Adoção de vistorias a projetos com a participação de, pelo menos, 2
técnicos, não envolvidos cumulativamente nas atividades de análise e
fiscalização;

•

Capacitação contínua através de cursos, treinamento e palestras vinculados à integridade e governança;

•

Atestação e comprovação das despesas através de documentação legal e
fidedigna quando se tratar de despesas de custeio e prestação de contas
específicas;

•

Adoção, acompanhamento e controle sistemático da aquisição e movimentação de bens móveis e usados e almoxarifado, inclusive com a
aplicação de termos de responsabilidade.

5
Para aplicação dos parâmetros de probabilidade, impacto e estratégia de
resposta ao risco usamos os dados dos mesmos dois quadros citados anteriormente, no item 3.1.2.1.

Resultados do levantamento sistemático sobre os riscos catalogados pelo Plano de Integridade
Por sua vez, a Auditoria Interna apresenta como resultado dos procedimentos de conformidade (compliance) aplicados às principais áreas de atuação
da Instituição, no exercício de 2019, o que se mostra representado de forma
agregada, pelo quadro adiante.

Quadro 17 – Relatórios de Auditoria interna concluídos em
2019 por linhas de atuação

RAUDINT's CONCLUÍDOS 2019
Linhas de atuação
Quantidade

3.1.3

FDNE

Renúncia fiscal

Transferências
governamentais

Patrimônio

1

7

3

8

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Em cumprimento ao Decreto No 9.492/2018, e, bem assim, o que dispõe a Lei No
13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública, esta Ouvidoria procedeu pesquisa
de satisfação com a finalidade de avaliar os serviços públicos prestados pela
Sudene, sobre o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade
de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário. Conheça a carta de serviços
da Sudene no endereço http://Sudene.gov.br/servicos-da-Sudene. Cabe destacar que esse levantamento não teve o uso dos sistemas de ouvidoria, e que se
tratou de pesquisa a parte.
Foram objeto de pesquisa empresas beneficiárias dos incentivos fiscais:
entidades estaduais ou municipais objeto de avenças com a Sudene e com
vistas ao apoio técnico e financeiro para formação e melhoria de equipamentos sociais e econômicos, inclusive no que tange ao Programa Água para Todos;
empresas apoiadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
– FDNE; e os atendimentos prestados pela Biblioteca em face do significativo
acervo de informações, estudos e pesquisas desenvolvidos direta ou indiretamente por esta Superintendência e de interesse para o conhecimento da
realidade econômico-social do Nordeste e suas perspectivas. Se você quiser
saber mais visite-nos no endereço http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/participacaosocial/ouvidoria/satisfacaousuarios-Sudene-2019.pdf.
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Quadro 18 – Pesquisa de Satisfação dos Usuários
dos Serviços Prestados pela Sudene - 2019

ÁREAS

Empresas
informantes

As manifestações recebidas por esses mecanismos são tecnicamente tratadas pelas unidades solucionadoras e elaboradas respostas adequadas aos
solicitantes através da Ouvidoria, podendo constituírem-se em significativos subsídios a contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
pela Sudene.

Avaliação dos Serviços Prestados
Ótima

Boa

Regular

Incentivos fiscais

92

76

24

-

Convênios /
Termos de compromisso

4

25

50

25

Biblioteca

5

60*

40*

-

No exercício de 2019, a Ouvidoria da Sudene recebeu 153 manifestações de pessoas naturais, jurídicas e/ou de suas entidades representativas, das
quais 134, ou seja, 87,6%, reportaram-se à solicitação de informações. As demais prenderam-se aos processos normativos, condições e mecanismos
operacionais concernentes a incentivos fiscais, gestão de pessoas e procedimentos de logísticas e administração financeira. Essas manifestações foram
devidamente tratadas pela Ouvidoria e pelas unidades solucionadoras, e providenciadas respostas aos interessados.
Ainda no que tange ao tipo de manifestação, salienta-se a apresentação de 9 denúncias, das quais 8 (oito) anônimas e que se referiam a questões
locais/municipais, sobre as quais a Sudene não tem ingerência. Algumas dessas informações, quando requeridas, foram objeto de exame e produzidas
informações técnicas, mas que, no entanto, não se providenciou o encaminhamento das desejadas respostas em face da não identificação do requerente, inclusive no que se refere ao endereço.
Quadro 19 – Tipo de Manifestação segundo o meio, em 2019
(e-SIC/e-OUV/Telefone/e-mail)

Fonte: Ouvidoria Sudene
Grau de satisfação em relação ao acervo: * Totalmente, ** Parcialmente.
Nota: As empresas beneficiárias do FDNE não ofereceram respostas aos questionamentos.
Desenvolvida em ambiente web, a sobredita pesquisa colheu informações
complementares dispostas em comentários adicionais que, devidamente
analisadas, constituem referenciais a serem considerados como subsídios
à aplicabilidade de melhoria das atividades inerentes a esta Autarquia e
portanto mais uma oportunidade para o aperfeiçoamento de suas práticas e
efetividade de seus objetivos.
3.1.4
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Relacionamento com a sociedade

TIPO DE
MANIFESTAÇÃO

e-mail

TOTAL

e-OUV

Telefone

Informação/solicitação

98

28

7

1

134

Denúncia

-

9

-

-

9

Sugestão

-

2

-

-

2

Elogio

-

1

-

-

1

Reclamação

-

7

-

-

7

98

47

7

1

153

TOTAL
A Ouvidoria da Sudene tem como mecanismos de articulação e interação
com a sociedade o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo
Federal (e-OUV), de uso obrigatório e que engloba os mais diversos tipos de
manifestações e o Serviço de Informações a Cidadão – e-SIC, que prende-se
aos princípios de ouvidoria e é integralmente voltado para o atendimento das
solicitações de acesso a informações. Esses dois sistemas estão englobados
na Plataforma Fala BR, que permite aos cidadãos encaminharem pedidos de
informações públicas e manifestações de ouvidoria, em conformidade com a
Lei de Acesso à Informação. Além desses mecanismos, dispõe-se do Módulo
Simplifique, ferramenta constante do sistema e-OUV, que trata da simplificação e da desburocratização do atendimento prestado ao usuário de serviços
públicos.

MEIO DE ENTRADA
e-SIC

Fonte: Ouvidoria Sudene
Além de suas competências regimentais originais, a Ouvidoria da Sudene acumula as atribuições da Ouvidoria do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, nos termos da Lei nO12.716/2016 e da Resolução nO 120/2018, do Conselho Deliberativo da Sudene, e tem se mantido em constante
interação e tratativas com a Ouvidoria do Banco do Nordeste, agente operador desse Fundo, com vistas à disponibilização de estatísticas quanto às
manifestações apresentadas pelos mutuários e outros interessados desse instrumento de crédito.
No 2O semestre de 2019, quando os dados começaram a ser disponibilizados, a Ouvidoria desse Banco, segundo informações prestadas a esta Ouvidoria,
recebeu 190 reclamações relativas aos procedimentos de gestão desse Fundo, principalmente no que se refere a renegociação/liquidação de dívidas,
análise/contratação de crédito.
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Um outro instrumento que não se pode ignorar como meio de interação com a
sociedade, é o Conselho Deliberativo da Sudene. Nesse sentido, em 2019 foram
realizadas reuniões em 24 de maio e 12 de dezembro. Nessas oportunidades
foram sancionadas respectivamente, 4 resoluções, inclusive a que aprovou a
proposta de encaminhamento do projeto de lei do Plano regional de Desenvolvimento do Nordeste ao Congresso Nacional, que contou com a presença
maciça de todos os governadores da área de atuação da Sudene, ministros e
do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, (Foto 1) e a última (Foto 2),
com 3 resoluções, oportunidade em que vários governadores e parlamentares
do Congresso Nacional também estiveram presentes. Os conteúdos dessas
reuniões estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/
conselhodeliberativo/reunioes.

Foto 1 – Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, de 24/05/2019

Foto: Assessoria de
Comunicação da
Sudene

Foto 2 – Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, de 12/12/2019
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Foto: Assessoria
de Comunicação
(Sudene)

Aluízio Pinto de Oliveira

A Diretoria de Administração (DAD), na qual exerço a posição de titular,
e a Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, onde encontro-me na condição de substituto, integram a estrutura da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste conforme o Decreto no 8.276,
de 27 de junho de 2014, alterado pelo Decreto no 8.891, de 10 de outubro
de 2016. As suas competências regimentais encontram-se regidas pela
Resolução no 319, de 09 de novembro de 2018, da Diretoria Colegiada da
Sudene (http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/ acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/Sudene-regimentointerno.pdf).

destaca-se a “promoção da excelência técnica e da qualidade da
gestão”, cabendo-lhe o cumprimento de três objetivos estratégicos:
modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; aperfeiçoar a governança de tecnologia
da informação e garantir a segurança da informação e comunicação;
e, recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a
segurança do ambiente de trabalho. Outra diretriz perseguida é
o “fortalecimento da imagem da Sudene”, tendo como objetivo
estratégico “fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as
articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes).

A exemplo das demais Diretorias, a DAD segue a missão institucional de
“Articular e fomentar a cooperação das forças sociais representativas
para promover o desenvolvimento includente e sustentável do Nordeste, a preservação cultural e a integração competitiva da base econômica
da Região nos mercados nacional e internacional”.

Entre os resultados que impactaram positivamente nessa diretriz,
salientam-se ações de sustentabilidade organizacional e responsabilidade social corporativa, onde destacamos:
•

A implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, que
reduziu o gasto com material de consumo, principalmente
papel;

•

A adoção de contratações por meio de Ata de registro de preços;

•

A redução da quantidade de portadores de telefonia móvel
institucional;

•

Implantação do serviço compartilhado de Transporte de Servidores Públicos (TáxiGov) no Escritório Regional de Representação em Brasília;

•

A gestão de frotas;

•

A implantação do Projeto de Digitalização do Acervo da Sudene,
incluindo a criação da Biblioteca Virtual;

•

A implantação do Projeto de Melhoria da Comunicação Visual;

•

A implantação do Projeto de Segurança Predial com adoção de
medidas de segurança indicadas pelo Corpo de Bombeiros do
Estado de Pernambuco;

No exercício de seu papel de articulação alcança todas as unidades
internas, tendo na Diretoria Colegiada a instância decisória maior.

•

A instalação de reuniões mensais para acompanhamento periódico, por meio de reuniões, dos gastos do condomínio;

Entre as diretrizes estratégicas da Sudene em seu campo de ação,

•

A redução na aquisição de copos descartáveis, substituindo-os

A Diretoria de Administração, concentra a maior parte das áreas
especiais da gestão citadas neste capítulo. A DAD desempenha, no
âmbito da Sudene, a função de órgão seccional e é usuária dos sistemas
Integrado de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, de Administração dos Recursos da Informação e Informática-SISP, de Serviços
Gerais – SISG, de Planejamento e Orçamento - SIOP, de Administração
Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Organização e Inovação
Institucional – SIORG, de Convênios – SICONV, de Documentação e Arquivo – SINAR, do Sistema Nacional de Correição e do acervo Bibliográfico,
sujeitando-se à supervisão do órgão setorial, o hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, sucessor do Ministério da Integração Nacional.

Declaração do
Diretor de Administração
e substituto de Planejamento
e Articulação de Políticas

Compete à DAD planejar, coordenar e acompanhar a execução das
atividades inerentes à gestão e à segurança da informação no âmbito
da Sudene, a manutenção e conservação das instalações físicas, dos
acervos bibliográficos e documental, às contratações para suporte às
atividades administrativas da Sudene como também, o programa de
desenvolvimento dos servidores e as atividades de correição entre
outras. Sob sua tutela encontram-se três coordenações-gerais: Gestão
de Pessoas (CGGP); Logística, Administração e Finanças (CGAF); e, Tecnologia da Informação (CGTI).
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por canecas de cerâmica com a logomarca da Sudene distribuídas aos servidores;
•

A aquisição de agendas permanentes para o ano de 2020, confeccionadas com capa em material reciclado, sendo
esta outra ação de atitude socioambiental e de fortalecimento da imagem da instituição ao serem distribuídas a
todos os servidores e colaboradores da Sudene;

•

A implementação do Plano Anual de Contratações (PAC) e no uso do Sistema de Planejamento e Gerenciamento
das Contratações (PGC) para atendimento à IN SLTI No 1/2019, que possibilitará à Sudene o melhor gerenciamento
e otimização dos recursos do orçamento anual para contratações e aquisições de materiais e insumos para a
Instituição;

•

A realização de eventos periódicos de motivação e palestras de saúde do Programa de Qualidade de Vida e Bem
Estar do Trabalho para o Corpo Funcional com o compartilhamento de competências do próprio quadro funcional
ou de outras instituições públicas federais, estaduais ou municipais, ou em colaboração com empresas ou instituições públicas parceiras, como a Unimed-Recife e a Controladoria-Geral da União (CGU);

•

A participação de todo o corpo dirigente nas reuniões da Diretoria Colegiada; a utilização da comunicação interna
de forma mais intensa, influenciando positivamente a reação dos servidores a fatos e decisões da alta administração;

•

A implementação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Sudene à luz do Decreto no 9.991, de 18 de agosto
de 2019, que possibilitou o planejamento de capacitações;

•

A ênfase na adoção dos critérios de gestão e avaliação por competências, e capacitação das lacunas identificadas
nos processos internos que subsidiam o plano anual de capacitação, para a melhoria das condições de trabalho;

•

A elaboração de Minuta Portaria da Política de Gestão de Pessoas – apoio ao antigo Comitê de Gestão de Pessoas CGP, em atendimento aos Acórdãos TCU Plenário No 1564/2015 e No 1019/2019 que trata de um conjunto de estratégias de caráter estruturante, baseado em princípios e diretrizes que norteiam os processos de gestão de pessoas,
a partir do desenvolvimento e compatibilização das competências individuais e institucionais, contribuindo para a
qualidade da gestão e o alcance da missão da Sudene;

•

A Portaria Sudene no 176/2019 que estabeleceu normas e procedimentos para as ações de capacitação dos servidores, e trata do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e do
Processo Interno de Capacitação em atendimento ao Decreto 9.991/2019 e à IN SGP/ME No 201/2019.

Das ações acima citadas, a avaliação desta DAD é que o investimento realizado pela Diretoria buscou atingir alto impacto no atendimento às ações estratégicas de modernizar a gestão, promover a valorização dos servidores, capacitação
por competências, aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação, modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente do trabalho e o fortalecimento da imagem institucional, investindo menos recursos da
Administração, promovendo gestão eficiente do orçamento e das finanças dentro dos recursos orçamentários destinados à Autarquia, utilizando em seu planejamento os valores já contingenciados no exercício de 2019.

Capítulo 4: Resultados da gestão

No que tange ao funcionamento dos controles internos da gestão, a
DAD conta com o suporte da Auditoria Interna e no exercício de 2019
atendeu tempestivamente a todas as recomendações, determinações, notificações e solicitações de auditoria encaminhadas pelos
órgãos de controle. Para fortalecimento da ação disciplinar, coordenada pela DAD, foram realizadas as seguintes ações para reforçar a
importância da constante qualificação e atualização em melhores
práticas de gestão de riscos, como forma de aprimoramento dos
controles da administração:
•

Curso na modalidade in company de formação de membros
para participação em processos administrativos disciplinares e
de sindicância, em parceria com a CGU/PE;

•

Curso de Gestão de Riscos, participação dos servidores da
DAD, das Coordenações-Gerais da CGGP, CGAF, CPTCE, Ouvidoria
e Auditoria;

•

Participação por meio de videoconferência do 1O Encontro
Técnico para Alinhamento dos Procedimentos Correicionais
com a Corregedoria Setorial do Ministério do Desenvolvimento
Regional;

•

Curso do Plano Anual de Contratações (PAC) e no uso do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)
para atendimento à IN SLTI NO 1/2019;

•

Curso de Legislação de Pessoal e Busca na Excelência no
Atendimento ao Cidadão para os servidores da Coordenação
de Serviços Gerais e Logística;

•

Curso de Integração com os funcionários terceirizados para
orientações da forma de organização da Sudene e o papel
destes colaboradores na Autarquia.

No ano de 2019 foram implementados os Planos Operativos do
Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas para atuar nos
assuntos Dimensionamento da Força de Trabalho e Construção de
Indicadores de Gestão de Pessoas, como pilares fundamentais e
basilares da implementação da Política de Gestão de Pessoas da
Sudene, em construção.
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Nesse sentido, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas iniciou no segundo
semestre de 2018, tratativa junto ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP no sentido de aproveitar os critérios estabelecidos
na Portaria MP NO 193, de 03 de julho de 2018, que disciplina o instituto da
movimentação para compor a força de trabalho, normativo federal que possibilita a cessão de servidores e funcionários públicos de outras instituições
públicas da mesma esfera de governo. Foi autorizada a publicação do Edital
de Oportunidade de Movimentação de Pessoal da Sudene no período de 21 de
dezembro de 2018 a 25 de janeiro de 2019. Essa iniciativa avançou com o resultado da seleção de 22 (vinte e dois) servidores e funcionários públicos, sendo
solicitado pela Sudene junto à Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MDR
os recursos orçamentários necessários para custear as despesas de pessoal
referente aos ressarcimentos dos funcionários públicos indicados no processo
de seleção. Foi encaminhado OFÍCIO NO 4362/2019/DAD/Sudene, datado de 16
de dezembro de 2019, ao Secretário da Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal – SGP/ME com o resultado final desta seleção. Esta ação possibilitará à Sudene o fortalecimento de seu quadro de pessoal, atualmente com a
perspectiva de 47% (quarenta e sete por cento) do total de 188 (cento e oitenta
e oito) servidores ativos que podem se aposentar voluntariamente a qualquer
momento, ensejando uma ação efetiva de planejamento estratégico de gestão
de pessoas.
Diante do cenário de fortalecimento dos quadros de pessoal, de forma a
atender o melhor dimensionamento da atual força de trabalho, também foi encaminhado Ofício ao Ministério do Desenvolvimento Regional com o pedido de
abertura de processo de realização de concurso público de cargo efetivo para
reposição de 40 (quarenta) vagas em decorrência de vacâncias por motivo de
aposentadorias, falecimento na atividade e posse em cargo inacumulável. Esta
solicitação teve previsão encaminhada na PLOA da Sudene para o ano de 2020,
que aguardamos autorização dos órgãos setorial (MDR) e central (ME).
Em relação à Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN),
a base legal de seu funcionamento é a mesma da DAD. A DPLAN é composta
por três coordenações-gerais: Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e
Inovação (CGEP); Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
(CGDS); e, Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP). A maior ênfase é dada
à articulação intra e inter institucional em relação à DAD. À DPLAN cabe o
apoio a projetos de desenvolvimento econômico integrado de sub-regiões da
área de atuação da Sudene, a formulação de planos e programas, diretrizes,

metas e indicadores econômicos, sociais, ambientais e institucionais para
subsidiar a formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste
(PRDNE), além de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar avaliações
dos instrumentos de ação da Autarquia, descritos pela Lei Complementar nO
125/2007. Entre as atividades de maior impacto destaca-se o trabalho iniciado
em 2017, em parceria com o PNUD, para elaboração do PRDNE, que culminou
com a sua aprovação pelo Conselho Deliberativo, juntamente com a proposta
de Projeto de Lei de encaminhamento do Plano, em 24 de maio de 2019.
Para o alcance dessa meta foi necessária a criação de uma Força Tarefa multidisciplinar que exigiu a realização de trabalhos interdivisionais,
respeitados os cargos, funções e competências dos servidores do quadro
funcional da Sudene, de forma que estes fatores conjuntos pudessem atender
simultaneamente, tanto às necessidades de fortalecimento da equipe da
Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas – CGCP, quanto na
convergência e celeridade no atendimento aos prazos das ações empreendidas
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e assim, a entrega da proposta
do PRDNE à sociedade. Foram realizadas diversas reuniões com representantes
de Ministérios setoriais, governos dos estados da área de atuação da Sudene,
representantes da sociedade civil, consulta pública do primeiro pensar do
PRDNE, até a finalização da proposta.
De forma a robustecer a matriz do PRDNE, a DPLAN com o apoio das CGDS e
CGEP, atuam em conjunto com a CGCP no sentido de subsidiar as ações de
cooperação e articulação política com as competências de desenvolvimento
sustentável e estudos e pesquisas para a implantação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e impacto do Plano durante o prazo de sua execução,
preliminarmente, nos 4 primeiros anos, juntamente com o Plano Plurianual
(PPA), onde serão extraídos indicadores de desempenho e de impacto, e quais
os desdobramento das ações a serem implementadas neste período de tempo
para a viabilidade do PRDNE.
Consequentemente, uma das ações estratégicas é fomentar a articulação com
os diversos atores envolvidos nesses processos, órgãos públicos e instituições
representativas da sociedade fundamentais para a proposição de estratégias,
diretrizes e prioridades para orientar à DPLAN na elaboração de planos, programas e projetos na área de atuação da Sudene.
Entre as diretrizes estratégicas de que fez uso a DPLAN, tem-se a Promoção da
competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, a universalização do

acesso a ativos estratégicos e a promoção da excelência técnica
e da qualidade da gestão, alicerçadas pelos seus respectivos
objetivos estratégicos, base para a execução de suas ações. A
conformidade e confiabilidade deste capítulo encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas
gerenciais da administração pública (SIAFI, SIOP, SIAPE, SISG,
SIGEPE, SISP, além dos anteriormente citados)
No que se refere ao funcionamento dos controles internos, as
duas Diretorias foram apoiadas pela Auditoria Interna e pela
adoção de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles
internos e à integridade, particularmente no que tange às ações
do Comitê de Governança, Riscos e Controles internos, enquanto
vigente, até sua extinção pelo Decreto nO 9.759/2019.
Outrossim, a presente declaração se constitui uma demonstração
do alinhamento dos esforços desta administração na superação
dos desafios e obstáculos, e mais que isso, a contribuição de
nosso trabalho para o alcance da Visão declarada no nosso
planejamento estratégico, de “ser uma instituição de referência na promoção do desenvolvimento regional, detentora de
credibilidade e do conhecimento da realidade socioeconômica
e ambiental de sua área de atuação”, com o foco em resultados
orientados para a satisfação do cliente.
Concluindo, DECLARO que os padrões de gestão da Sudene
atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das
informações prestadas neste capítulo, no que apetece às duas
citadas Diretorias.
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Quando em novembro de 2016 recebi do Senhor Presidente da República a incumbência de gerir a Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de
Atração de Investimentos (DFIN), junto recebi a oportunidade de participar de um quadro de profissionais em uma instituição de renome mundial,
e junto o desafio de contribuir com um modelo de desenvolvimento sustentável e estimular a integração competitiva da base produtiva regional na
economia nacional e internacional.
Na época tinha um orçamento anual médio de R$ 1,7 bilhão, para uma região que era um verdadeiro Continente quando se considera a quantidade
de países que poderiam caber nesse espaço que é a área de atuação da Sudene, mas também, com um valor proporcionalmente pequeno face ao
desafio apresentado. Qual o caminho? Otimizar o uso dos instrumentos, tornando-os ferramentas de atratividade a novos investimentos. E assim foi
feito! E dessa forma, conseguimos uma relação média de atratividade para os incentivos fiscais de 1:12 e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste,
de 1:3, ou seja, os investimentos que os incentivos trouxeram para a Região foram, em média, 12 vezes maiores para cada R$ 1,00 concedido na forma
de renúncia fiscal. Na mesma linha de comparação, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste entregou à Região, em média, 3 vezes mais para cada
R$ 1,00 de investimento.
Não se deve esquecer o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, onde a Sudene é quem propõe as regras e prioridades para as aplicações anuais, sempre por meio do seu Conselho Deliberativo. Tema que nasce em nossa Diretoria e conta com o apoio de outras unidades da Sudene.
A Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos possui duas coordenações gerais que no desempenho de suas funções
interagem com as empresas pleiteantes dos financiamentos do FDNE ou dos incentivos Fiscais. Trata-se de uma estrutura simples, que pode ser
representada pelo esquema adiante:

Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos
e de Atração de Investimentos

Declaração do
Diretor de Gestão de Fundos,
Incentivos e de Atração de
Investimentos

Coordenação-Geral de Fundos de
Desenvolvimento e de Financiamento

Coordenação-Geral de Incentivos e
Benefícios Fiscais e Financeiros

A estrutura de governança de seus instrumentos envolve, além dos órgãos internos como Ouvidoria, Auditoria e Procuradoria, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Subsecretaria de Planejamento Integrado, Fundos
e Incentivos Fiscais, o Conselho Deliberativo da Sudene, os bancos operadores do FDNE, a saber o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal e as empresas beneficiárias do FDNE e dos Incentivos Fiscais. Ademais, engloba também, a Receita Federal do Brasil, a
quem cabe a legitimação dos recursos do IRPJ para fins de aplicação sob a forma de incentivos fiscais.

Página 79

Página 80

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 4: Resultados da gestão

Contribuindo para a melhoria da qualidade da governança, da gestão de riscos
e dos controles, a Diretoria continuou sua atuação junto ao Comitê Técnico de
Acompanhamento do FNE, presidido pelo Superintendente desta Autarquia,
instância criada pelo Conselho Deliberativo (CONDEL) da Sudene em dezembro
de 2018 para acompanhar e avaliar o cumprimento, pelo Banco do Nordeste
do Brasil, das suas decisões e das emanadas da própria Autarquia, onde
materializou, por meio de suas reuniões, os encaminhamentos e melhorias do
processo de cumprimento das deliberações desse colegiado que surgiu por
recomendação contida no Acórdão TCU Plenário no 1.271/2018.
Em relação aos controles internos, a DFIN conta com o suporte da Auditoria
interna e nessa atuação conjunta, atendeu no exercício de 2019, a todas as
recomendações, determinações e solicitações de auditoria encaminhadas
pelos órgãos de controle e vinculadas aos processos de gestão da Sudene.
Também passou a aplicar os conceitos de integridade do Plano de Integridade
da Sudene, implementado em novembro de 2018, na administração das verbas
do FDNE e na concessão dos incentivos fiscais, particularmente aquelas que
poderiam advir de influência política, do poder econômico ou da interferência
de algum banco de sua estrutura de governança em favor da aprovação de
pleitos ou liberação de recursos.
A DFIN também enfrentou em 2019, à semelhança do ano anterior, as mesmas
limitações orçamentárias, o que contribuiu para aumentar a preocupação da
alta administração quanto ao cumprimento da finalidade do instrumento, de
“realizar investimentos em sua área de atuação, em infraestrutura e serviços
públicos e em empreendimentos produtivos com grande capacidade germinativa de novos negócios e de novas atividades produtivas” de forma a contribuir
na promoção do desenvolvimento includente e sustentável, a principal
diretrizes estratégica que ampara a atuação da unidade. Enquanto entre 2007
e 2017 a dotação orçamentária média anual era de R$ 1,7 bilhão, em 2018 essa
dotação caiu para menos de R$ 500 milhões e em 2019 foi de pouco menos de
R$ 600 milhões.
Todos os atos, seja do CONDEL, seja da Diretoria Colegiada, seja de nossa Diretoria, estão no site da Sudene, no endereço www.sudene.gov.br, em páginas
específicas tanto para o FDNE quanto para os incentivos fiscais ou para o FNE,
respectivamente http://www.sudene.gov.br/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne, http://www.sudene.gov.br/incentivos-fiscais ou http://www.
sudene.gov.br/fundo-constitucional-de-financiamento-do-nordeste-fne.

A conformidade e confiabilidade da gestão deste capítulo, naquilo que apetece
aos instrumentos geridos pela DFIN, encontram-se fundamentados por controles da Auditoria interna e dos órgãos de controle externos e foram atestados
na declaração de conformidade apresentada pelo Contador responsável pela
Unidade Gestora SIAFI 533009 – Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
Esta declaração representa para nós, a afirmação do compromisso com a
entrega de valor à sociedade e uma demonstração dos esforços na superação
dos obstáculos vividos para contribuir com a missão da Sudene, naquilo que
apetece à DFIN.
Por fim, DECLARO que os padrões de gestão da Sudene naquilo que apetece a
estrutura interna de governança e sua relação com os instrumentos gerenciados pela DFIN, atendem aos requisitos de confiabilidade e conformidade das
informações prestadas neste capítulo.
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Prezado leitor, no último trimestre de cada ano a Sudene estabelece as metas anuais para o ano seguinte, com suas
vinculações ao PPA e às diretrizes e objetivos estratégicos. Por outro lado, com a definição da LOA para o exercício
seguinte, outros projetos podem surgir, se somando à execução finalística do órgão. Isso é normal, particularmente por
que a Autarquia, na prática, não conta com a autonomia financeira para automaticamente usar os recursos próprios
advindos do retorno das operações do FDNE, do 1,5 % para apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento de interesse
regional, ou do 1% das operações do reinvestimento do IRPJ, um dos incentivos fiscais concedidos pela Sudene, de cuja
administração tem direito, haja vista contingenciamentos e limites financeiros inferiores ao esperado.
Também cabe esclarecer, conforme vimos no capítulo 2, que trata de “Governança, Estratégia e Alocação de Recursos”,
que vários objetivos institucionais ou ações do PPA podem se relacionar a um mesmo objetivo estratégico. Isso se
deve ao efeito de uma entrega à sociedade, que pode se irradiar em diferentes ambientes como o tecnológico, político,
econômico, social, ecológico, cultural. Daí que o leitor deve considerar normal uma entrega de uma cadeia de valor se
refletir em um ou mais de um objetivo. Ademais, sempre poderá ocorrer de um projeto enquadrado em uma ação do PPA
adotar um objetivo estratégico específico e isso se deve à preponderância
Desta forma, iniciaremos com a apresentação das metas do período, e em seguida, com as outras ações, justificadas
pela repercussão no cumprimento da finalidade institucional. Se o leitor tiver interesse em saber como as ações do PPA
se relacionam com a execução finalística da Sudene sugerimos a leitura do tópico 2 - Governança, Estratégia e Alocação
de recursos.

4.1

Entregas das cadeias de valor, diretrizes, objetivos estratégicos relacionados e metas

lei, isso provavelmente ocorrerá, mas por enquanto, as suas cadeias de valor são as mesmas do ano anterior, mudando
apenas alguns conteúdos em razão da natural dinâmica social e econômica da geopolítica regional. Detalhes deste
tema estão contidos no tópico 1, dedicado a “visão geral organizacional e ambiente externo”.

4.2

Objetivos, metas e indicadores de período

Os objetivos do período, são os estratégicos, por sua vez vinculados a diretrizes estratégicas. Eles foram tratados no
capítulo 2 deste relatório, que sugerimos visitar.
As metas da Sudene para determinado período normalmente são estabelecidas no último trimestre do ano anterior
e elas se constituem na prioridade da gestão para aquele período e são aprovadas pela Diretoria colegiada. Essas
prioridades e os outros projetos são detalhados em quadros que chamamos de “planos operativos”. O conjunto desses
planos operativos vai se constituir no “Plano de Ação” do exercício. Esses planos operativos são acompanhados pelo
que denominamos “ciclos de monitoramento”, eventos com periodicidade normalmente trimestral, que geram relatórios
que são publicados no site da Autarquia na forma de transparência ativa.
As metas para o período 2018/2019 foram estabelecidas pela Portaria Sudene nO 180, de 20 de dezembro de 2018. No
decorrer da execução, amparada pelo § 2O, art. 5O do Decreto nO 7.133 de 19 de março de 2010, e alterações posteriores,
poderá, com base em justificativa plausível e motivação originada de fatores externos não imputáveis à Autarquia, promover alterações nessas metas. E foi o que aconteceu em 2019. A Diretoria foi compulsada a promover ajustes que foram
prolatados pela Resolução nO 534, de 03 de setembro de 2019, e pelo Termo de Decisão nO 9/2019.

Neste item oferecemos ao leitor uma perspectiva de compreensão sobre as interrelações existentes entre diretrizes, objetivos estratégicos, problemas identificados, entregas à sociedade propiciadas pela cadeia de valor, ações e programas
do PPA e elas vinculadas e valores. Os resultados e impactos serão estudados pela Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), que vem capacitando equipes com o apoio da Fundação Joaquim
Nabuco (Fundaj) para esse trabalho. Uma outra questão a ser considerada é que o Plano Regional de Desenvolvimento
do Nordeste (PRDNE), cujo Projeto de Lei encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, deverá se constituir, quando aprovado, no grande referencial programático e estratégico para a Autarquia e para os estados na área de atuação da
Sudene, daí devendo advir as metas e indicadores a serem considerados pela Autarquia.

As metas que tiveram que ser ajustadas ou canceladas, foram transferidas para a programação 2019/2020, ou suspensas
devido à perda de oportunidade para o interessado. Nestas condições terão continuidade na programação 2019/2020
a “avaliação da qualidade do gasto” e o “Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana/BA”. Vale destacar que esses
ajustes foram decorrentes de uma grande reorganização interna de todos os recursos, principalmente humanos, de
forma a se priorizar a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que veio a ser aprovado pelo
Conselho Deliberativo no 1O semestre de 2019, em cumprimento a determinação do então Ministro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Rigodanzo Canuto. Ainda sobre a execução da programação, nos adiantamos em afirmar que provavelmente os efeitos da pandemia do COVID-19 se farão sentir na pauta de metas previstas para 2019/2020.

Ademais, a título de esclarecimento, lembramos que o conceito de cadeia de valor deve ser visto com especial cuidado,
principalmente quando a expectativa é vê-lo diferente de um ano para outro. Por outro lado, a finalidade e objetivos
institucionais da Sudene estão pré-fixadas em legislação, o que não significa uma atuação rígida, mas uma atuação a
exigir mudanças constantes nas estratégias e essa adequação está traduzida na atualização periódica de suas metas,
de forma que as entregas à sociedade (respostas ao cidadão) possam responder a essas expectativas. Vários são os
empecilhos a essa resposta, desde as limitações orçamentárias, até limitações de outros recursos, como os humanos,
materiais, e até de natureza política. Muitas das vezes, até dificuldades de alinhamento partidário influenciam na
capacidade de resposta dos órgãos, como bem considerava o Professor Carlos Mattus em seu método de planejamento
estratégico situacional. O fato é que, quando o assunto é cadeias de valor, isso diferencia a Sudene de empresas que
podem estabelecer entregas diferenciadas para públicos ou mercados emergentes, novos, e portanto, exigindo a contínua atualização de suas cadeias de valor, de seus recursos e infraestrutura. Com o futuro PRDNE, quando vier a se tornar

A Portaria nO 180/2018 foi mantida pública até o final de 2019 no site da Sudene, na opção “Gestão Institucional”. Os
resultados foram divulgados pela Portaria Sudene nO 153, de 24 de outubro de 2019. Tanto a Resolução nO 534/2019
como a Portaria de divulgação encontram-se disponíveis no site da Autarquia, no endereço http://www.sudene.gov.br/
gestao-institucional. Esses resultados estão sintetizados no quadro adiante e disponíveis no relatório do 2o Ciclo de
monitoramento de 2019, p. 56 a 58, no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/V3-Relat%C3%B3rio_2%C2%BA_ciclo_2019.pdf, no tópico “Legislação
(avaliação de desempenho)”.
Por sua vez, vários são os indicadores de gestão que acompanham o monitoramento. E esses indicadores são atualizados a cada ciclo e estão disponíveis em nossos relatórios, no endereço http://www.sudene.gov.br/gestao-institucional,
no tópico “monitoramento e avaliação”.
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Quadro 20 - Metas Institucionais e resultados do período 2018/2019
(Portaria n 153/2019 publicado no relatório do 2 ciclo de monitoramento 2019, da Sudene)

No ordem

1

2

3

4

Diretriz Estratégica Sudene
e/ou Programa PPA

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

Objetivo Estratégico Sudene
e/ou Ação PPA

O 1.4 - Inserir a abordagem regional
nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores

O 1.5 – Fortalecer as administrações
públicas

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e
Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário
004 - Elaboração de Estudos e Planos
de Desenvolvimento Regional e
Territorial.

Unidade
de medida

Meta física
(previsto)

Percentual
atingido

Identificação do Projeto (Conforme Plano
Operativo ou relatório apresentado)

Estudo

1 (100%)

100%

Estudo

1 (100%)

99,20%

Estudo

1 (100%)

Meta
cancelada

PO 20 sob controle da DPLAN/CGEP (Avaliação da Qualidade dos Gastos Municipais
- gestão fiscal). Meta cancelada (Termo de
Decisão n 9/2019)

Plano realizado

1 (80%)

100%

PO 1 - Plano Regional de Desenvolvimento
do Nordeste sob controle da DPLAN/CGCP.

PO 18 sob controle da DPLAN/CGEP (Inventário de Políticas Públicas)

PO 19 sob controle da DPLAN/CGEP (Estudo
Preliminar das Vocações e Potencialidades Análise da distribuição de créditos do BNB)
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5

6

7

8

Diretriz Estratégica Sudene
e/ou Programa PPA
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Objetivo Estratégico Sudene
e/ou Ação PPA

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e
Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário
004 - Elaboração de Estudos e Planos
de Desenvolvimento Regional e
Territorial.

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e
Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário
004 - Elaboração de Estudos e Planos
de Desenvolvimento Regional e
Territorial.

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e
Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário
004 - Elaboração de Estudos e Planos
de Desenvolvimento Regional e
Territorial.

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

O 1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Unidade
de medida

Plano
realizado

Meta física
(previsto)

1 (78%)

Plano
realizado

Terceira Etapa
(realização
dos Planos
Estratégicos
Operativos)
realizada

Laudos e
portarias
aprovadas

Percentual
atingido

500

100%

Identificação do Projeto (Conforme Plano
Operativo ou relatório apresentado)

PO 2 - Plano de Desenvolvimento da cidade
de Feira de Santana/BA e entorno, sob
controle da DPLAN/CGCP. Meta ajustada conforme decisão prolatada na 344 reunião da
Diretoria Colegiada realizada em ago/2019.

Meta cancelada

PO - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros e
Entorno, sob controle da DPLAN/CGCP. Meta
cancelada conforme decisão prolatada na
344 reunião da Diretoria Colegiada realizada em ago/2019.

Meta cancelada

PO 3 - Elaboração da terceira etapa do
Plano de Desenvolvimento Sustentável de
Campina Grande e Entorno, sob controle
da DPLAN/CGCP. Meta cancelada conforme
decisão prolatada na 344 reunião da Diretoria Colegiada realizada em ago/2019.

100%

Lista sob controle da CGIF/DFIN - Aprovação
de pleitos de Incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene.

Página 83

Página 84

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 4: Resultados da gestão

No ordem

9

Diretriz Estratégica Sudene
e/ou Programa PPA

D1 - Promover a competitividade sistêmica da base
produtiva do Nordeste

Objetivo Estratégico Sudene
e/ou Ação PPA

Unidade
de medida

O1.1 - Aumentar a competitividade
sistêmica do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos,
estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
O1.2 - Fortalecer a infraestrutura
regional, bem como aquela voltada
para a inclusão da cadeia produtiva;
O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação
dos recursos dos fundos e incentivos
fiscais e a alavancagem de outras
fontes.

Relatórios
Elaborados

4 (100%)

100%

Sub-projeto
1 realizado
(Avaliação por
competência)

1 (70%)

100%

PO 53 - sob responsabilidade da CGGP/DAD.
70% para o Sub-Projeto 1.

1 (50%)

100%

PO 55 - sob responsabilidade da CGGP/DAD.
50% para o Sub-Projeto 2.

1 (100%)

100%

10
D3 - Promover a Excelência
Técnica e a Qualidade da
Gestão e Programa do PPA
2111 - Gestão e Manutenção do MI

Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575
- Capacitação de servidores públicos
federais -Plano orçamentário 0001

Sub-projeto 2
realizado (Planejamento da Força
de Trabalho)

11

12

D3 - Promover a Excelência
Técnica e a Qualidade da
Gestão e Programa do PPA
2111 - Gestão e Manutenção do MI

Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575
- Capacitação de servidores públicos
federais -Plano orçamentário 0001

Sub-projeto
3 implantado
(Política de
desenvolvimento de
pessoal)

Meta física
(previsto)

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e
Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Observação: para identificação das siglas acessar o endereço: http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/Siglas__Outubro_2019.pdf

Percentual
atingido

Identificação do Projeto (Conforme Plano
Operativo ou relatório apresentado)

Acompanhar a execução da programação
do Fundo Constitucional do Nordeste, sob o
controle da DFIN/CGDF.

PO 54- sob responsbaailidade da CGGP/DAD.
100% para o Sub-Projeto 3.
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Outros resultados do período segundo a programação estratégica da Sudene

Diretriz Estratégica 1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste
Objetivo Estratégico 1.1 - Aumentar a competitividade sistêmica do setor produtivo, fortalecendo
cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo Estratégico 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão
na cadeia produtiva.

Projeto 1 - Núcleo de Inteligência Regional

PROJETO 3: Rede estratégica de poços do nordeste

Situação: A Sudene, em dezembro de 2019, passou a integrar, como membro suplente, o núcleo de inteligência regional, instância permanente de assessoramento técnico às instituições do governo federal,
que visa propor uma agenda de trabalho para monitorar e avaliar os instrumentos financeiros, os planos
regionais, os programas e as ações da política nacional de desenvolvimento regional (PNDR).

Situação: A Segurança Hídrica é destacada como um dos eixos estratégicos do PRDNE, o qual considera
a água como um fator chave para o desenvolvimento sustentável da região, em especial a porção semiárida. O Nordeste apresenta situações críticas de escassez hídrica em que a demanda supera a oferta,
e a poluição compromete a qualidade da água, reduzindo assim o potencial de uso e aumento do custo
com tratamentos. Nesse sentido, a Sudene vem articulando com instituições públicas e privadas algumas
ações norteadoras em busca da segurança hídrica para sua área de atuação, em especial a região semiárida. Uma destas ações diz respeito à implantação da Rede Estratégica de Poços no Semiárido, articulada
juntamente ao Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

Projeto 2 - Estudos de Vocações e Potencialidades 2019
Situação: em 2019, foi concluído o Estudo de Vocações e Potencialidades do Nordeste, que tem por objetivo contribuir para melhorar a alocação de recursos do FNE objetivando aumentar a eficiência e ampliar
a renda da região. Foram identificadas as vocações estaduais e sub-regionais específicas, bem como arranjos produtivos locais, analisando os dados do setor produtivo dos municípios e dos estados. O estudo
é produto resultante de orientação do Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão 1271/2018, que avaliou
“a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos
concedidos com recursos do FNE, verificando sua aderência aos comandos estabelecidos na Lei 7.827/89”.
Dentre as constatações realizadas pelo referido acórdão, foi recomendado à Sudene a elaboração de um
estudo específico que identifique as vocações e potencialidades econômicas locais, bem como os arranjos produtivos potenciais e existentes, em todos os Estados da sua área de atuação.

Em 2019 foram realizadas três reuniões junto ao CPRM, no âmbito do projeto, onde foi discutida a estratégia, o arranjo institucional e o orçamento para implementação da Rede estratégica de poços no semiárido, no sentido traçar ações norteadoras em busca da segurança hídrica para sua área de atuação, em
especial a região semiárida. O projeto está em fase de planejamento, cumprindo agendas programadas.

PROJETO 4: Fortalecimento das agroindústrias familiares nos municípios do consórcio portal do sertão,
através da monitorização dos seus produtos alimentícios.
Situação: Este é um Convênio firmado, em dezembro de 2018, com a Universidade Estadual de Feira de
Santana-BA, com vigência até dezembro de 2020. Destina-se a realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar
assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de
ações integradas de assistência técnica e capacitação.
Ao longo do ano de 2019, foi realizada parte das ações previstas, com ênfase no processo licitatório, que
visa dotar o laboratório daquela unidade de ensino e pesquisa de recursos necessários ao desempenho
desejado das metas estabelecidas.
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Diretriz Estratégica 1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste
Objetivo Estratégico 1.3 - ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos
dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes.

Objetivo Estratégico 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em
relação ao semiárido.

PROJETO 5: Avaliação da política pública fomentada pelos incentivos fiscais

PROJETO 7: Monitoramento do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE.

Situação: a Sudene integrou a equipe de discussões ocorridas entre o MDR e as Superintendências
Regionais do Norte e do Nordeste para a elaboração e posterior edição de Portaria que trataria dos
objetivos, das metas e dos indicadores da política pública fomentada pelos incentivos fiscais de redução
do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), bem como definirá o órgão responsável pela supervisão, acompanhamento
e avaliação da política. A Portaria foi editada em dezembro de 2019 e determina a avaliação anual dos
resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais com
a finalidade aferir a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação dos referidos recursos, tomando por
base os objetivos, as metas e os indicadores estabelecidos no Anexo 1 da Portaria. Prevê a realização de
estudo que revise o atual Rol de setores/atividades considerados prioritários para o Desenvolvimento
Regional, considerando a Política Pública fomentada pelos Incentivos Fiscais, contemplando análise de
inclusão e exclusão de setores, dentro do cenário macroeconômico atual. Ainda, define metas até o ano
de 2023 para a expansão/interiorização da fruição dos Incentivos Fiscais.

Situação: a partir de reuniões presenciais na Sudene, com sua equipe designada, e também na sede do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, ocorridas em 2019, foram identificadas necessidades e
requisitos de informação para monitoramento do PRDNE. Estas informações subsidiaram a produção do
Documento de arquitetura da informação, onde estão previstos trabalhos especializados para elicitação
de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir
do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação
preliminarmente identificada será elaborado o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias
de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do
PRDNE.

PROJETO 6: Estudo diagnóstico dos incentivos
Situação: em 2019, foi iniciado um estudo que visa examinar a relação entre os Incentivos Fiscais do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Redução de 75% e Reinvestimento) e sua influência sobre o desenvolvimento econômico da área de atuação da Sudene. Pretende, ainda, analisar a importância desse
instrumento na redução das desigualdades regionais, sociais e ambientais. Identificará regiões menos
favorecidas e proporá novos formatos para este instrumento de desenvolvimento, além de georreferenciar as empresas incentivadas nos últimos nove anos, correlacionando com as cidades polo e regiões
intermediárias.

PROJETO 8: Inventário De Políticas Públicas Federais 2019
Situação: em 2019, foi concluído o estudo relativo ao Inventário de Política Públicas (IPP), uma iniciativa
da Sudene em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil que tem por objetivo mapear as políticas
públicas federais que estão em implementação na área de atuação da Sudene, identificando de que
maneira essas políticas públicas podem ter sua eficácia ampliada a partir da convergência da aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Este IPP é um
produto resultante de orientação do Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão 1271/2018, que avaliou
“a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos
concedidos com recursos do FNE, verificando sua aderência aos comandos estabelecidos na Lei 7.827/89”.
Nesta edição foram mapeadas políticas públicas com base no PPA 2016- 2019 e considerou-se os
Programas Temáticos que possuíam alinhamento com os eixos do Plano Regional de Desenvolvimento
do Nordeste - PRDNE e com os Programas de financiamento do FNE. Este primeiro mapeamento não foi
exaustivo, tendo em vista a elaboração do novo PPA 2020 - 2023 e as mudanças decorrentes da reforma
ministerial, Lei nO 13.844/2019, que impactam na continuidade das políticas públicas federais. De maneira
aprofundada foram mapeadas políticas públicas convergentes com dois programas do FNE, o FNE
Inovação e o FNE FIES. A priorização dessas duas linhas de financiamento tem como base dois dos eixos
prioritários de intervenção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR, promulgada pelo
Decreto nO 9.810, de 30 de maio de 2019, a saber: Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação e Qualificação
Profissional (art. 7O, Decreto nO 9.810/2019).
Os resultados deste Inventário, podem subsidiar a definição de algumas indicações que pretendem
auxiliar no planejamento das Diretrizes e Prioridades da Programação Anual de Aplicação dos Recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para o exercício de 2020.
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Diretriz Estratégica 1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste
Objetivo Estratégico 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em
relação ao semiárido (continuação)

Objetivo Estratégico 1.5 - Fortalecer as administrações públicas

PROJETO 9: Delimitação do Semiárido

PROJETO 10: Ranking de qualidade dos gastos públicos

Situação: a proposição no 105/2017 feita pela Sudene, e aprovada pelo CONDEL em sua Resolução de no
107/2017, em seu Art. 3o, determina que: Os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do
Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a
partir de então.

Situação: em continuidade à avaliação de desempenho da Gestão Fiscal dos municípios da área de atuação da Sudene, tema recorrente sobre o desenvolvimento sustentável dos municípios nos debates sobre
a eficiência e eficácia da administração pública brasileira, a CGEP disponibilizou o Ranking da qualidade
dos Gastos Municipais para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Concluídos e disponibilizados na
página da Sudene os estados de Ceará, Bahia e Minas Gerais.

Nesse sentido, em 2019 foi realizado todo o planejamento para a atualização da delimitação da região
Semiárida que inclui entre outras a instituição de um GT composto por MDR, MMA, Sudene, Dnocs, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB, Cemaden, Órgão Estaduais afins, além dos técnicos da Sudene.
Com a finalidade de atualização da delimitação do semiárido. Esta iniciativa resultou na elaboração do
Plano Operativo de no 13, cuja etapa de planejamento iniciou-se em 01/12/2019.
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Diretriz Estratégica 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos
Objetivo Estratégico 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal
em todos os níveis.

Objetivo Estratégico 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido.

PROJETO 11 - IDEB como instrumento direcionador regional das políticas públicas da educação.

PROJETO 12 - Colheita mecanizada da palma forrageira

Situação: em 2019, a Sudene elaborou todo o planejamento do Estudo - Ideb como Instrumento Direcionador
Regional das Políticas Públicas da Educação, com a finalidade de aferir o alcance das metas previstas na agenda de educação quanto à elevação do desempenho dos estudantes da rede pública, considerando as etapas
do ensino fundamental 1 e 2. Com este objetivo, elaborou plano de trabalho para identificar quais municípios
apresentam, continuamente, defasagem no cumprimento da meta IDEB projetada, com elaboração do Ranking
do IDEB 2017 por estado, gráficos e levantamento não exaustivo das Políticas Públicas de Educação exitosas
nos territórios de destaque.

Situação: a partir das reuniões técnicas da Rede Palma, bem como de outros momentos de discussão com
diversos atores envolvidos com a cultura, identificou-se uma demanda pela mecanização da sua colheita no
campo, sobretudo por parte dos pecuaristas que utilizam a palma na alimentação animal.
Em função do elevado teor de água na estrutura do vegetal, seu peso também é significativo, dificultando o
transporte do material colhido. A soma desses fatores gera a necessidade por uma mão-de-obra mais especializada, o que eleva os custos de produção de forma significativa.
Diante da necessidade por essa inovação tecnológica, a Sudene decidiu articular entidades dos setores público e privado com o intuito de apoiar o desenvolvimento de um projeto para a fabricação de uma máquina
colheitadeira de palma.
Neste sentido, foi realizada no exercício em questão, uma reunião com as principais empresas produtoras de
máquinas agrícolas do País, juntamente com a Embrapii, Senai-Cimatec, com apoio da ABIMAQ e Universidades.
Como resultado, em 15/04/2019, foi realizada reunião, por videoconferência, entre Sudene e o Sr. Alexandre
Diogo (Senai/Cimatec-BA), onde este apresentou uma proposta para construção de uma máquina colhedora
de palma, demonstrando o escopo do projeto, prazos previstos e orçamento estimado. Participantes: CGDS,
CGEP, Alberto Suassuna, Senai/Cimatect-BA).
Em 15/08/2019, houve nova reunião, por videoconferência, entre Sudene e Senai/Cimatec-BA, na qual se avançaram em mais detalhes no sentido de implementar o projeto da colhedeira de palma, tais como: formação de
um grupo de trabalho interno, levantamento de potenciais empresas fabricantes da máquina, levantamento
de patrocinadores, possibilidades para formalização do acordo. Participantes: Sudene, pesquisador Alberto
Suassuna, Senai/Cimatec-BA.
De forma semelhante, em 16/10/2019, novo encontro buscou realizar uma mobilização do setor empresarial
com potencial de fabricar a máquina e despertar nesse setor o interesse por esse nicho de mercado. Nesse
sentido, foi feita uma prospecção por empresas do setor agromecânico com esse potencial. Para isso, a equipe técnica também contou com o apoio de entidades como Abimaq, CNI e Embrapii.
Foi elaborada a Nota Técnica n. 284/2019, que tratou da proposta para a realização de um evento sob o formato de reunião técnica, a ser realizado na Sudene, envolvendo atores dos setores público e privado relacionados à demanda pela colheita mecanizada, porém com maior foco nos possíveis fabricantes para a máquina.
O evento, batizado de TechPalma 2020, ficou programado para ocorrer no dia 05/02/2020. No dia 24/12/2019,
foram enviados os convites para os participantes.
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Diretriz Estratégica 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na Sudene
Objetivo Estratégico 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.
PROJETO 13 - curso de avaliação de políticas públicas
Situação:
Em 2019 a Sudene firmou Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Joaquim Nabuco, ACT Sudene/Fundaj no 5/2019, com a finalidade de capacitar os servidores da instituição em metodologias para Avaliação de
Políticas Públicas e em Métodos de Análise Regional e Urbana.
A Sudene, enquanto órgão de desenvolvimento regional, tem como atribuição avaliar os impactos socioeconômicos dos planos, programas e projetos nacionais e regionais de promoção do desenvolvimento includente e
sustentável e dos investimentos em infraestrutura econômica, tecnológica e sociocultural em sua área de atuação. Essas avaliações incluem programas e ações para o Semiárido, programas e ações do Governo Federal, o
Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), a aplicação dos recursos dos fundos e dos benefícios e incentivos fiscais e financeiros e os projetos priorizados para aplicação dos recursos específicos do FDNE
relacionados à Pesquisa e Desenvolvimento e Tecnologia de interesse do desenvolvimento regional.
A capacitação visa cumprir o que versa o Acórdão No 1271/2018 do TCU, publicado na Seção 1 do DOU de 22/06/2018, que trata de avaliar a efetividade das ações do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) na execução das
políticas e ações financiadas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
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Execução com base no Plano Plurianual do Governo Federal

Neste subitem trataremos de mostrar outros dos principais encaminhamentos realizados pela Sudene no exercício de
2019, no escopo do Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial, à luz de cada ação orçamentária.

Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial
Ação 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para Competitividade

Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas

Encaminhamentos do exercício:

Encaminhamentos do exercício:

Como produto dessa ação, busca-se capacitar recursos humanos,
dotando-os de conhecimentos técnico-científicos, de competências e
habilidades empreendedoras e gerenciais, voltadas para a inovação
tecnológica e o desenvolvimento econômico sustentável, a fim de atender demandas operacionais e especializadas do mercado de trabalho.
Foi cadastrado e disponibilizado em dezembro, na plataforma Mais
Brasil (SICONV), sob o código 5320320190010, tendo como foco/objeto
da proposta a qualificação de mão de obra especializada, destinada à
capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo
competitivo, associada à Rota da TIC – Tecnologia, Informação e
Comunicação, Polo “Mangue Digital” (PE-PB) e sua carteira de projetos
prioritários. Para tanto, foram disponibilizados R$ 1.100.000,00, visando
o apoio a três propostas/projetos selecionados.

A ação 214S está sendo utilizada para apoio a projetos prioritários da carteira do Polo “Mangue Digital” (PE/PB), da Rota da TIC. Ele foi cadastrado e
aberto na Plataforma Mais Brasil em dezembro, sob o código 5320320190011, com cerca de R$ 700.000,00 para disponibilização quando do descontingenciamento dos recursos.

Dessa chamada, decorreram três propostas selecionadas: 053120/2019,
053142/2019 e 053174/2019. A primeira delas, apresentada pela
Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, no valor global de R$
359.000,00. Apesar de sua aprovação no âmbito dos aspectos técnicos,
a parceria/ajuste não chegou a ser formalizado por pendências de
ordem formal/legal. As duas outras propostas selecionadas, de no
053143/2019 (CV 893892/2019) e no 053174/2019 (CV 893056/2019) da
Fundação Universidade de Pernambuco, com valor de repasse de R$
425.000,00 e R$ 340.000,00, respectivamente, conforme pactuado em
seus instrumentos, com um total de utilização dos recursos do programa/ação de R$ 765.000,00.

Em resposta a esse programa, foram recepcionadas e selecionadas para apoio duas propostas: n 053194/2019 e n 053199/2019, ambas da Fundação
UPE, as quais foram posteriormente fundidas numa só (Convênio 892599/2019), tendo por finalidade a “Implantação de uma plataforma digital constituída de centro de processamento de dados – datacenter, e dois laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem”, com
valor de repasse, da Sudene, de R$ 643.777,57, oriundos da ação 214S.
Referente a relação do Semiárido Show, o valor de R$ 100.000,00 foi repassado para a Embrapa Semiárido, por meio do TED 05/2019 para apoio da
realização do evento que em sua 8. edição, ocorreu no período de 19 a 22 de novembro de 2019 em Petrolina-PE. Desse valor, a quantia de R$ 79.120,00
foi utilizada, sendo devolvido à Sudene o valor de R$ 20.880,00. Nos quatro dias de atividades, o evento contou com a participação de cerca de 10.000
pessoas, procedentes de 100 caravanas de 84 municípios, entre produtores rurais, técnicos, pesquisadores, professores, estudantes do ensino médio,
graduação e pós-graduação, gestores das esferas local, municipal, estadual e federal, representantes dos países dos Corredores Secos da América Latina
e da sociedade civil em geral.
O evento realizou capacitações teóricas, por meio de cursos, palestras e seminários, e práticas, com a realização de oficinas, dias de campo e unidade
demonstrativas. Foi montada uma estrutura estática em área de cerca de 08ha, composta por auditórios com capacidade para 60, 80 e 120 lugares.
A programação técnica foi composta por cerca de 70 treinamentos, capacitando mais de 3 mil pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos da região.
Os principais temas abordados nas capacitações foram: sistemas de cultivo para o Semiárido, tecnologias de captação e reuso de água, criação animal
(galinha, caprinos e ovinos), modelos para a exploração sustentável da Caatinga, manejo e conservação dos solos, cultivo de forrageiras, entre outros.
Sobre as emendas parlamentares, foram repassados em 2019 os recursos conforme cronograma de desembolso para 12 convenentes totalizando R$
6.249.525,60. Em relação a Restos a Pagar do exercício de 2018, não processados, tem-se R$ 1.860.694,40. Mais detalhes sobre as emendas são encontrados no Relatório de Monitoramento no sítio da Sudene através do link http://Sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/V3-Relat%C3%B3rio_2%C2%BA_ciclo_2019.pdf
Por fim, faz-se referência ainda ao valor de R$ 2.825.356,57 referente ao TED firmado com a Codevasf, no ano de 2017, que objetiva a execução de obras de
engenharia em municípios da Bahia, repassado ao Descentralizado, conforme Cronograma de Desembolso.
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Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial (continuação)
Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação

Ação 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica

Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Encaminhamentos do exercício:

Encaminhamentos do exercício:

Encaminhamentos do exercício:

O Programa de Fortalecimento da Palma Forrageira (8340) – Rede
Palma, foi cadastrado e disponibilizado no início de dezembro, na
plataforma Mais Brasil, sob o código 5320320190009, para apoio a até
três projetos. Seu foco é a implantação de viveiros para multiplicação
e distribuição de sementes/mudas de palma forrageira, com uma
destinação de recursos de R$ 700.000,00 para custeio e R$ 300.000,00
para capital, disso decorrendo um valor estimado médio por projeto,
de cerca de R$ 350.000,00.

Esta ação contribui para o objetivo de implementação de infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva (Código:
0840) e tem como finalidade apoiar iniciativas que contribuam para a
superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos
regionais, integrando ações interministeriais e dos diferentes níveis de
governo voltadas para a ampliação e recuperação da infraestrutura, de
modo a assegurar a sinergia entre projetos, visando romper barreiras e
limites ao desenvolvimento.

Essa ação tem por objetivo promover a estruturação de atividades
produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. No ano de 2019, a Sudene celebrou 24
convênios relativos a Emendas Parlamentares, com base na ação 7K66,
nas seguintes distribuições: a 7K66.0024, no valor de R$ 5.144.930,63;
7K66.0029, no valor de R$ 1.606.325,11; 7K66.1270, no valor de R$
855.000,00; e 7K66.2178, no valor de R$ 4.998.626,93, totalizando R$
12.604.882,67.

Como resposta a essa chamada, foram recepcionadas e analisadas
seis propostas, das quais três delas foram selecionadas para possível
apoio, são elas: 053080/2019 (EMPARN – RN), 053039/2019 (EPAMIG –
MG), e 052665/2019 (EMDAGRO – SE). Entre elas, por razões de ordem
diversas, apenas a proposta da EPAMIG prosperou com a celebração/
formalização da parceria (CV 892981/2019), para execução do projeto
de implantação de dois campos de produção de mudas de três genótipos palma forrageira resistentes à cochonilha do carmin para distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede
Palma. O valor de repasse da Sudene é de R$ 206.730,00 conforme
pactuado, oriundos da ação 8340 (Desenvolvimento da Rede Regional
de Inovação – Rede Palma).

Assim sendo, enquadra-se, de acordo com o planejamento estratégico
da Sudene, na diretriz “Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos”,
particularmente, no objetivo “Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido”.

Foram celebrados ainda 14 convênios com recursos do OGU, com base
na ação 7K66.0001, no valor de R$ 14.523.555,77.

Em 2019, a Sudene repassou o valor de R$ 212.767, 00 para a Embrapa
Semiárido referente a parcela 02-2019 do TED 06/2018: Fortalecimento de Sistemas Produtivos Familiares Integrados ao Reuso de Águas
Cinzas Domiciliares em Comunidades Tradicionais no Território do
Sertão do São Francisco, tendo como objeto a construção de modelos
de sistemas de produção familiar integrados ao Bioágua, visando à
sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco. Desse
valor a quantia utilizada pelo Embrapa foi de R$ 165.092,35 sendo
devolvida à Sudene a quantia de R$ 47.674,65.
Em relação aos Restos a Pagar do exercício de 2018 no que se refere às
emendas parlamentares, tem-se um total de R$ 1.050.000,00.

Os empenhos realizados em 2019, na ação em tela, totalizaram R$
26.574.387,00, referentes aos convênios firmados já mencionados, mais
a proposta de Limoeiro/PE, no valor de R$ 784.000,00 (setecentos e
oitenta e quatro mil reais) que não foi formalizada.
Os valores acima descritos, foram inscritos como Restos a Pagar do
exercício - Não Processados, uma vez que os convênios firmados não
tiveram suas licitações aceitas, requisito necessário para a liberação dos recursos, conforme determina a Portaria Interministerial no
424/2016.
Faz-se referência ainda, ao valor de R$ 888.543,81 referente ao TED
firmado com a Codevasf no ano de 2018, que objetivou a execução de
obras de engenharia em municípios da Bahia, assim inscrito pelo fato
de o objeto não ter sido concluído até então, além de outro TED, na
mesma época, e com a mesma finalidade, no valor de R$ 2.261.450,77.
Por fim, o valor liquidado em 2019 referente a repasse de recursos
conforme cronograma de desembolso totalizou R$ 7.983.276,13.
Os detalhes sobre as emendas podem ser encontrados no Relatório de
Monitoramento no sítio da Sudene, através do link http://Sudene.gov.
br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/V3-Relat%C3%B3rio_2%C2%BA_ciclo_2019.pdf
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Gestão das licitações e contratos e sustentabilidade ambiental

4.5.1

Distribuição dos gastos administrativos da Sudene

4.5.3

Contratações mais relevantes

Locação de imóvel

Gastos
variáveis

Passagens
e despesas
com
locomoção

Condomínio

Custeio

Discriminação

R$ 1,85 milhão

Invest.

Gastos
fixos

Conformidade legal

•

Contratações de baixo valor (até R$ 17.600,00): art. 24, II da Lei no
8.666/1993.

•

Pregão eletrônico: Lei no 10.520/2002, Decretos no 5.450/2005 e no
10.024/2019;

•

Treinamento e capacitação: art. 25, II combinado com art. 13, inciso VI da
Lei no 8.666.1993;

•

Inviabilidade competição: art. 25 e caput da Lei no 8.666/1993;

•

Fornecedor exclusivo: art. 25, I, Lei no 8.666/1993.

TOTAL

Locação de imóvel

2.151,27

2.151,27

Condomínio

1.606,25

1.606,25

1.856,18

Passagens e despesas
com locomoção

873,47

873,47

Serviços em geral

373,01

373,01

Tecnologia da
Informação e Comunicação

353,54

Apoio Técnicoadministrativo

139,31

Material de
consumo

94,74

- Outras despesas
(material para divulgação, eqptos, mat.
Permanente)

TOTAL

7,80

1,00

5.582,59

351,34

139,31
23,32

118,06
1,00

31,12

•

Adaptar-se tempestivamente, ao cumprimento de etapas prévias de
planejamento individual para cada contratação conforme IN SEGES/
MPDG no 5/2017.
Sustentabilidade nas contratações e aquisições

Critérios e práticas sustentáveis adotadas:
•

3.752,52

GASTOS VARIÁVEIS

Adequar-se rapidamente ao planejamento de todas as aquisições e contratações com base no Plano Anual de Contratações a partir de 2020.

BASE LEGAL: Decreto no 7.746/2012.

R$ 1 mil
GASTOS FIXOS

Desafios na gestão das licitações e contratos

•

4.5.5

Quadro 21 - Gastos por finalidade das Despesas com
Funcionamento Administrativo

R$ 3,76 milhões

4.5.2

4.5.4

5.613,70

Avaliação do impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo
e água;
Eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
Geração de empregos, preferencialmente como mão de obra local;
Vida útil e menor custo de manutenção do bem;
Uso de inovações que reduzam a pressão sobe recursos naturais;
Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços.

•
•
•
•
•
4.5.6

Diretrizes e Objetivos estratégicos aos quais se
alinham as licitações e contratações

D3-Promover a Excelência Técnica e a
Qualidade da Gestão

4.5

Modernizar a gestão e promover a
valorização dos servidores e a
capacitação por competências

Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação

Recuperar e modernizar as instalações
internas, melhorando a segurança do
ambiente de trabalho
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Riscos na gestão das licitações e contratos

•

Insuficiência de pessoal na área de licitações e contratos;

•

Baixa qualificação no processo de contratação e gestão contratual;

•

Mudanças na legislação em ritmo que cria descompasso com a capacidade de adaptabilidade da pequena equipe.

4.5.8

Ações para redução do consumo de recursos naturais

•

Redução da aquisição de copos descartáveis, trocados por canecas
distribuídas aos servidores;

•

Redução do consumo de papel por meio do uso do sistema eletrônico
SEI, de circulação de documentos;

•

Campanha de redução do consumo de energia.

4.6

Gestão patrimonial e infraestrutura

4.6.1

Conformidade legal

•
•
•
•

•

Leis no 8.666/1993 e no 10.520/2002; Decretos no 10.024/2019, no 7.892/2013
e no 9.373/2018, e Instrução Normativa no 05/2017

Medida de controle:
•

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);
Secretária de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ);
Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ);
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
4.6.4

Base legal:

Institucionalização de comissão interna anual, para realização de inventário de bens e almoxarifado e de bens móveis.

Locação de imóveis e equipamentos

Finalidade
•

Pagamento do aluguel do imóvel aonde atualmente funciona a Sudene

Endereço:
•

Av. Domingos Ferreira, 1967, Boa Viagem, Recife/PE

Situação em 2019:

Gasto em 2019 (reajuste pelo IGPM em ago/2019):

•

•

•

Procedimentos e Comissão instituídos pelas Portarias Sudene no 174/2019
e no 175/2019;
Criação de Comissão interna para desfazimento de bens móveis irrecuperáveis (Portarias Sudene no 54/2019, no 110/2019, no 147/2019 e no 172/2019.
4.6.2
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R$ 2.151.271,00;

Área locada
•

3.511.310 m2.

Principais investimentos
4.6.5

Não houve investimentos em 2019.

Mudanças e desmobilizações relevantes

Não houve mudanças ou desmobilizações.
4.6.3

Desfazimento de ativos

Motivação:
•
•

Mudança da Sudene do bairro do Engenho do Meio para o bairro de Boa
Viagem devido às condições precárias do prédio;
Necessidade de adaptação às novas instalações e consequente necessidade de doação de bens móveis a órgãos públicos e instituições privadas
sem fins lucrativos.

Base legal
•

Decreto nO9.373/2018.

Entidades beneficiadas:
•

Centro de Assistência Social Sandra Moraes (CASSAM);

4.6.6

Sustentabilidade ambiental

Critério aplicado nas contratações e aquisições a partir da ocupação do novo
prédio (jul/2017):
•

Aquisições que não tragam riscos de acidentes em instalações elétricas e
hidrossanitárias.

Objetivos:
•
•

Propiciar ambiente mais sadio de trabalho do ponto de vista de suas
vulnerabilidades no antigo prédio;
Contribuir para uma significativa redução de gastos de manutenção.
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Ações para redução de consumo de recursos naturais
•

Campanha sobre o consumo consciente de água, uso de energia elétrica
e utilização dos elevadores;

•

Elaboração de material gráfico educativo.

Redução de resíduos poluentes:
•

A CGAF/DAD informa que não há dados sobre o assunto.

4.6.7

Principais desafios e ações futuras

Desafio:
•

Modernização e otimização dos mobiliários e das instalações internas
do Edf. Sede da Sudene, melhorando a segurança, higiene e conforto do
ambiente de trabalho.

Diretriz estratégica associada:
•

D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão

Objetivo estratégico:
•

O 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a
segurança do ambiente de trabalho.

Ações futuras:
•

Aquisição de cadeiras e mesas para instalação no auditório;

•

Reforma do auditório, localizado no 15o andar;

•

Reforma dos andares 10o e 11o para melhor adequação dos servidores
com remanejamento entre Unidades da Diretoria de Planejamento;

•

Projeto de comunicação visual e sinalização do Edifício;

•

Alteração de titularidade dos serviços prestados pelas concessionárias
Celpe e Compesa. A Sudene assumirá, diretamente, os gastos com o
fornecimento de energia elétrica e de água e esgoto.

•

Projeto de digitalização do acervo da Sudene.
Imagem: Freepik.com
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4.7

Gestão de pessoas

4.7.1

Conformidade legal

Base legal:
•

Controle e Acompanhamento da Entrega de Declaração de Bens e Renda, conforme disposto na Lei no 8.730, de
10/11/1993;

Medida de controle:
•

Controle e Acompanhamento dos atos de admissão, concessão e pensão civil no âmbito do TCU – SISAC/ePessoal;

Capítulo 4: Resultados da gestão

4.7.2

Despesa com pessoal

Em 2019, a despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista, incluídas as vantagens, adicionais, e indenizações, e patronais foi de R$ 41.935.120,09.
Em comparação a 2018, o incremento foi de apenas 3,32%, decorrente principalmente de: (i) indenização de férias para
13 servidores que se aposentaram; (ii) indenização em virtude de exoneração de servidores sem vínculo; (iii) Incorporação de 100% da média das gratificações de desempenho aos servidores aposentados; e (iv) pagamento de auxílio-funeral para beneficiária de pensão de servidor aposentado.

Situação em 2019:
•
•
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13 concessões de aposentadorias e 2 benefícios de pensão civil para 1 instituidor, correspondendo a 100% da
demanda;
Os indícios de irregularidade encaminhados no ambiente e-Pessoal foram 100% (cem por cento) atendidos.

Gráfico 7 - Despesas com pessoal

Fonte: Siafi
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Avaliação da força de trabalho
Gráfico 9 - Distribuição de servidores por Gênero X Etnia

A Sudene tem 208 servidores, distribuídos entre permanente ativos, cedido, em licença sem vencimentos, requisitados,
em exercício descentralizado, anistiado e sem vínculos com a administração pública. Daquele total, 189 são servidores
permanentes.
Em comparação a 2018, houve uma redução na força de trabalho de cerca de 6,36%, em decorrência principalmente de
aposentadoria de 13 servidores.

Gráfico 8 - Distribuição de servidores por
Gênero X Faixa Etária

Fonte: Siafi

Gráfico 10 - Composição da força de trabalho da Sudene por situação funcional

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Quase 1/3 dos 187 servidores efetivos da Sudene possuem idade a partir de 60 anos, sendo que 89 servidores recebem
abono permanência. Dos quais 64 de nível intermediário e 25 de nível superior. Ou seja, esses servidores cumpriram as
exigências para aposentadoria e podem solicitá-las a qualquer momento. Isso representa um risco iminente à continuidade dos trabalhos da Autarquia, impactando, na entrega das metas institucionais estabelecidas.
Na relação etnia x gênero, observa-se a predominância de servidores declarados brancos, cujo total corresponde a
67%, dos servidores, sendo 41,26% do gênero masculino e 25,73% do gênero feminino. Dos demais, 30,58% se declaram
pardos, 1,94% preto e 0,49% amarelo.

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
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A Lei complementar nO 152/2015 que dilatou o prazo de permanência dos servidores em atividade, elevando a aposentadoria compulsória para 75 anos já não impede a redução do quadro. Aliam-se a este fato as recentes mudanças no
regramento de aposentação/concessão de pensão civil, como a promulgação da EC 103/2019, o que provocou incertezas
e arrefeceu os ânimos para permanência de muitos que já acalçaram as exigências para aposentadoria.
Outro fator para a aumento de aposentadorias voluntárias foi a incorporação de 100% da média de gratificações de
desempenho a partir de 2019.
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Distribuição da força de trabalho por área de atuação

A Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Sudene foi
aprovada pelo Decreto no 8.276, de 27 de junho de 2014.
Gráfico 12 – Distribuição por área de atuação

Gráfico 11 - Distribuição de servidores por Gênero X Faixa Salarial

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Fonte: Siafi

A remuneração dos servidores efetivos é a da Carreira do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, Lei no 11.357,
de 19 de outubro de 2006, composta de 31 cargos, cuja tabela salarial é constituída de duas rubricas: Vencimento Básico
e Gratificação de Desempenho - GDPGPE ou Gratificação de Desempenho – GDACE para cargos de nível superior que
integram a Estrutura Remuneratória de Cargos Específicos, de que trata o art. 19 da Lei no 12.277, de 30 de junho de 2010.
Aos investidos unicamente em cargos comissionados, a remuneração é a constante na Lei no 11.526, de 04 de outubro de
2007, com opção de 60% desse valor para os servidores ocupantes de cargo efetivo da administração pública.

A área fim concentra 61 servidores de nível superior dos 101, representando 60,4%, que compõem o quadro de pessoal
permanente da Sudene de nível superior. A Gestão de Pessoas tem um olhar sensível para essa área e vem buscado
sempre aprimorá-la e dotá-la de capital humano para a recomposição de seu quadro, quer seja através de concurso público como o que ocorreu em 2013, quer como o instituto da redistribuição – a última em 2017, quer mediante remanejamento interno e ainda através de abertura de edital de chamamento para alocação na situação de exercício descentralizado de servidores oriundos de outros órgãos do Governo Federal. No bojo dessas ações estratégicas, emerge o desafio
de deter e investir nesse potencial corpo de servidores.
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Estratégia de recrutamento e alocação de Pessoas
4.7.6

A escassez de pessoal, a elevada faixa etária e o preenchimento dos requisitos
para aposentação de quase 50% de seu corpo técnico têm sido uma preocupação constante. Sendo assim a Sudene tem solicitado autorização para
realização de concurso público para, pelo menos, a reposição dos cargos vagos
em decorrência de aposentadorias, vacâncias e/ou falecimentos.
No entanto, diante do cenário de restrição orçamentária e considerando a publicação Portaria no 193/2018, que possibilita a cessão de servidores, iniciou-se
as tratativas com o então Ministério do Planejamento, para recrutamento de
servidores com formação de nível superior, para fortalecer as equipes das
unidades finalísticas, que têm fragilidades de pessoal registradas pelo Acórdãos TCU no 1564/2015 (Governança e Gestão de Pessoas) e 1271/2018 (Fundos
Constitucionais de Financiamento do Nordeste - FNE), além dos registros nos
Relatórios de Gestão da CGU da Análise das Contas de 2016/2017.
Este processo que ocorreu do dia 21/12/2018 ao dia 25/01/2019, candidataram-se 115 (cento e quinze) servidores de diversos órgãos no país, além de
empregados públicos, em sua maioria da INFRAERO – Superintendência do
Aeroporto Internacional de Recife. Infelizmente, as tratativas não prosperaram
em virtude, principalmente, do alto custo com o reembolso de salários e dos
benefícios assistenciais e previdenciários.
Dessa ação, resultou a cessão de um servidor do Ministério da Economia para
exercício descentralizado na Sudene.
Outra ação de Planejamento em Gestão de Pessoas é do levantamento do
diagnóstico do dimensionamento da força de trabalho. Baseado em critérios
técnicos, esse projeto visa atender as atuais e futuras necessidades organizacionais da Sudene, de forma a conciliar as atribuições dos cargos com as novas
atividades e responsabilidades dos servidores e, consequentemente, o cumprimento da missão institucional e visão de futuro. Com isso foram elaborados
lotacionogramas das unidades administrativas, notadamente da área fim, que
permitiram uma melhor visão da defasagem de servidores e subsidiaram a
realocação interna de cerca de 20 servidores no exercício de 2019 para melhor
atender às necessidades daquelas unidades.

Avaliações de Desempenho, Remuneração e Meritocracia

Avaliação de Desempenho Individual

Estágio probatório

A avaliação para fins da concessão da GDACE/GDPGPE é realizada anualmente por processo que utiliza como referência as metas de desempenho institucionais e individuais.
Nesse momento, além de avaliar aqueles que efetivamente
recebem a gratificação, aproveita-se para estimular a
avalização individual também dos gestores.

Em 2019, concluíram o
estágio probatório
2 servidores, adquirindo a
estabilidade.

198
servidores
avaliados

Progressão Funcional

Avaliação por competências

Em julho de cada ano, inicia-se o processo de progressão
funcional com a participação de servidores ativos que não
se encontram na última classe/padrão. Os servidores são
submetidos à avaliação de desempenho com o intuito de
promover o desenvolvimento funcional dentro da carreia a
que pertencem.

Nesse primeiro momento
192 servidores realizaram
junto com as chefias a
análise das competências
necessárias ao desempenho de suas funções e
a identificação daquelas
que necessitam de capacitação. Esses resultados
subsidiaram a elaboração
do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2020

GSITE / SISG

108/018

12 servidores
avaliados

57
servidores
avaliados

2
servidores
avaliados

192
servidores
avaliados

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 4: Resultados da gestão

4.7.7

Página 99

Capacitação e Desenvolvimento - A estratégia e números

Gráfico 13 – Distribuição dos cargos gerenciais

O planejamento e a execução da capacitação 2019 foram em consonância com os pressupostos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
– PNDP, institucionalizada por meio do Decreto no 5.707/2006. O planejamento das ações de capacitação considera em seu contexto a implantação da
Gestão por Competências no âmbito da autarquia.

INVESTIMENTO

Gráfico 14 – Servidores capacitados por mês

Inscrições

R$ 53.210,00

Diárias e passagens

R$ 85.259,94

TOTAL

R$ 138.469,94

CAPACITAÇÃO
Eventos realizados

54

Fonte: Siape e processos SEI

Servidores

149

Observe-se que dos 83 cargos/funções autorizados para a Sudene, 60 são
ocupados por servidores detentores de cargo efetivo do Órgão, configurando
um instrumento de retenção de talentos, de valorização dos servidores com
foco na missão estratégica do órgão.

Participações

411

Ademais na Sudene, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas vem desenvolvendo ações alinhadas às orientações do Governo e às competências organizacionais do órgão, de modo favorecer uma capacitação mais eficaz a seus
futuros líderes, fortalecendo os programas de desenvolvimento e ampliação
dos processos de sucessão gerencial.

SERVIDORES CAPACITADOS

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

72%
Nota-se um maior número de participações de servidores em cursos nos meses de março, agosto, outubro e novembro – período de realização de 18
capacitações in company. Tal resultado demonstra a importância das capacitações no local de exercício do servidor.
Em 2019 foram 54 eventos realizados, 25 foram promovidos pela própria autarquia, representando 42% do valor investido na capacitação. Os cursos in
company permitem alcançar um maior número de servidores. E sendo cursos promovidos por outras instituições públicas apresentam, muitas vezes,
baixo custo de inscrição.
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Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP (antigo PAC)

Projeto Qualidade de vida

Em 2019, foi publicado o Decreto 9.991/2019 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública e a IN no201/2019
que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Os dispositivos
demandaram alguns ajustes nas atividades de planejamento e execução da
capacitação na Sudene, trazendo novidades no processo de elaboração PDP a
serem implementadas ainda em 2019 para viabilizar a execução da capacitação
em 2020.

O Projeto Qualidade de Vida tem como objetivo ações que promovam o equilíbrio psicológico, físico e social dos servidores da Sudene no ambiente de trabalho buscando, continuamente, a melhoria dos resultados institucionais.

O PDP 2020 teve como alicerce os resultados da avaliação por competência
- projeto trabalhado pela CGGP no ano de 2019 – e enfatizou o aperfeiçoamento da Gestão por Competências na Sudene. O projeto piloto de avaliação
possibilitou a identificação de maiores GAPs de capacitação da Sudene, entre
competências organizacionais, comportamentais e funcionais (técnicas e instrumentais). Com base nesse levantamento e em indicações diretas de eventos
de capacitação por cada Unidade Administrativa foi registrada uma proposta
no portal SIPEC para apreciação pelo órgão central e ENAP.

O Programa contou com eventos culturais, festivos e comemorativos das principais datas que fazem parte do calendário, Palestras
Educativas e Preventivas à saúde do servidor. Destaca-se também, como parte do projeto qualidade de vida, a formalização do Coral
Sudene – que iniciou suas atividades em novembro. O Coral além de ser uma atividade voltada à qualidade de vida do servidor no
seu ambiente profissional é ação que complementa a programação de eventos institucionais

Foto 3 - Apresentação do Coral Sudene na Confraternização de Final de Ano 2019

No PDP registrado no SIPEC contam: (I) Capacitações in company e EAD; (II) Capacitações voltadas para liderança e preparação de gestores; (III) Capacitação
em libras; (IV) Oficinas voltadas para secretariado; (V) Curso para dimensionamento da força de trabalho; (VI) Capacitação em ética pública; (VII) Eventos
de capacitação solicitados individualmente pelas unidades administrativas.
Foram previstos, no total, 69 eventos de capacitação, um investimento de
aproximadamente R$ 312.000,00 com as inscrições.
Programa de estágio curricular
O Programa de Estágio da Sudene visa propiciar uma oportunidade de complementação do ensino e da aprendizagem, por meio da participação do estudante em situações reais de preparação profissional, no ambiente de trabalho
produtivo, propiciando-lhe conhecimentos teóricos e práticos imprescindíveis
a sua inserção social e cultural.
Os estagiários são admitidos na forma da Lei no 11.788, de 25 de setembro
de 2008, onde os candidatos devem ter matrícula e frequência regular em
Instituições de Ensino Superior e Médio, cujos cursos sejam reconhecidos pelo
Ministério da Educação.
Em 2019 a Sudene recebeu 83 estagiários de diferentes cursos e nível de
escolaridade. O número de solicitações é maior para estagiários de nível superior, principalmente nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Economia e Engenharia.

Imagem: Assessoria
de Comunicação
(Sudene)
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Dentre os eventos realizados destaca-se a palestra “Mulher e Desenvolvimento
Regional”. Momento de reflexão sobre a participação feminina no universo
profissional, social e familiar, realizada no mês de março. O evento contou
com palavras de representantes da Sudene, IBGE e CETENE, que destacaram a
participação feminina no mercado de trabalho, na ciência e fizeram um resgate
social das conquistas das mulheres no Brasil.
Outra atividade desenvolvida pelo Projeto foi o “Dia do Desafio: Mexa-se pela
sua Saúde”, realizado em maio. Foi promovida uma sessão de ginástica laboral
para os servidores no auditório da Autarquia dirigida por um fisioterapeuta e
um educador físico.
Durante o ano foram realizadas Palestras alusivas às campanhas preventivas à
saúde, com a participação dos servidores e estagiários da Sudene. No primeiro
semestre a Palestra teve como tema Prevenção ao Câncer do colo do Útero,
no segundo semestre os assuntos abordados foram Prevenção ao Câncer de
Mama, Prevenção ao Câncer de Próstata e Autismo.

Artes: Assessoria de Comunicação da Sudene
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Principais desafios e ações futuras

Ação de Gestão do Clima Organizacional
Essa ação é uma importante ferramenta para monitoramento do comportamento humano na organização. Com isso é possível avaliar os processos de
comunicação, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões, comprometimento, bem como as questões físicas do ambiente de trabalho, e as variáveis
que influenciam as atitudes, conduta, satisfação, produtividade e motivação
das pessoas, segundo os principais pensadores da Administração Moderna.
Nesse sentido, foi feita uma pesquisa com os servidores e posteormente construída uma “Árvore dos Sonhos” que tem por objetivo retratar um
estado momentâneo da organização, refletindo a consistência entre a cultura
prevalecente e os valores individuais, o comportamento e a saúde de seus
colaboradores.
Figura 11 – Árvore dos sonhos

Fonte: Sudene/DAD/Assessoria de Comunicação da Sudene

Com as respostas apresentadas pelos servidores no ano de 2018, foram implementadas várias ações de gestão de pessoas para mitigar as 5 questões levantadas no clima organizacional “Árvore dos Sonhos”: i) questões atitudinais; ii)
questões motivacionais; iii) processos de comunicação / imagem institucional;
iv) produtividade; e v) satisfação / benefícios.
O Projeto Árvore dos Sonhos teve continuidade no ano de 2019, com desenvolvimento de ações de capacitação contínua, palestras sobre temas motivacionais, melhoria nos processos de comunicação interna e fortalecimento da
imagem institucional, com objetivo em melhorar a produtividade, a satisfação
e os benefícios aos servidores e colaboradores da Autarquia.

Uma ação importante ação desenvolvida foi o Programa de Multiplicadores Internos para capacitação de servidores de cargos de nível auxiliar e intermediário, com proposta de inserção em novas atividades laborais. Foram realizados
cursos para inclusão digital (SEI Usar, Windows e Pacote Office), legislação de
pessoal aplicada e busca na excelência ao atendimento ao cidadão, finanças
pessoais e marketing pessoal. Foram capacitados 30 servidores no ano de
2019, com previsão de continuidade do programa para o ano de 2020.

Comunicação Visual e Imagem Institucional
Aquisição de agendas permanentes para o ano de 2020, confeccionadas com
capa de material reciclado, sendo esta outra ação de atitude socioambiental e
de fortalecimento da imagem da instituição ao serem distribuídas a todos os
servidores e colaboradores da Sudene, conforme imagem divulgada abaixo.

Carreiras e Valorização do Servidor
A questão de Carreiras sempre foi sensível a gestão do clima organizacional,
pois afeta diretamente à valorização do servidor. Para tanto, desde o início de
sua criação a Sudene vem empreendendo esforços para ajustar a realidade
remuneratória de seus servidores com as atividades finalísticas da Autarquia.
A Sudene encaminhou, preliminarmente, sua justificativa com fatos e argumentos jurídicos para solicitar a inclusão/transformação dos servidores da
Autarquia na Carreira de Planejamento e Orçamento, por meio do Ofício no
152, de 23 de maio de 2018, e ratificou seu pedido em conjunto com as outras
Superintendências ao enviar em outubro 2018 proposta de Anteprojeto de Lei
para a criação das Carreiras de Desenvolvimento Regional e do Plano Especial
de Cargos da Superintendências proposto pelas Superintendências Sudene,
Sudam e Sudeco ao então Ministério da Integração Nacional - MI. A justificativa
para submissão do referido Anteprojeto de Lei é a valorização dos servidores
da Superintendências posto que essas instituições exercem também um papel
de governança dos instrumentos fiscais e financeiros da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional – PNDR, definindo diretrizes e prioridades setoriais
e espaciais para induzir o processo de desenvolvimento regional.
No ano de 2019, foi realizada nova tentativa com a emissão de Ofício conjunto
entre as Superintendências Sudene, Sudam e Sudeco ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao serem realizadas agendas positivas da Diretoria de
Administração – DAD e a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, no mês de
agosto, com reunião com o Superintendente da Sudam, no Escritório de Representação em Brasília, e reunião com o Diretor de Administração da Sudeco,
na Sede da Superintendência em Brasília, para alinhamento dos argumentos
técnicos e base legal da proposta de encaminhamento e pedido de Plano de
Cargos e Salários.

Imagem: Assessoria de Comunicação (Sudene)

Ações de Mitigação de Riscos Relacionados ao Pessoal
Sudene apresenta os seguintes riscos relacionados ao pessoal:
i) Número de servidores que já atingiram as condições plena de aposentadoria
voluntária:
a) Ações de curto prazo: implantação do banco de talentos; movimentação
interna de servidores; recrutamento e seleção de servidores com base em
edital de seleção interna; levantamento do dimensionamento da atual força
de trabalho;
b) Ações de médio prazo: utilização do banco de talentos com alinhamento do
perfil profissional e atividade desenvolvida; movimentação interna de servidores com base nas competências organizacionais, funcionais e individuais;
recrutamento e seleção de servidores com base em edital de seleção interna;
planejamento da força de trabalho para reposição de servidores por meio de
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concurso público em 2 anos;
ii) Quadro de vagas de pessoal decorrentes de diversas formas de vacância
- Projeto de Gestão de Indicadores Estratégicos de Gestão de Pessoas: levantamento de dados e emissão
de relatórios dos incadores de turn over, dimensionamento da força de trabalho, absenteísmo, previsão de
aposentadorias, processos de trabalho, rotatividade e retenção. Previsão de início ano de 2019.
- Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho: Previsão de início no ano de 2019.
iii) Número de servidores que podem adquirir condições de aposentadoria nos próximos anos
- Realização da gestão dos dados de pessoal dos servidores que ingressaram na Sudene, com atualização
dos dados cadastrais, auxiliando com estudos, indicadores de desempenho e relatórios quantitativos e
qualitativos, planejamento do dimensionamento da força de trabalho existente e futura, subsidiando a
realocação de servidores e na reposição das possíveis vacância mediante concurso público, introdução de
novas atividades de modo a capacitar estes servidores em situação de eventuais lacunas.
iv) Baixa atratividade de retenção de servidores devido a baixa remuneração do Plano de Geral de Cargos
do Poder Executivo (PGPE)
Realização da gestão dos talentos na busca de oportunidades que facilitem a identificação e o desenvolvimento de potenciais líderes, com atualização dos dados cadastrais dos servidores, auxiliando com estudos,
indicadores de desempenho e relatórios quantitativos e qualitativos, com o planejamento de ações que
motive o servidor a alcançar posições gerenciais.
Além disso, merece destaque o fato de que até o presente momento o órgão central – Ministério da Economia não adotou medidas necessárias para dotar a Sudene de um Plano de Cargos e Salários que preveja
quadro de pessoal compatível com as atividades. Para tanto, em 2009, foram distribuídas Gratificações dos
Sistemas Estruturantes do Governo – GSISTE do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal – SIPOF a
todos os servidores ativos da Sudene, que teve por objetivo ser um instrumento para suprir ausência de
um plano de cargos, em uma situação temporária até que o MPOG cumprisse a determinação do Tribunal de
Contas da União - TCU, conforme aponta o Acórdão TCU Plenário no 2297/2010.
Ocorre que, com a publicação da Portaria da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia
no 14.607, de 19 de Dezembro de 2019, houve uma redução no quantitativo de vagas GSISTE para a Sudene,
impactando sobremaneira as vantagens financeiras dos servidores, fragilizando ainda mais essa baixa
atratividade. Ou seja, a então fragilidade da composição da força de trabalho tem mais um fator negativo
de impacto e desmotivação do corpo funcional existente com a perda remuneratória da GSISTE, pois esta
gratificação impactará na remuneração já defasada em relação aos demais Planos de Cargos e Salários do
Poder Executivo Federal.

Imagem: Freepik.com
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4.8

Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

4.8.1

Conformidade legal

4.8.2

A Sudene, como Órgão Seccional do SISP, compete: “cumprir e fazer cumprir,
por meio de políticas, diretrizes, normas e projetos seccionais, as políticas,
diretrizes e normas emanadas do Órgão Setorial do SISP a que estão vinculados.” Sendo assim, a área de TIC segue a estrutura do instrumento de gestão
que traça a direção da Tecnologia da Informação e Comunicação do SISP e as
orientações contidas nas políticas, diretrizes e normas de TI, do Ministério do
Desenvolvimento Regional - MDR, em 2019. Com a extinção dos Comitês a DAD/
CGTI assumiu as atribuições destes.

Modelo de Governança de Tecnologia da informação e Comunicação - TIC

Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP.
As iniciativas de Governança de TIC na Sudene existem desde 2009, quando da criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. Foi criado, ainda, o
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações e a Política de Segurança da Informação – PoSic, por recomendação da CGU. Com a extinção dos
Comitês, Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, as atribuições destes foram incorporadas pela Coordenação de Sistemas e de Governança de TI e pela Coordenação
de Infraestrutura e Segurança da Informação da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Figura 13 – Modelo de Governança de TIC

Estrutura:
CESTI - PETI / PDTI
Consultivo
Comitê Estratégico de TI

Figura 12 – Organograma da CGTI

CGSIC(1)

CGTI
Coordenação-geral de
Tecnologia da Informação

Cosis
Coordenação de Sistemas
e Governança de TI

DIRETORIA COLEGIADA
Deliberativo
Homologação

AUDITORIA
Sistema de Controle Interno
Fiscalização

CGSIC
Gestão de Riscos
Comitê Gestor de SIC

CESTI(2)
Políticas e
investimentos

Coinfra
Coordenação de Infraestrutura e
Segurança da Informação

Auditorias
e controles

Monitoramento
de riscos

Governança de TI

SIC
Serviço de Segurança da
Informação e Comunicações

(¹) Portaria 19/2015 – Institui o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações–CGSIC. - Extinto pelo DECRETO No 9.759, DE 11 DE ABRIL DE 2019

CONTROLES

PROCESSOS

(²) Portaria 20/2015 – Institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CESTI –
Extinto pelo DECRETO No 9.759, DE 11 DE ABRIL DE 2019.
Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

PROJETOS E SERVIÇOS DE TI

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
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Montante de Recursos Aplicados

4.8.4

Contratações mais relevantes de recursos

Quadro 22 - Montante de recursos aplicados em tecnologia
da informação e comunicação – TIC

ÁREA DE NEGÓCIO

VALOR (R$)

NATUREZA DA DESPESA

Incentivos e Benefícios Fiscais e
Financeiros

197.583,23

Promoção do Desenvolvimento
Sustentável

141.284,18

Gestão de Pessoas

32.077,92

Planejamento Estratégico, Gestão e
Suporte

56.832,48

TOTAL

R$ 427.777,81

Quadro 23 - Contratações mais relevantes de recursos
de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

VALOR (R$)

Manutenção
de
Sistemas

370.945,33

Suporte de
Infraestrutura de TIC

56.832,48
R$ 427.777,81

CONTRATO

03/2018 - Contrato de Acesso Dedicado à Internet

07/2017 - Serviço de manutenção de
Sistemas

VALOR (R$)

50.400,00

Link de acesso dedicado à internet,
com redundância de rotas, em fibra
ótica e dupla largura de banda de 100
Mbps Full-Duplex (download e upload), visando atender as necessidades
de infraestrutura de comunicação de
dados. Vigente em 2019.

609.750,00

Sustentação de sistemas (utilizados
por empresas pleiteantes de Incentivos Fiscais e de financiamento através
do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste). Vigente em 2019.

106.248,00

Prestação de Serviço Móvel Pessoal
- SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e
dados) e Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel).
(24 meses)

54.000,00

Manutenção preventiva e corretiva da
Central Telefônica da Sudene, com o
fornecimento de peças de reposição,
suporte técnico e atualizações de
versões e releases no PABX.

850.000,00

Aquisição de solução de contingência
para o armazenamento de dados
composta por Storage, Switch de
fibra ótica e Sistema de Appliance de
Backup em Disco.

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

06 e 07/2019 - Serviço de Telefonia
Móvel e Fixa

09/2019 - Manutenção da Central
Telefônica

08/2019 - Equipamentos para o
DATACENTER

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
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Continuação

Segurança da informação

ÁREA DE NEGÓCIO

Figura 14 – Histórico da segurança da
informação

Portaria 126/2009 de 13 de outubro
de 2009 cria Comitê Estratégico de
Tecnologia da Informação e estabelece
políticas e diretrizes de TI alinhadas as
estratégia da Sudene.

Em fevereiro de 2015 a Sudene
instituiu o Comitê Gestor de
Segurança da Informação e
Comunicação - CGSIC - Portaria 19

Portaria 20/2015 altera a portaria
126/2009 e unifica o CESTI Comitê estratégico de TI para
assuntos relacionamentos a PETI, PDTI
e SICTI

DECRETO No 9.759, DE 11 DE ABRIL DE
2019 - Extingue e estabelece diretrizes,
regras e limitações.
A DAD/CGTI incorpora as atribuições
dos Comitês.

Fundo de
Desenvolvimento do
Nordeste FDNE

PRINCIPAIS INICIATIVAS

Manutenção do Sistema de Gestão do
Fundo de Investimento do Nordeste,
permitindo às empresa demandantes,
a elaboração, o protocolo e o acompanhamento das consultas prévias em
plataforma Web, mediante o uso de
certificação digital.

Promoção
do Desenvolvimento
Sustentável

Implantação do Sistema de Acompanhamento de Emendas Parlamentares

Gestão de
Pessoas

Evolução do Sistema Biométrico de
Controle de Frequência dos Servidores e Estagiários.

Planejamento
Estratégico,
Gestão e
Suporte

Sustentação e atualização do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, permitindo a gestão eletrônica de processos em tramitação na Autarquia.
Planejamento para aquisição de
solução de contingência para o armazenamento de dados, bem como para
realização de cópia de segurança para
fortalecimento da Infraestrutura de
TIC (Licitação concluída, aguardando o
fornecimento).
Manutenção preventiva e corretiva da
Central Telefônica mediante contrato
de empresa especializada.

PRINCIPAIS RESULTADOS

•
•
•

Facilidade e segurança na elaboração e protocolo de consultas prévias pelas empresas;
Ganho em produtividade e eeficiência na análise das consultas prévias pela área técnica
da Sudene;
Transparência dos processos administrativos.

•

Garantir aos parlamentares, prefeitos e
assessores interessados, maior agilidade
na obtenção de respostas precisas sobre as
questões referentes à execução das emendas
parlamentares.

•

Maior agilidade nas atividades relacionadas ao controle de frequência, em razão do
registro biométrico e da assinatura eletrônica
da folha de frequência.

•

Agilidade e produtividade na gestão de
processos;
Redução dos custos operacionais e de gestão
dos processos em razão da disseminação e
uso do processo de suporte digital;
Maior celeridade e transparência nos processos administrativos.
Redução do risco de inoperância da Central
Telefônica em razão da manutenção preventiva e, em caso eventual de falha operacional,
temos o seu restabelecimento em um curto
espaço de tempo.
Suporte tempestivo para demandas específicas das Unidades Administrativas.

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

4.8.6

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados de TI (por área de negócio)
Quadro 24 - Principais iniciativas (sistemas e projetos) e
resultados de TI (por área de negócio) –

ÁREA DE NEGÓCIO

Incentivos e Benefícios
Fiscais e Financeiros

PRINCIPAIS INICIATIVAS

Manutenção e evolução do Sistema de •
Incentivos e Benefícios Fiscais, permitindo às empresas demandantes,
a elaboração, o protocolo e o acompa- •
nhamento de pleitos de incentivos
fiscais em plataforma Web, mediante
•
o uso de certificação digital.

Fonte: Sudene / DAD / Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

PRINCIPAIS RESULTADOS

Agilidade, simplificação e segurança na elaboração de pleitos
de incentivos fiscais;
Eficiência, agilidade e produtividade na análise dos pleitos pela
área técnica da Sudene;
Transparência nos processos
administrativos de inncentivos
fiscais.

•
•
•

•
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4.8.7

Principais Desafios e Ações Futuras

Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais - SIBF
O Sistema apoia a gestão dos incentivos e benefícios fiscais administrados
pela Sudene, que tem por finalidade estimular os investimentos privados
e prioritário, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento
sub-regional em sua área de atuação, conforme definição do Conselho Deliberativo, em consonância com o § 2⁰ do artigo 43 da Constituição Federal e
na forma da legislação vigente.

Sistema de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste SigFDNE
O Sistema apoia a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste,
instrumento de ação da Sudene, que tem por finalidade assegurar recursos
para investimento em infraestrutura e serviços públicos e em empreendimentos produtivos de grande capacidade germinativa de novos negócios
e atividades produtiva na sua área de atuação, em consonância com o
Decreto n⁰ 7.838/2012.

Sistema Eletrônico de Informações - SEI
O Sistema apoia a gestão contribui para a modernização dos fluxos de
trabalho mediante a gestão e trâmite de processos em meio digital.

Principais Desafios
•
•
•

Pessoal insuficiente para atender as demandas de TI;
Grande número de Servidores na TI que podem solicitar aposentadoria (85%);
Limitação orçamentária

Ações Futuras (PETI 2019/2021)
•
•
•
•
•
•
•

Melhorias da infraestrutura de TI;
Aprimorar a governança de TI e a prestação de serviços;
Alcançar a efetividade na gestão de TI;
Garantir a segurança da informação
Adotar padrões tecnológicos e soluções de TI;
Adotar melhores práticas de aquisição de recursos de TI;
Adotar a Capacitação orientada por Competência
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4.9

Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE

4.9.1

Conformidade legal

O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), um dos instrumentos de
ação da Sudene, tem como objetivo assegurar recursos para a realização de
investimentos em sua área de atuação, com foco em infraestrutura e serviços
públicos e em empreendimento produtivos com grande capacidade germinativa de novos negócios e de novas atividades produtivas. O Fundo foi criado
pela Medida Provisória no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, posteriormente
alterada pela Lei no 12.712, de 30 de agosto de 2012, Lei no 13.530, de 7 de
dezembro de 2017, e Lei no 13.682, de 19 de junho de 2018.
Com a recriação da Autarquia pela Lei Complementar no 125, de 3 de janeiro
de 2007, foi delegado ao Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) a fixação
de diretrizes e prioridades anuais e dos segmentos e espaços prioritários para
aplicação dos recursos do FDNE, ambos definidos a partir das orientações
gerais estabelecidas por Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR).
As condições de financiamento, incluindo prazos e encargos financeiros, são
definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). À Sudene cabe determinar
normas e procedimentos, apreciar e deliberar sobre os pleitos apresentados,
sobre as propostas de liberação, acompanhar a execução dos projetos e auditar a aplicação dos recursos.
Desde 2017, por força da Medida Provisória no 785/2017, posteriormente
convertida na Lei no 13.530, de 07/12/2017, o Fundo tornou-se fonte de recursos
do Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, destinando até
20% do seu orçamento para essa modalidade, pelo prazo de 5 anos, a estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. Adicionalmente, em 2018,
com a edição da Lei no 13.682, todas as instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil passaram a poder operar com recursos
do FDNE.
O monitoramento dos projetos do fundo é feito em ciclos trimestrais por
reuniões com a alta administração. No controle das operações do Fundo, tanto
para a aprovação do projeto como para a liberação dos recursos, fica a critério
do agente operador realizar vistoria prévia ao empreendimento com a finalidade de garantir o atingimento dos seus objetivos e os impactos econômicos
e sociais esperados. Cabe destacar, ainda, que os agentes operadores encaminham à Sudene, mensalmente, relatórios sobre as operações contratadas e os
pleitos de financiamento em tramitação.
Desde sua criação o FDNE financiou projetos que somam, a preços correntes,

R$ 24,8 bilhões, com participação do Fundo de R$ 8,8 bilhões. Isso mostra que
cada R$ 1,00 de recursos do Fundo liberado atraiu R$ 1,82 de investimentos
para a região, cumprindo seu papel de atrair investimentos e alavancar negócios, inclusive de grupos internacionais. Do ponto de vista setorial, destaca-se
o investimento em infraestrutura, notadamente a geração e distribuição de
energia eólica, consolidando o Nordeste como responsável por mais de 85% da
produção eólica nacional, volume suficiente para atender 90% da demanda de
energia da região em 20191.
Esses dados mostram que o FDNE tem potencial para estimular o desenvolvimento de empreendimentos aproveitando as vocações locais no sentido
de atrair novos negócios, dinamizar a estrutura produtiva e gerar emprego e
renda para a região.
Todas as informações gerenciais sobre o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste estão disponíveis no site da Sudene, nos endereços http://www.sudene.
gov.br/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne/legislacao-do-fdne,
http://www.sudene.gov.br/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne;
http://www.sudene.gov.br/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne/
relatorios-de-gestao-do-fdne e http://www.sudene.gov.br/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne/projetos.

financiamentos” empenhadas em 2019 somaram R$ 642.338.978,00 e em 2018
somaram R$ 173.866.659,88, valores estes inscritos em RAPs não Processados.

4.9.3

Consultas prévias

A consulta-prévia contém informações preliminares sobre o empreen-dimento
tais como o montante de investimento, localização, capacidade econômica
e financeira e empregos gerados. Em 2019, 12 (doze) pleitos foram aprovados
pela Sudene, totalizando aproximadamente R$ 1,6 bilhão em financiamentos,
valor que responde por cerca de 37% do investimento total projetado de R$ 4,3
bilhões.
A predominância de pleitos aprovados em 2019 é do setor de infraes-trutura,
sendo 11 de energia e 1 de transporte. Esses setores respondem respectivamente, com investimentos totais de R$ 1,56 bilhão e R$ 2,76 bilhões, com
participações previstas do FDNE, de R$ 936,27 milhões e R$ 642,33 milhões. No
total, as 12 consultas prévias respondem por inves-timentos estimados que
correspondem a R$ 4,32 bilhões dos quais R$ 1,58 bilhão serão do FDNE.

(1) Dados da Associação Brasileira de Energia Eólica - http://abeeolica.org.br/

4.9.4
4.9.2

Financiamentos aprovados em 2019

Programação Orçamentária e Financeira

O FDNE integra o Programa 2029-Desenvolvimento Regional e Territorial, na
Ação 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo, tendo como objetivo reduzir a desigualdade econômica e social entre o Nordeste e as demais
regiões do Brasil.
De acordo com dados da Coordenação-Geral de Logística, Administração e
Finanças (CGAF), unidade da Diretoria de Administração (DAD), essa ação em
2019 recebeu na Unidade Orçamentária 74918 (recursos sob supervisão do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – Ministério da Integração Nacional)
uma dotação de R$ 650.268.577,00, a mesma verificada no final do exercício,
dos quais R$ 642.338.978,00 foram empenhados para o financiamento de
operações de crédito com retorno e classificados em “Restos a Pagar (RAP) não
Processados” ao final do exercício.
Do total orçado, R$ 7,9 milhões, alocados na Fonte 166, são recursos com
destinação vinculada ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento
e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional (P&D), na forma a ser
definida pelo Conselho Deliberativo da Sudene, pendente de regulamentação,
condição que impossibilitou a sua aplicação. Os RAPs não processados de
exercícios anteriores somavam, em 1o de janeiro de 2019, R$ 1.682.066.812,72,
dos quais R$ 1.008.120.130,71 foram liquidados no exercício, e cancelados R$
528.460.403,33. As despesas de capital do grupo “Concessão e empréstimos e

Quadro 25 - Financiamentos aprovados no exercício de 2019
R$ 1.000,00

JUROS
(A.A)

VALOR
CONTRATADO

AGENTE
OPERADOR

Vila Piauí 1
Empreendimentos RN
e Participações S/A

TDF1

85.228,75

Banco do
Brasil

Vila Piauí 2
Empreendimentos RN
e Participações S/A

TDF1

85.228,75

Banco do
Brasil

EMPRESA

UF

TOTAL

170.457,50

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD
(1) Taxa efetiva de juros do FDNE (TFD) definida pela Resolução no 4.171, do CMN, valida
para as operações contratadas a partir de 2 de janeiro de 2018
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Financiamentos em tramitação

4.9.6

No final de 2019, seis projetos, que somavam financiamentos de R$ 678,2 milhões, estavam em fase de tramitação junto
aos agentes operadores, conforme Quadro 20. O Banco do Brasil S/A foi o agente operador escolhido por todas as
empresas demandantes de crédito.
Quadro 26 - Financiamentos Em tramitação
no exercício de 2019

EMPRESA

SETOR

UF

JUROS
(A.A)

AGENTE
OPERADOR

Infraestrutura
(Energia)

RN

Ver observação

103.459,64

Banco do Brasil

Vila Espírito Santo II
Empreendimentos e
Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

Ver observação

90.858,4

Banco do Brasil

Vila Alagoas II
Empreendimentos e
Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

Ver observação

55.786,89

Banco do Brasil

Central Eólica
Boqueirão I S/A

Infraestrutura
(Energia)

Ventos de São
Fernando IV Energia
S/A
TOTAL

Infraestrutura
(Energia)

Infraestrutura
(Energia)

O FDNE apoia 35 projetos distribuídos em 8 Estados que totalizam operações de crédito de R$ 8,84 bilhões e
desembolso de R$ 7,51 bilhões (85%). Adiante, mostra-se essa distribuição por estado e setor compreendendo o
período 2008-2019.

Quadro 26 - Financiamentos em tramitação
no exercício de 2019
R$ 1.000,00

Vila Espírito Santo I
Empreendimentos e
Participações S/A

Central Eólica
Boqueirão II S/A

Histórico da carteira de projetos aprovados

R$ 1.000,00

VALOR A
CONTRATAR

RN

RN

RN

Ver observação

Ver observação

Ver observação

113.680,90

102.312,81

212.137,25

Banco do Brasil

Banco do Brasil

Banco do Brasil

678.235,89

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD
Obs.: Os juros serão calculados no momento da contratação, atedendo a nova metodologia de encargos financeiros prevista na Resolução
nO 4171, do CMN.
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UF
BA

VALOR

%

BA

220.798,20

2,50

CE

1.016.728,07

11,50

NE1

3.876.491,70

43,86

ES

166.863,05

1,89

MA

53.376,48

0,60

PB

303.000,00

3,43

PE

2.746.833,09

31,08

RN

453.576,87

5,13

TOTAL

8.837.667,46

100%

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF
NE1 - CE/PE/PI (Projeto da Ferrovia
Transnordestina)

Gráfico 15 – Participação percentual dos financiamentos
contratados, por UF, no período 2008-2019
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Quadro 29 - Empenhos realizados em 2019

Gráfico 16 - Participação percentual dos financiamentos contratados, por setor, no
período 2008-2019

EMPENHO CREDOR (1) EMPRESA

Quadro 28 - Financiamentos Contratados
(Posição Acumulada)
R$ 1.000,00

BA

SETOR

VALOR
2.060.668,29

23,32

Ind. Mecânica

4.019,72

0,05

Ind. Min. Não Metálicos

350.987,36

3,97

Ind. Petroquímica

50.000,00

0,57

Ind. Produtos de Madeira

162.843,33

1,84

Ind. Química

55.111,04

0,62

Infraestrutura
(Energia)

1.591.381,22

18,01

Infraestrutura
(Logística)

270.582,24

3,06

Infraestrutura
(saneamento

415.582,56

4,70

Infraestrutura
(transportes)

3.876.491,7

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF

8.837.667,46

43,86

100%

4.9.7

Na modalidade de risco integral do agente operador, o ano de 2019 terminou
com o montante de R$ 4,57 bilhões contratados, com R$ 3,81 bilhões desembolsados (88%) e saldo de R$ 234,7 milhões referentes aos projetos da BRK
Ambiental Recife/Goiana S.A. (Infraestrutura/Saneamento), Vila Piauí 1 e Vila
Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A. (Infraestrutura/Energia). Sob a
perspectiva setorial, destacam-se os segmentos de infraestrutura, indústria
automotiva e química/petroquímica.

4.9.8

Empenhos realizados em 2019

Em 2019 foram realizados 6 empenhos, que totalizaram R$ 642,3 milhões. Todos
os projetos se localizam no Estado do Rio Grande do Norte e estão ligados à
geração eólica de energia.

UF

FONTE

VALOR(2)

Banco do
Brasil

Infraestrutura
(Energia)

RN

280

105.528,83

2019NE
000009

Banco do
Brasil

Vila Espirito
Santo II
Empreendimentos e
Participações
S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

280

92.675,57

2019NE
000010

Banco do
Brasil

Vila Alagoas
II Empreendimentos e
Participações
S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

280

56.902,63

2019NE
000011

Banco do
Brasil

InfraesCentral Eólica
trutura
Boqueirão
(EnerI S/A
gia)

RN

280

115.954,52

2019NE
000012

Banco do
Brasil

Ventos de
São Fernando
IV Energia
S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

280

166.918,36

2019NE
000013

Banco do
Brasil

Central Eólica InfraesBoqueirão
trutura
II S/A
(Energia)

RN

280

104.359,07

Desembolsos realizados por modalidade de risco

No âmbito do Decreto no 6.952/2009, que regulamenta as operações com risco
compartilhado, existem 7 projetos que totalizam R$ 4,51 bilhões, com montante
liberado de R$ 3,7 bilhões, restando a liberação para o projeto da Transnordestina, que por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), continua
impedida de ser desembolsada. Devido às mudanças na legislação não são
possíveis novas contratações nessa modalidade de crédito.

SETOR

Vila Espirito
Santo I
Empreendimentos e
Participações
S/A

2019NE
000008

%

Ind. Automotiva

TOTAL

R$ 1.000,00

TOTAL
Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD

642.338.98
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1
No caso do FDNE o empenho é realizado tendo como credor o agente operador do projeto, visto que a liberação é realizada em favor do
banco e o mesmo repassa os recursos para a empresa titular do projeto.
2

Incluída a remuneração da Sudene que corresponde a 2% do valor a ser liberado à empresa, conforme art. 3O do Decreto nO 7.838/2012
Gráfico 17 – Valores contratados – modalidade de
risco compartilhado
3.876.491,70

Valores contratados, liberados e de restos a pagar (RAP) - modalidade de risco compartilhado
Quadro 30 - Valores Contratados, Liberados e Restos a Pagar (RAP) Modalidade de Risco Compartilhado

VALOR
CONTRATADO

VALOR
LIBERADO

RAP

AGENTE
OPERADOR

Porcellanati

Ind. Min, Não
Metálicos

RN

22/08/2007

2,5

47.987,36

47.987,36

0,00

BNB

Icaraizinho

Infraestrutura
(Energia)

CE

22/10/2008

2,5

151.845,24

151.845,24

0,00

BNB

PORCELLANATI

0,00

BNB

Formosa

Infraestrutura
(Energia)

CE

13/11/2008

2,5

256.870,96

256.870,96

0,00

BNB

SIIF Cinco

Infraestrutura
(Energia)

CE

19/11/2008

2,5

59.580,84

59.580,84

0,00

BNB

Transnordestina

Infraestrutura
(Trasporte)

CE, PE, PI

03/04/2009

2,5

3.876.491,70

3.065.105,67

856.012,26

BNB

Candeias

Infraestrutura
(Energia)

BA

18/10/2011

10

61.728,16

61.728,16

0,00

BNB

TOTAL
Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD
*Risco assumido pelo Agente Operador

4.514.856,30

3.703.470,24 856.012,26

CANDEIAS

Gráfico 18 – Valores liberados – modalidade de
risco compartilhado

PORCELLANATI

ICARAIZINHO

PARACURU

FORMOSA

SIIF CINCO

61.728,16

60.352,04

TRANSNORDESTINA

3.065.105,67

60.352,04

SIIF CINCO

59.580.84

2,5

FORMOSA

256.870,96

22/10/2008

PARACURU

60.352.04

CE

151.845,24

Infraestrutura
(Energia)

47.987,36

Paracuru

ICARAIZINHO

59.580.84

RISCO (*)

59.580.84

DATA DA
CONTRATAÇÃO

256.870,96

UF

60.352.04

SETOR

EMPRESA

151.845,24

R$ 1.000,00

47.987,36

4.9.9

TRANSNORDESTINA

CANDEIAS
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Valores contratados, liberados e de restos a pagar (RAP) em 2019 para as operações na modalidade de risco integral dos agentes operadores
Quadro 31 - Valores Contratados, liberados e Restos a Pagar – Modalidade de Risco Integral

SETOR

UF

DATA DA
CONTRATAÇÃO

RISCO (3)

VALOR
CONTRATADO

VALOR
LIBERADO

A LIBERAR

AGENTE
OPERADOR

Ind. Automotiva

PE

28/03/2013

100%

1.959.000,00

1.959.000,00

- 00

BB

Cone Aratu S.A1

Infraestrutura
(Logística)

PE

29/05/2013

100%

270.582,24

30.000,00

- 00

BB

Companhia de Cimento da Paraíba - CCP

Ind. Min. Não
Metálicos

PB

31/05/2013

100%

303.000,00

299.869,74

- 00

BB

Natulab Laboratório S.A.

Ind. Química

BA

27/11/2013

100%

23.855,04

19.539,98

- 00

BB

Ind. Automotiva

PE

07/03/2014

100%

61.867,35

61.867,35

- 00

BB

Ind. Química

BA

30/05/2014

100%

31.256,00

31.256,00

- 00

BB

Ind. Petroquímica

BA

10/07/2014

100%

50.000,00

50.000,00

- 00

BB

Ind. Automotiva

PE

23/03/2016

100%

39.800,94

39.800,94

- 00

BB

Ind. Produtos de
Madeira

ES

07/12/2016

100%

162.843,33

152.962,41

- 00

BB

Ind. Mecânica

ES

25/01/2017

100%

4.019,72

4.019,72

- 00

BB

Infraestrutura
(Energia)

RN

27/05/2013

59.700,00

59.700,00

- 00

BNB

EMPRESA
Fiat Automóveis Ltda.

Shineray Do Brasil S/A

Deten Química S.A.

Braskem S.A.
Tiberina Automotive PE - Comp Metálicos
p/ Ind. Automotiva Ltda.

Placas do Brasil S.A.

Brametal S/A
Embuaca Geração e Comercialização de
Energia S/A

100%
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Eólica Bela Vista Geração e Comercialização
de Energia S/A

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

54.900,00

54.900,00

- 00

BNB

Eólica Faísa I Geração e Comercialização
de Energia Ltda.

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

64.439,00

64.439,00

- 00

BNB

Eólica Faísa II Geração e Comercialização
de Energia Ltda.

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

59.864,00

59.864,00

- 00

BNB

Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia Ltda.

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

55.278,00

55.278,00

- 00

BNB

Eólica Faísa IV Geração e Comercialização
de Energia Ltda.

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

55.273,00

55.273,00

- 00

BNB

Eólica Faísa V Geração e Comercialização de
Energia Ltda.

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

64.455,00

64.455,00

- 00

BNB

Eólica Icaraí Geração e Comercialização de
Energia S/A

Infraestrutura
(Energia)

CE

27/05/2013

100%

33.900,00

33.900,00

- 00

BNB

Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

27/05/2013

100%

50.000,00

50.000,00

- 00

BNB

Eólica Pedra do Reino S/A

Infraestrutura
(Energia)

BA

27/05/2013

100%

53.959,00

53.959,00

- 00

BNB

Gestamp Eólica Baixa Verde S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

27/05/2013

100%

49.690,00

49.687,71

- 00

BNB

Gestamp Eólica Moxotó S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

27/05/2013

100%

46.702,00

40.845,41

- 00

BNB

Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

27/05/2013

100%

29.040,00

29.040,00

- 00

BNB
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Ventos Brasil Geração e Comercialização
de Energia S/A

Infraestrutura
(Energia)

CE

29/05/2013

100%

99.970,00

96.407,19

- 00

BNB

Companhia Energética do Maranhão –
CEMAR

Infraestrutura
(Energia)

MA

29/05/2015

100%

53.376,48

42.477,42

- 00

BNB

BRK Ambiental Região Metropolitana do
Recife/Goiana SPE S/A (1a fase)2

Infraestrutura
(Saneamento)

PE

22/08/2014

100%

415.582,56

323.510,89

92.071,67

CEF

Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

24/09/2019

100%

85.228,75

14.279,55

70.949,21

BB

Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

24/09/2019

100%

85.228,75

13.544,36

71.684,40

BB

4.322.811,18

3.809.876,67

234.705,28

TOTAL

100%

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD
NOTAS:
(1) O projeto da empresa Aratu Empreendimentos S.A. teve declarado o vencimento antecipado de sua operação.
(2) O projeto da empresa BRK Ambiental (antiga: Foz do Atlântico) abrange municípios localizados tanto em áreas estagnadas quanto de alta renda, segundo a tipologia da PNDR. Por esta razão, têm-se duas taxas de juros diferentes para o
mesmo projeto.
(3) Risco integralmente assumido pelo Agente Operador (100%).
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Liberações realizadas em 2019

Em 2019 o FDNE liberou R$ 58,1 milhões, dos quais R$ 1,14 milhão constitui remuneração do Fundo, conforme Quadro
abaixo.

R$ 1.000,00

UF

LIBERAÇÕES PARA
O PROJETO

REMUNERAÇÃO
Sudene (1)

TOTAL

Ind. Prod. Madeira

ES

29.229,78

584,60

29.814,38

Vila Piauí 1 Empreendimentos e
Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

RN

14.279,55

285,59

14.565,14

Vila Piauí 2 Empreendimentos e
Participações S/A

Infraestrutura
(Energia)

EMPRESA
Placas do Brasil S/A

SETOR

RN

TOTAL

13.544,36

57.053,69

Quadro 33 – Liberações por UF
(2008-2019)

Quadro 34 – Liberações por Setor
R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Quadro 32 – Liberações realizadas em 2019

270,89

1.141,08

13.815,25

58.194,77

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF/COFD
(1) O valor da remuneração da Sudene corresponde a 2% do valor liberado à empresa (projeto) conforme art. 3o do Decreto no 7.838/2012.
Obs.: Não houve desembolso para projetos contratados na modalidade Risco Compartilhado.

UF
BA

VALOR

%

BA

216.483,13

CE

SETOR

VALOR

%

2,88

Ind. Automotiva

2.060.668,29

27,43

1.013.165,27

13,48

Ind. Mecânica

4.019,72

0,05

NE1

3.065.105,6

40,80

Ind. Min. Não Metálicos

347.857,10

4,63

ES

156.982,1

2,09

Ind. Petroquímica

50.000,00

0,67

MA

42.477,42

0,57

Ind. Produtos de Madeira

152.962,41

2,04

PB

299.869,74

3,99

Ind. Química

50.795,98

0,68

PE

2.414.179,18

32,13

Infraestrutura
(Energia)

1.428.426,87

19,01

RN

305.084,38

4,06

Infraestrutura
(Logística)

30.000,00

0,40

100%

Infraestrutura
(saneamento

323.510,89

4,31

Infraestrutura
(transportes)

3.065.105,67

40,80

7.513.346,93

100%

TOTAL

7.513.346,92

BA

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF
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Histórico das liberações realizadas pelo FDNE

Desde 2008, a Sudene liberou para 35 projetos recursos do FDNE no montante de R$ 7,51 bilhões nas duas modalidades
de crédito. Os gráficos a seguir mostram as liberações acumuladas por Estado da área de atuação da Autarquia e por
setor, a valores correntes, no período de 2008 a 2019.

NE1 - CE/PE/PI (Projeto da Ferrovia
Transnordestina)

TOTAL

Fonte: Sudene/DFIN/CGDF
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4.9.13
Gráfico 19 – Liberações por estado entre
2008 e 2019

Reembolsos

O reembolso dos financiamentos do FDNE é realizado em favor dos agentes
operadores, que após descontarem o valor da sua remuneração repassam para
o FDNE (principal e encargos financeiros) e à Sudene (P&D) o montante que
lhes cabe, sendo os recursos creditados na conta única do tesouro na Unidade
Gestora (UG) correspondente. Constam no Anexo, os Relatórios de Gestão dos
Agentes Operadores do FDNE, elaborados por cada uma das três instituições
financeiras oficiais federais que realizaram operações com recursos deste
Fundo. Neles estão listados todos os reembolsos realizados pelas operações
contratadas, tratando também das operações inadimplidas.

4.9.14

Certificado de Conclusão do Empreendimento (CCE)

Com a finalidade de propor maior celeridade e clareza à análise, a Sudene, por
meio da Resolução no 326/2018, de 17/12/2018, da Diretoria Colegiada, estabeleceu novo modelo, procedimentos e prazos a serem observados pelos agentes
operadores para emitir o Certificado de Conclusão do Empreendimento (CCE)
de projeto financiado com recursos do FDNE.
Gráfico 20 – Liberações por setor entre
2008 e 2019

Em 2019 o Banco do Brasil emitiu um Certificado de Conclusão do Empreendimento (CCE) e o apresentou à Sudene, que devolveu o documento para revisão
por apresentar inconformidade com as normas vigentes. O Banco do Nordeste
emitiu 8 CCEs em 2019 sendo um deles devolvido para revisão e reapresentação. No Relatório de Gestão desse Agente Operador consta a relação dos CCEs
ainda pendentes de emissão, tanto nas operações com risco compartilhado
quanto nas operações com risco integral do agente operador.
4.9.15

Remuneração e relatórios de gestão dos agentes operadores

Na modalidade Risco Compartilhado a remuneração do agente operador
obedece às regras dos artigos 3o e 12 do Decreto no 6.952/2009. Dessa forma,
o agente operador é remunerado por suas atividades tanto na liberação de
recursos quanto no reembolso, e é também remunerado pelo risco assumido
em cada projeto, sendo recompensado, nesse caso, no retorno das operações.
Na modalidade Risco Integral a remuneração dos agentes operadores ocorre
no momento do reembolso e é definida pela Resolução do Conselho Monetário
Nacional no 4.171/2012 e alterações posteriores. No Anexo A, que trata dos
relatórios de gestão dos agentes operadores, estão detalhados os valores que
couberam como remuneração pela operacionalização dos recursos do FDNE.
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Gestão dos Incentivos FIscais

4.10.1

Informações Gerais

A política pública fomentada pelo Governo Federal por meio dos incentivos
fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e
de reinvestimento administrados pela Sudene tem por objetivo a diminuição
das desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da
criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento
econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.
Vale ressaltar que o benefício dado é direcionado a novas empresas que se
instalam na região, conferindo um “plus” na arrecadação das receitas tributárias e não uma perda. A partir da instalação de uma nova indústria em determinada região, toda uma cadeia se desenvolve. Com mais emprego e mais
renda, aumenta a demanda para setores como comércio e serviços, além dos
próprios fornecedores da empresa instalada e, consequentemente, aumento
na arrecadação federal, estadual e municipal.
Comparativamente, entre os anos de 2009 e 2018, enquanto o custo do
benefício fiscal praticamente manteve-se nos mesmos níveis a arrecadação
das receitas administradas pela Receita Federal, no Nordeste, apresentaram
acréscimo considerável.
Gráfico 21 – Arrecadação das receitas administradas pela RFB no
Nordeste versus Renúncia Fiscal – Sudene
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Na área de atuação da Sudene, entre 2013 e 2019, os incentivos fiscais foram
responsáveis, direta ou indiretamente, pela atração de investimentos para a
Região, da ordem de R$ 240,1 bilhões distribuídos através de 2.577 empreendimentos direcionados para diversos setores considerados prioritários pelo
Governo Federal, com destaque para a infraestrutura (energia, telecomunicações, transportes, instalação de gasodutos, produção de gás, abastecimento
de água, esgotamento sanitário e compostagem de lixo). Ao todo, foram mais
de 1 milhão empregos com carteira assinada, entre diretos e terceirizados.
Em 2019, dados da Receita Federal apontam para uma renúncia fiscal, conforme previsão feita em agosto de 2018, da ordem de R$ 3,4 bilhões.

Gráfico 22 – Investimentos registrados por estado

Para maiores informações sobre os incentivos fiscais administrados pela
Sudene acesse http://www.sudene.gov.br/ incentivos-fiscais.
4.10.2

Pleitos Aprovados e Investimentos Realizados

A quantidade de pleitos aprovados no ano de 2019 correspondeu a um total de
364 pleitos, incluídos os 305 de Redução de 75% do IRPJ, os 59 de Reinvestimento de 30% do IRPJ.
Quadro 35 - Projetos beneficiados com incentivos fiscais em 2019

REDUÇÃO DE
75% DO IRPJ

REINVESTIMENTO DE
30% DO IRPJ

TOTAL

AL

21

2

23

BA

96

12

108

CE

47

10

57

NORTE
DO ES

14

8

22

MA

16

0

16

NORTE
DE MG

11

1

12

PB

10

2

12

PE

49

15

64

PI

10

0

10

RN

22

8

30

ESTADO
BA

SE
TOTAL
Fonte: Receita Federal do Brasil
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9

1

10

305

59

364

Fonte: Sudene/DFIN/Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Percentualmente, a maior fatia dos investimentos registrados coube ao Estado
da Bahia, com cerca de 30% do total, seguido por Pernambuco, com 26% e
Ceará, com 18% dos investimentos registrados. Na Bahia o destaque ficou por
conta dos investimentos registrados na implantação dos diversos parques
eólicos no Estado.
Os setores considerados prioritários pelo Governo Federal para usufruírem dos
incentivos fiscais estão elencados no Decreto no 4.213, de 2002. Basicamente,
estão classificados entre Infraestrutura, Agricultura e Agroindústria, Indústria
de Transformação, Turismo e Informática.
Em 2019 coube mais uma vez aos investimentos realizados em Infraestrutura
(R$ 8,4 bilhões) com ênfase para os empreendimentos de energia (R$ 7,4
bilhões), vindo a seguir os informados pelo segmento da minerais metálicos e
não metálicos, (R$ 900,3 milhões); o setor de Alimentos e Bebidas, com investimentos de R$ 871,1 milhões. Derivados de Petróleo, com R$ 867,1 milhões, e
o de Químicos, com investimentos informados da ordem de R$ 468,7 milhões,
foram considerados os destaques do período.
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Quadro 36 - Pleitos aprovados por setores prioritários
Gráfico 23 – Distribuição percentual dos
pleitos por estado

Empreendimentos
Implantados
Investimentos Registrados (R$)

Empreendimentos Modernizados,
Ampliados e Diversificados
Investimentos Registrados (R$)

Valor dos
Investimentos
Informados (R$)

6.236.571.496,76

2.178.800.097,85

8.415.371.594,61

Químicos

28.784.000,00

439.883.360,35

468.667.360,35

Derivados de Petróleo

115.169.401,56

751.980.735,92

867.150.137,48

Metalurgia

18515276,66

126.564.203,19

145.079.479,85

Minerais Metálicos e Não Metálicos

77.011.981,81

823.272.379,99

900.284.361,80

Alimentos e Bebidas

63.493.781,76

807.620.869,57

871.114.651,33

0

23.787.132,66

23.787.132,66

Indústria Têxtil

64.354.079,83

83.197.851,50

147.551.931,33

Madeiras e Móveis

21.240.000,00

10.546.461,98

31.786.461,98

Máquinas e Equipamentos

321.725.000,00

19.809.138,95

341.534.138,95

Calçados

2.386.136,53

6.658.893,18

9.045.029,71

Celulose e Papel

8.985.078,09

197.251.139,77

206.236.217,86

0

35.492.516,87

35.492.516,87

Materiais Plásticos

33.683.843,63

106.723.587,05

140.407.430,68

Turismo

236.347.335,11

140.514.027,02

376.861.362,13

Eletroeletrônica

143.707.934,14

4.988.000,29

148.695.934,43

Agricultura

214.718.037,68

52.618.377,75

267.336.415,43

7.586.693.383,56

5.809.708.773,89

13.396.402.157,45

SETORES

Infraestrutura

Siderurgia

Fonte: Sudene/DFIN/Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Componentes e Autopeças

TOTAL

Fonte: Sudene/DFIN/Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
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Manutenção e Geração de Novos Empregos

Os Estados da Bahia, Ceará, Alagoas, Pernambuco e o Norte do Espírito Santo foram responsáveis pela criação e manutenção de mais de 78% dos empregos registrados pelas empresas beneficiadas com incentivos fiscais administrados pela
Sudene. Muito embora a criação de empregos com Carteira assinada tenha sido de apenas 15.146 empregos, deve-se levar em consideração que foram apenas 117 pleitos de implantação, dos quais 26 de eólicas, empresas que empregam reduzido
número de mão de obra.
Em termos de empregos diretos, Rio Grande do Norte (1.652 empregos), Ceará (1.603 empregos) e Bahia (1.541 empregos) foram os destaques do período.
Quadro 37 - Empregos registrados pelas empresas e estados

ESTADO

Criação de Empregos com
Carteira Assinada

Manutenção de Empregos com
Carteira Assinada

Total dos Empregos
Informados

Diretos

Indiretos

TOTAL

Diretos

Indiretos

TOTAL

Diretos

Indiretos

TOTAL

Alagoas

242

100

342

13.358

2.625

15.983

13.600

2.725

16.325

Bahia

1.541

2.814

4.355

25.297

18.758

44.055

26.838

21.572

48.410

Ceará

1.603

469

2.072

13.769

4.626

18.395

15.372

5.095

20.467

Norte do ES

465

2.716

3.181

5.241

1.135

6.376

5.706

3.851

9.557

Maranhão

423

34

457

4.942

1.218

6.160

5.365

1.252

6.617

Norte de MG

161

49

210

2.907

309

3.216

3.068

358

3.426

Paraíba

72

1

73

6.507

652

7.159

6.759

653

7.232

Pernambuco

902

706

1.608

12.404

1.472

13.876

13.306

2.178

15.484

Piauí

424

50

474

2.078

187

2.265

2.502

237

2.739

Rio G. do Norte

1.652

370

2.022

5.946

368

6.314

7.598

738

8.336

292

60

352

1.897

48

1.945

2.189

108

2.297

7.777

7.369

15.146

94.346

31.398

125.744

102.123

38.767

140.890

Sergipe
TOTAL

Fonte: Sudene/DFIN/Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Com relação aos Setores Prioritários, assim definidos pelo Decreto 4.213, de 2002,
o de infraestrutura (40.047 empregos) foi responsável pelo maior número de
empregos, seguido de perto pelo setor de alimentos e bebidas (34.070 empregos) e
do setor de Químicos, com 11.046 empregos registrados.
Confira na página a seguir.
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4.10.4

Quadro 38 - Empregos registrados por setores prioritários

Cenário em 2019

SETORES

EMPREGOS DIRETOS

EMPREGOS TERCEIRZADOS

TOTAL

Agricultura

3.648

1.239

4.887

Alimentos e Bebidas

29.715

4.355

34.070

Calçados

5.169

378

5.547

Com a sanção presidencial, em 03 de janeiro de 2019, os incentivos fiscais
foram renovados até 31 de dezembro de 2023. Nada obstante, parte dos incentivos existentes para o Norte e o Nordeste já foi eliminada ao longo do tempo.
Hoje, não mais existe a Isenção ao Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante – AFRMM, extinto em 2015, a Depreciação Acelerada Incentivada e o Desconto do PIS-PASEP e da COFINS, ambos extintos em 31.12.2018.
Importante esclarecer que na origem dos incentivos as empresas que viessem
se instalar na área de atuação da Sudene gozavam de isenção total do IRPJ e
adicionais.

Celulose e papel

1.306

464

1770

Para saber mais, acesse http://www.sudene.gov.br/incentivos-fiscais.

Componentes e Autopeças

1.730

41

1771

Derivados de petróleo

1.632

817

2449

Eletroeletrônica

3.845

459

4.304

Infraestrutura

17.854

22.193

40.047

Máquinas e Equipamentos

426

152

578

Em relação ao ano anterior, quando foram aprovados mais de 600 pleitos e
registrados investimentos de mais de R$ 60 bilhões, o ano de 2019 mostrou
comportamento bem mais modesto. Entretanto, teve contra si o fato de que
desde o início de fevereiro que a renovação dos incentivos fiscais passou a
ser questionada pelo Tribunal de Contas da União – TCU que, por meio de
Representação, se manifestou, preliminarmente, contra a aprovação da Lei
13.799/2019, por entender que a mesma estaria ferindo dispositivos da LRF e
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019. Essa indefinição contribuiu para
que diversas empresas postergassem o encaminhamento de pleitos à Sudene
temendo pela não aprovação dos incentivos fiscais em 2019.

Minerais Metálicos e Não Metálicos

5.373

3.637

9.010

Madeiras e móveis

1.936

123

Materiais plásticos

2.580

214

2.794

Metalurgia

5.003

876

5.879

Químicos

9.646

1.400

11.046

Siderurgia

695

0

695

Têxtil

5.742

1.609

7.351

Turismo

5.823

810

6.633

Demais

0

0

0

TOTAL

102.123

38.767

140.890

Fonte: Sudene/DFIN/Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

2.059

Os dados e indicadores relativos aos incentivos fiscais trabalhados pela
Sudene em 2019, estão disponíveis nos relatórios de monitoramento da
autarquia disponíveis no endereço: http://www.sudene.gov.br/gestao-institucional. No ano de 2019 foram concedidos ao setor produtivo, na forma de
Incentivos e Benefícios Fiscais de Redução do Imposto de Renda, cerca de R$
3,6 bilhões segundo estimativas da Receita Federal do Brasil para o Projeto de
Lei Orçamentário Anual – PLOA 2019. Essa Renúncia vem-se mantendo ao longo
dos últimos anos em torno desse valor, às vezes um pouco mais, às vezes um
pouco menos.
Renúncia Fiscal ou Gastos Tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, como alternativa às ações políticas
de governo não realizadas no orçamento, tendo por objetivo a promoção
do desenvolvimento econômico e social. Assim, pode-se dizer que os gastos
tributários tem caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a população quanto aos serviços de sua responsabilidade, ou caráter
incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado
setor ou região.
Por outro lado, a arrecadação das Receitas Administradas pela Receita Federal
no conjunto dos Estados da área de atuação da Sudene vem mostrando crescimento considerável ano a ano, o que demonstra que a chamada “renúncia
fiscal” não tem impactado muito o montante arrecadado. É certo que como
Receita Administrada estão incluídas diversas outras com peso muito mais sig-
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nificativo que o IRPJ, tais como Receita Previdenciária, Cofins, Imposto de Renda Retido na Fonte, IPI, dentre outros. Também é certo que o IRPJ não é apenas
o calculado com base no Lucro Real, existindo o Lucro Presumido e o SIMPLES.
Entretanto, segundo informações da própria Receita Federal, publicadas no
trabalho Tributação sobre a Renda no Brasil – Cenário Atual e Perspectivas,
apresentado ao Senado Federal em março de 2018, enquanto que a quantidade
de optantes pelo Lucro Real corresponde a apenas 3,2% do total de Empresas
que declaram Imposto de Renda, a Receita Bruta dessas empresas optantes
pelo Lucro Real e que serve de base para o cálculo do Imposto corresponde a
82,4% do Total Geral, o que ratifica o entendimento de que o maior volume de
arrecadação do IRPJ pertence as empresas optantes pelo Lucro Real, como são
as empresas que pleiteiam incentivos fiscais.
Quando se observa os dados do gráfico ao lado – Relação Renúncia Fiscal/
Receita Administrada no Nordeste, vê-se que a relação é decrescente ao longo
dos anos o que comprova a afirmação de que o custo pela perda de arrecadação é mais que compensado pelo aumento de receita que pode ter como causa
a atração de novas empresas para a região pelo oferecimento do incentivo.

Imagem: Freepik.com

Gráfico 24 – Relação renúncia fiscal/receita administrada pela RFB no Nordeste
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Capítulo 5: Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Neste capítulo concentraremos as informações sobre a gestão orçamentária,
financeira, e de custos, que estaria no capítulo anterior, bem como as movimentações orçamentárias, financeiras e contábeis como forma de oferecer
num único capítulo, todos os dados relativos à administração e finanças da Autarquia. Para a condução dessa gestão a Sudene conta com a Coordenação de
Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF/CGAF/DAD), unidade que integra
a Coordenação Geral de Logística, Administração e Finanças da Diretoria de
Administração da Sudene, cujas atribuições estão definidas por regimento
interno, disponível no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/images/
arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/
Regimento_Sudene_atualizado_e_completo_-_ajustado_TD_10-2019_30-102019.pdf.
Compete a COCF coordenar a elaboração da proposta orçamentária, acompanhando e avaliando a execução orçamentária e financeira, os demonstrativos
sobre a execução orçamentária da receita e despesa da Sudene e do FDNE,
orientando e coordenando os procedimentos contábeis para o registro dos
atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Sudene e do
FDNE, via SIAFI e extra – SIAFI, como também, orientando e acompanhando
os procedimentos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais. Vale
destacar, quanto à estrutura de governança da Autarquia, que a COCF não atua
diretamente na execução de políticas públicas, mas dá suporte operacional às
atividades de gestão das unidades da Sudene. Para isso, por meio da Portaria
Sudene no 17, de 13 de fevereiro de 2019, foram designados os Senhores Diego
de Queiroz Carvalho e Wilson de Oliveira Sobrinho, respectivamente titular
e suplente para, em consonância com a Instrução Normativa STN-6, de 31 de
outubro de 2007, executarem a Conformidade Contábil no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, relativa às Unidades
Gestoras/Gestão 533014/53203 – Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste e 533009/53203 – Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE.
As informações apresentadas no quadro a seguir serão baseadas na execução
da Unidade Gestora (UG) 533014 – Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste, com créditos da Unidade Orçamentária (UO) 53203, bem como
crédito recebido da UO do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Ressalta-se que nos anos anteriores (2017 e 2018) o relatório estava consolidado
por UO da Sudene (53203). Decidiu-se mudar a metodologia por considerar que
as informações por UG demonstram de forma mais completa a execução dos
créditos, pois considera, como descrito acima, todos os créditos próprios ou
recebidos para aplicação dos recursos. Foi o que ocorreu com a ação 2080 no
programa 2029 do PPA dos anos anteriores a 2019. Essa ação não está presente
nos relatórios de gestão publicados porque é decorrente de crédito recebido
da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Esse crédito não foi aprovado
no orçamento original da Sudene, ele foi transferido para a Superintendência
para ela executar as ações.

Imagem: Freepik.com
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Quadro 39 - comparação da execução orçamentária (2017, 2018 e 2019)

Ação Governo

Programa Governo

2017

2018

2019

0089

Previdência de inativos e pensionistas da união

0181

Aposentadorias e pensões civis da União

2.786.923,79

3.747.335,51

4.953.005,86

0901

Operações especiais: cumprimento de sentencas judiciais

0005

Sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios)

5.253.882,00

852.353,00

2.089.793,00

2029

2080

Desenvolvimento regional e territorial

Educação de qualidade para todos

20WQ

Gestão de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

1.009.382,21

5.591.995,40

5.040.000,00

214S

Estruturação e dinamização de atividades produtivas

18.166.703,09

199.399,80

728.897,57

4640

Capacitação de recursos humanos para a competitividade

0,00

425.452,00

765.000,00

7k66

Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado

9.298.855,00

38.379.066,31

26.574.387,00

8340

Desenvolvimento da rede regional de inovação

0,00

683.446,00

406.460,00

8902

Promoção de investimentos em infraestrutura econômica

0,00

1.456.466,32

165.092,35

8917

Fortalecimento das administrações locais

0,00

986.853,42

0,00

0,00

614.747,31

0,00

158.898,29

72.595,11

0,00

20RK

Funcionamento de instituições federais de ensino superior

20RL

Funcionamento das instituições da rede federal de educação pública

CONTINUA >>
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Quadro 40 - comparação da execução orçamentária (2017, 2018 e 2019) - continuação

Ação Governo

Programa Governo

2111

2115

Programa de gestão e manutencao do Ministério do Desenvolvimento Regional

Programa de gestão e manutenção do Ministério da Saúde

2018

2019

3.228,32

0,00

0,00

00M1

Benefícios assistenciais decorrentes do auxílio-funeral e natalidade

09HB

Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio
do regime de previdência dos servidores públicos federais

4.036.962,18

4.273.588,13

3.976.686,16

2000

Administração da unidade

9.522.266,30

8.069.219,30

8.450.492,07

2004

Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados,
militares e seus dependentes

406.866,62

412.138,66

428.438,08

2010

Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores civis

50.092,05

0,00

0,00

2011

Auxílio-transporte aos servidores civis, empregados e militares

159.926,15

0,00

0,00

2012

Auxílio-alimentação aos servidores civis, empregados e militares

1.233.705,38

0,00

0,00

20TP

Ativos civis da união

29.600.656,51

30.319.131,47

29.352.195,02

212B

Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares

0,00

1.383.811,17

1.317.838,03

216H

Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos

110.721,70

139.964,72

92.601,21

186.072,79

0,00

0,0

97.607.563,63

84.340.886,35

2000

Administração da unidade

TOTAL
Fonte: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças/CGAF/DAD/Sudene

2017

81.985.142,38
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Gráfico 25 - Comparativo da execução orçamentária, por programa, em percentual, no período 2017-2019

Gestão Orçamentária – Sudene

5.1

A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 consignou dotação orçamentária no valor de R$ 76.767.813,00, com
acréscimo de créditos suplementares de R$ 435.522,00, créditos recebidos no valor de R$ 15.284.000,00, e cancelamento
de R$ 137.914,00 perfazendo dotação final de R$ 92.349.321,00. Desse total, foram empenhadas/descentralizadas R$
84.340.886,35, liquidadas R$ 48.343.359,02 e pagas/repassadas despesas no total R$ 45.239.778,36 (valor correspondente
a 48,99% do autorizado na LOA 2019).

5.1.1

Execução orçamentária por programa e ação

5.1.1.1

Programas Orçamentários

Quadro 40 - Programas Orçamentários – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

R$

%

2111 - Programa de gestão e manutenção do Ministério do
Desenvolvimento Regional

43.618.250,57

51,72%

2029 - Desenvolvimento regional e territorial

33.679.836,92

39,93%

0089 - Previdência de inativos e pensionistas da união

4.953.005,86

5,87%

0901 - Operações especiais: cumprimento de sentenças
judiciais

2.089.793,00

2,48%

84.340.886,35

100%

Programa

Observa-se que a execução de recursos na ação 7K66 cresceu em relação ao ano de 2017, havendo uma redução de 2019
para 2018, derivada de um menor aporte dos recursos exclusivos de emendas parlamentares. Em 2018 essa ação chegou
a representar 39,6% do orçamento da Sudene e 80,42% do programa 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial. Já
em 2019, representou 31,50% do orçamento da Sudene e 78,90% do programa 2029.
Outra ação que vem se desenvolvendo na Instituição é a 20WQ que recepciona recursos destinados ao Plano Regional
de Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE que chegou a representar 11,72% dos recursos destinados ao Programa 2029
em 2018 e 14,97% em 2019.
Em 2017, na ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas ocorreu o aporte de Emenda de Comissão
da CINDRA (Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia), o que não foi recorrente nos anos
seguintes.
Além das demais ações finalísticas, existem as relacionadas a gastos com pessoal ou administração da unidade, correspondentes a despesas destinadas a manutenção da entidade que permanecem estáveis nos três anos

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial
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Gráfico 26 - Representação dos valores empenhados por programas orçamentários, em percentual
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As demais despesas foram para despesas obrigatórias e financeiras, relacionados à folha de pagamento da instituição,
bem como as de manutenção e custeio da unidade administrativa.
Quadro 41 - Ações do Programa 2029 - Valores Empenhados/Descentralizados 2019

R$

%

7K66 - Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local
integrado

26.574.387,00

78,90

20WQ - Gestão de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

5.040.000,00

14,97

4640 - capacitação de recursos humanos para a competitividade

765.000,00

2,27

214S - estruturação e dinamização de atividades produtivas

728.897,57

2,16

8902 - promoção de investimentos em infraestrutura econômica

165.092,35

1,21

8340 - desenvolvimento da rede regional de inovação

406.460,00

0,49

33.679.836,92

100

AÇÃO

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial

5.1.1.2

Ações Orçamentárias

Nas ações finalísticas (Programa 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial), a ação empenhada em maior montante
foi a 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no valor de R$ 26.574.387,00.
Tais recursos foram destinados a convênios, para municípios do Nordeste, derivados de crédito recebido e emendas
parlamentares. O crédito recebido foi oriundo de TED (Termo de Execução Descentralizada) no 176/2019, descentralizado
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), empenhando R$ 14.984.000,00, para municípios de Pernambuco. Os
outros Estados beneficiados, com recursos de emendas parlamentares, foram Bahia (R$ 5.890.387,00) e Rio Grande do
Norte (R$ 5.700.000,00). As despesas com Investimento (Grupo de Natureza de Despesa 4) obtiveram a segunda maior
representatividade com 33,61% dos recursos, aportado, principalmente, na ação 7K66. Neste grupo (investimento), o
elemento de despesa mais aplicado foi o 42 – Auxílios, de acordo com explanado no parágrafo acima (recursos destinados a município). O orçamento de capital, portanto, foram destinados em grande parcela a área finalística.
O PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foi o favorecido da maior parte dos recursos (R$
5.031.710,12) da ação 20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial do Programa
2029- Desenvolvimento Regional e Territorial, demonstrado no quadro do subitem adiante, todas destinadas a despesas
correntes.

Gráfico 27 - Valores empenhados/descentralizados de ações orçamentárias do Programa 2029 em 2019
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Quadro 42 - Ações do Programa 2111 – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

R$

%

20TP - Ativos civis da União

29.352.195,02

67,29

2000 - Administração da unidade

8.450.492,07

19,38

09HB - Contribuição da união, de suas autarquias e fundações
para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos
federais

3.976.686,16

9,12

212B - Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados,
militares e seus dependentes

1.317.838,03

3,02

2004 - Assistência médica e odontológica aos servidores civis,
empregados, militares e seus dependentes

428.438,08

0,98

AÇÃO

216H - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a
agentes públicos
TOTAL

Nos Programas 0089 e 0901 há apenas as Ações 0181 – Aposentadorias e Pensões Civis da União e 0005 – Sentenças
Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios), respectivamente.

5.1.2

Execução orçamentária por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e elemento de despesa

5.1.2.1

Categoria Econômica
Quadro 43 - Categoria Econômica – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

92.601,21

0,21

43.618.250,57

100%

Fonte: Tesouro Gerencial
Gráfico 28 - Valores empenhados/descentralizados de ações orçamentárias do Programa 2111 em 2019

R$

%

3 - Despesas correntes

55.995.161,08

66,39

4 - Despesas de capital

28.345.725,27

33,61

84.340.886,35

100%

CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial

Gráfico 29- Valores empenhados/descentralizados por categoria econômica, em 2019
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5.1.2.2

Grupo de Natureza Despesa

5.1.2.3

Quadro 44 - Grupo de Natureza de Despesa – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

%

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.371.680,04

47,87

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.623.481,04

4 - INVESTIMENTOS
TOTAL

Elemento de Despesa

Quadro 45 - Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

R$

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
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R$

%

11 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil

28.502.369,94

70,60

18,52

01 - Aposent. rpps, reser. remuner. e refor. militar

4.477.409,08

11,09

28.345.725,27

33,61

13 - Obrigações patronais

4.274.358,42

10,59

84.340.886,35

100%

Demais elementos

3.117.542,60

7,72

ELEMENTO DE DESPESA

TOTAL

Fonte: Tesouro Gerencial

40.371.680,04

Fonte: Tesouro Gerencial
Gráfico 30 - Valores empenhados/descentralizados por grupo de natureza de despesa, em 2019
Gráfico 31 - Valores empenhados/descentralizados para pessoal
e encargos sociais, por elemento de despesa, em 2019

100%

Página 130

Relatório de Gestão da Sudene: ano 2019

Capítulo 5: Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Quadro 46 - Despesas Correntes – Outras Despesas Correntes – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

R$

%

39 - Outros serviços de terceiros PJ

9.824.679,57

62,89

46 - Auxílio-Alimentação

1.131.491,81

7,24

33 - Passagens e despesas com locomoção

965.491,87

6,18

Demais elementos

3.701.817,79

23,69

ELEMENTO DE DESPESA

TOTAL

15.623.481,04

100%

Quadro 47 - Despesas de Capital – Investimento – Valores Empenhados/Descentralizados 2019

ELEMENTO DE DESPESA
42 - Auxílios
52 - Equipamentos e material permanente
40 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ
TOTAL

R$

%

27.445.872,11

96,82

892.053,52
7.799,64
28.345.725,27

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial

Gráfico 32 - Valores empenhados/descentralizados para outras
despesas correntes, por elemento de despesa, em 2019

Gráfico 33 - Valores empenhados/descentralizados para despesas de capital,
por elemento de despesa, em 2019

3,15
0,03
100%
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Gestão Financeira – Sudene

O valor pago/repassado em 2019 totalizou R$ 45.239.778,36, dos quais a maior parte foi paga em despesas com pessoal ativo, inativo, contribuições e benefícios. Em 2019, o pagamento das obrigações correspondentes a restos a pagar não processados totalizou R$ 21.252.282,50. Desse montante, 98,05% equivalem aos convênios, acordo de cooperação técnica e termos de execução descentralizada oriundos do orçamento da Sudene, os demais destinados a Superintendência através das
Emendas Parlamentares, pessoal e administração da unidade.
No exercício de 2019, os pagamentos com despesas de custeio, à conta de dotações originárias da LOA, totalizaram R$ 9.689.173,77, incluindo as despesas com manutenção da instituição, atividades finalísticas e outros gastos com custeio. Já as
despesas pagas com investimento perfizeram um total de R$ 31.116,16.
As despesas pagas com pessoal somaram R$ 35.275.276,08, desse montante R$ 25.897.480,59, correspondem aos vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil (elemento de despesa 11); R$ 4.274.358,42 – obrigações patronais (elemento de despesa
13); R$ 4.137.207,42 – aposentados, RPPS, reserva remuneração e reforma militar (elemento de despesa 01) e R$ 966.229,65 – demais elementos.

PROGRAMAS
0089

2029

2111

AÇÕES

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

377.287,81

0,00

20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e
Ordenamento Territorial

0,00

3.431.710,12

214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de
Integração Nacional

0,00

649.777,57

4640 - Capacitação de Recursos Humanos para Competitividade

0,00

765.000,00

7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

0,00

26.574.387,00

8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação

0,00

406.460,00

2000 - Administração da Unidade

188.476,79

1.836.187,29

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores
Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

35.810,58

0,00

20TP - Ativos Civis da União

2.629.323,15

0,00

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes

106.213,35

0,00

10.681,33

0,00

3.347.793,01

33.663.521,98

0181 - Aposentadorias e pensões civis da União

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia
a Agentes Públicos

TOTAL

Fonte: Tesouro Gerencial

Quadro 48 - Valores Inscritos em Restos a Pagar – Exercício de 2019
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As ações relacionadas à folha de pagamento foram pagas no início do exercício de 2020.
Os Restos a Pagar da ação 7K66, que tiveram o maior valor inscrito, foram destinados a convênios com municípios da Região Nordeste, contemplados por emendas parlamentares e TED recebido do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
informado no item de gestão orçamentária.

Gráfico 34 - Representação dos valores inscritos em Restos a Pagar, processados e
não processados, segundo programas do PPA usados na Programação da Sudene em 2019

Gráfico 35 - Representação dos valores inscritos em Restos a Pagar, processados e
não processados, segundo ações de programas do PPA usados na Programação da Sudene em 2019
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Quadro 49 – Restos a Pagar (RP) de Exercícios Anteriores

PROGRAMAS
0089

2029

AÇÕES

Saldo Inicial dos Restos a Pagar

Pago/Repassado

Cancelado

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União

261.785,08

261.785,08

0,00

20N7 - Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivo
Locais - APLs

147.911,08

0,00

147.911,08

20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento
Territorial

4.751.619,00

3.306.619,00

0,00

214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração
Nacional

11.695.976,37

9.074.882,17

425.452,00

0,00

0,00

48.530.150,62

10.244.726,90

2.080.000,00

8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação

683.446,00

0,00

0,00

8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica

1.456.466,32

90.000,00

0,00

760.604,74

800,00

200.321,10

4640 - Capacitação de Recursos Humanos para Competitividade
7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

8917 - Fortalecimento das Administrações locais

561.000,00

2069

12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água

6.240.000,00

0,00

936.000,00

2080

20KR - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

190.032,10

190.032,10

0,00

2000 - Administração da Unidade

1.330.475,13

481.835,64

814.652,73

34.638,11

34.638,11

0,00

2.812.672,30

2.807.273,33

5.398,97

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes

113.362,28

113.362,28

0,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

41.102,90

10.485,90

30.617,00

79.475.694,03

26.616.440,51

4.775.900,88

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes
2111

20TP - Ativos Civis da União

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI
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O quadro anterior inclui os RP processados e não processados, compreendendo os empenhos realizados e os créditos descentralizados (por nota de
crédito) na UG 533014, necessitando apenas da liquidação (para os empenhos
não processados) e do pagamento/liberação/repasse dos recursos financeiros.
As maiores liquidações ocorreram nas ações 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado e 214S - Estruturação e Dinamização
de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional, derivados, majoritariamente, em ações com participação de emendas parlamentares, sendo a
primeira total.

5.3

•
•
•

Principais desafios e ações futuras – Gestão Orçamentária e
Financeira
Dinamizar o processo de Gestão Orçamentária e Financeira;
Auxiliar na Melhoria do Sistema de Informação Interno; e
Incentivar aumento na comunicação.

5.4

Gestão de Custos

Na Conformidade legal é observado o art. 50, §3o da Lei Complementar 101, de
4 de maio de 2000, e Portaria STN 157, de 9 de março de 2011. Por outro lado,
não há atividades específicas para gestão de custos na unidade.
5.5
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5.7

As Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas da Sudene e do
FDNE encontram-se no Anexo B deste relatório.
Declarações do Contador para as UGs da Sudene e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste

5.8.1

Declaração do contador – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – UG 533014

•
•
•
•
•
•
•

Falta ou Atraso de Remessa do RMA ou RMB;
Falta/Restrição de Conformidade nos Registros de Gestão;
Saldo Contábil Bens Móveis não confere com RMB;
Convênios a comprovar com data expirada;
Convênios a aprovar com data expirada;
TED a comprovar com data expirada; e;
TED a Repassar Expirados.

Recife, 31 de dezembro de 2019
Diego de Queiroz Carvalho

5.8.2

Declaração do contador – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – UG 533009

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações
Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei
4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

Tratamentos dado às demonstrações contábeis para as entidades
contábeis Sudene e FDNE

•
•

As Unidades Gestoras (533014 para Sudene e 533009 para o FDNE) e Orçamentárias (53203 para Sudene e 74918 para o FDNE) são separadas e, como
consequência, suas demonstrações também são separadas e individualizadas.

•
•

5.6

5.8

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações
Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei
4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias,
financeiras e contábeis

As normas legais são as estabelecidas pela Lei 4.320/64, LOA 2019, NBCASP,
MCASP, Macrofunções, normas legais de Direito Financeiro (Leis, Portarias,
Decretos etc), bem como as normas específicas referentes a Sudene e ao FDNE.
Para averiguação na Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças
(COCF), há as conformidades de gestão e contábil.

Demonstrações contábeis e notas explicativas

Falta/Restrição de Conformidade nos Registros de Gestão;
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Receber - Exceto FAT - Ativo
Não Circulante;
Empréstimos e Financiamentos a Liberar - Passivo Circulante; e
Liquidação de Restos a Pagar Não Processados.

Recife, 31 de dezembro de 2019
Diego de Queiroz Carvalho

Imagem: Freepik.com
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo

PERIODO
Anual

EMISSAO
13/03/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2019

PASSIVO
2019

2018

ESPECIFICAÇÃO

2019

2018

207.212.907,48

172.448.639,30 PASSIVO CIRCULANTE

170.720.343,09

171.166.493,69

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-

-

36.295.653,16

1.053.456,79

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

146.232,84

147.826,59

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

-

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

-

Provisões a Curto Prazo

-

-

23.690.742,99

6.534.868,77

18.688,16

-

18.688,16

-

-

-

192.982,99

224.596,49

-

-

3.928,24

4.092,33

3.168.071,72

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

4.539.450,50 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

27.983.483,39

11.665.422,05

4.146.507,56

4.982.726,69

-

-

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

Estoques

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

-

-

Investimentos

-

-

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Participações Permanentes

-

-

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

Provisões a Longo Prazo

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

Resultado Diferido

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

28.002.171,55

11.665.422,05

Investimentos do RPPS de Longo Prazo

-

-

Investimentos do RPPS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

-

-

Demais Investimentos Permanentes

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.

-

-

1.635.068,46

2.910.377,55

1.635.068,46

2.910.377,55

5.977.925,92

6.699.936,07

-4.316.264,16

-3.762.965,22

-26.593,30

-26.593,30

Demais Investimentos Permanentes

Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis

-

-

Bens Imóveis

-

-

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

-

-

1.533.003,26

1.629.072,95

1.533.003,26

1.629.072,95

1.949.393,69

1.926.954,05

-416.390,43

-297.881,10

-

-

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

Intangível
Softwares
Softwares
(-) Amortização Acumulada de Softwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO

2019

2018

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

182.378.807,65

165.322.667,75

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.132.657,19

-9.967.730,26

165.322.667,75

174.117.651,64

923.482,71

1.172.746,37

-

-

182.378.807,65

165.322.667,75
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VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO

PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO

2019

2018
ESPECIFICAÇÃO

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
Direitos de Uso de Imóveis

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

Diferido

-

TOTAL DO ATIVO

210.380.979,20

2019

2018

210.380.979,20

176.988.089,80

176.988.089,80 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2019

ATIVO FINANCEIRO

2018

170.720.343,09

ATIVO PERMANENTE

39.660.636,11

ESPECIFICAÇÃO

2019

171.166.493,69 PASSIVO FINANCEIRO

2018

84.208.823,82

5.821.596,11 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

73.410.342,88

19.347.678,54

2.046.265,96

106.824.476,84

101.531.480,96

QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2019

2018

2019

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

2018

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
23.376.605,94

8.366.980,44 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

86.227.005,86

72.563.324,70

23.376.605,94

8.366.980,44

86.227.005,86

72.563.324,70

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

866.290,73

856.665,23

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

22.432.000,00

7.432.000,00

78.315,21

78.315,21

-

-

Execução dos Atos Potenciais Ativos

Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL

23.376.605,94

Execução dos Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

74.426.929,10

60.049.607,09

Obrigações Contratuais a Executar

11.800.076,76

12.513.717,61

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

8.366.980,44 TOTAL

-

-

86.227.005,86

72.563.324,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

-25.746.235,18

Recursos Vinculados

112.257.754,45

Previdência Social (RPPS)
Receitas Financeiras

-31.886.701,64

Operação de Crédito

-14.588.288,75

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog

158.732.744,84

TOTAL

86.511.519,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR

53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

EXERCICIO
2019

PERIODO
Anual

EMISSAO
13/03/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2018

140.289.513,65

184.459.342,41

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

1.732.639,19

4.328.940,39

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

1.732.639,19

4.328.940,39

14.114.762,64

14.327.753,41

-

-

14.002,96

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

14.100.759,68

14.327.753,41

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

81.048.019,82

164.941.920,68

Transferências Intragovernamentais

81.048.019,82

164.941.920,68

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

Outras Transferências e Delegações Recebidas

-

-

40.823.265,08

-

16.519,06

-

-

-

36.292.420,02

-

4.514.326,00

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

2.570.826,92

860.727,93

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019

2018

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

2.570.826,92

860.727,93

124.156.856,46

194.427.072,67

36.738.560,64

36.493.092,82

30.479.629,01

29.882.758,94

Encargos Patronais

4.334.834,91

4.594.063,07

Benefícios a Pessoal

1.843.965,56

1.880.109,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

80.131,16

136.161,76

5.194.360,45

5.730.455,53

4.637.831,78

4.543.093,79

551.389,11

1.162.957,91

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

5.139,56

24.403,83

8.294.118,23

8.766.170,58

Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo

128.390,31

102.756,63

7.471.177,56

7.921.074,27

694.550,36

742.339,68

-

-

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

-

-

Juros e Encargos de Mora

-

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Concedidos

-

-

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

52.779.163,99

134.561.439,23

Transferências Intragovernamentais

33.214.890,92

112.448.047,69

Transferências Intergovernamentais

19.139.420,73

9.311.574,55

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

424.852,34

12.801.816,99

Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

20.933.169,68

8.600.281,25

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

-

26.593,30

Perdas com Alienação

-

-

Perdas Involuntárias

-

-

Incorporação de Passivos

19.740.533,86

-

Desincorporação de Ativos

1.192.635,82

8.573.687,95
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
Tributárias

2018
159.792,32

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

192.349,63

-

15,17

159.792,32

192.334,46

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

57.691,15

83.283,63

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

57.691,15

83.283,63

16.132.657,19

-9.967.730,26

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2019

2018
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

18.681.122,00

18.681.122,00

17.014.719,48

-1.666.402,52

-

-

-

-

Impostos

-

-

-

-

Taxas

-

-

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Receitas de Contribuições

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

-

-

Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.

-

-

-

-

14.561.880,00

14.561.880,00

13.835.750,61

-726.129,39

Receitas Tributárias

Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

-

-

-

-

14.561.880,00

14.561.880,00

13.835.750,61

-726.129,39

Delegação de Serviços Públicos

-

-

-

-

Exploração de Recursos Naturais

-

-

-

-

Exploração do Patrimônio Intangível

-

-

-

-

Cessão de Direitos

-

-

-

-

Demais Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

Receita Agropecuária

-

-

-

-

Receita Industrial

-

-

-

-

3.984.758,00

3.984.758,00

1.732.639,19

-2.252.118,81

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

-

-

1.732.639,19

1.732.639,19

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

-

-

-

-

3.984.758,00

3.984.758,00

-

-3.984.758,00

-

-

-

-

-

-

-

-

134.484,00

134.484,00

1.446.329,68

1.311.845,68

Valores Mobiliários

Receitas de Serviços

Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

-

-

951,21

951,21

134.484,00

134.484,00

575.191,87

440.707,87

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

-

-

-

-

Demais Receitas Correntes

-

-

870.186,60

870.186,60

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Interno

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Externo

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens Móveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Imóveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Intangíveis

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

-

-

Transferências de Capital

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Alienação de Bens
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

Integralização do Capital Social

-

-

-

-

Resultado do Banco Central do Brasil

-

-

-

-

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Resgate de Títulos do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Demais Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

18.681.122,00

18.681.122,00

17.014.719,48

-1.666.402,52

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

18.681.122,00

18.681.122,00

17.014.719,48

-1.666.402,52

64.992.161,52

64.992.161,52

18.681.122,00

18.681.122,00

82.006.881,00

63.325.759,00

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação

-

-

-

-

Créditos Cancelados Líquidos

-

-

-

-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

61.608.426,00

62.295.069,00

53.679.892,73

48.312.242,86

44.964.449,85

8.615.176,27

Pessoal e Encargos Sociais

43.551.540,00

43.662.906,00

38.281.887,04

38.281.887,04

35.275.276,08

5.381.018,96

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

18.056.886,00

18.632.163,00

15.398.005,69

10.030.355,82

9.689.173,77

3.234.157,31

15.159.387,00

14.885.387,00

28.326.988,27

31.116,16

31.116,16

-13.441.601,27

15.159.387,00

14.885.387,00

28.326.988,27

31.116,16

31.116,16

-13.441.601,27

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-

-

-

-

-

-

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

76.767.813,00

77.180.456,00

82.006.881,00

48.343.359,02

44.995.566,01

-4.826.425,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

76.767.813,00

77.180.456,00

82.006.881,00

48.343.359,02

44.995.566,01

-4.826.425,00

TOTAL

76.767.813,00

77.180.456,00

82.006.881,00

48.343.359,02

44.995.566,01

-4.826.425,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

8.186.708,28

3.782.265,64

3.782.265,64

1.043.789,80

3.360.652,84

Pessoal e Encargos Sociais

-

48.058,69

42.659,72

42.659,72

5.398,97

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

8.138.649,59

3.739.605,92

3.739.605,92

1.038.390,83

3.360.652,84

18.970.215,39

36.634.263,12

14.278.211,44

14.278.211,44

2.796.111,08

38.530.155,99

18.970.215,39

36.634.263,12

14.278.211,44

14.278.211,44

2.796.111,08

38.530.155,99

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

18.970.215,39

44.820.971,40

18.060.477,08

18.060.477,08

3.839.900,88

41.890.808,83

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

3.379.156,09

3.379.156,09

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

3.026.398,69

3.026.398,69

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

352.757,40

352.757,40

-

-

6.240.000,00

-

-

936.000,00

5.304.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

6.240.000,00

-

-

936.000,00

5.304.000,00

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

6.240.000,00

3.379.156,09

3.379.156,09

936.000,00

5.304.000,00

TOTAL
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INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2019

DISPÊNDIOS
2019

2018

17.014.719,48

ESPECIFICAÇÃO

18.829.078,44 Despesas Orçamentárias

2019

2018

82.006.881,00

93.263.580,21

Ordinárias

-

-

Ordinárias

51.237.816,04

43.301.328,28

Vinculadas

17.212.337,93

18.832.575,74

Vinculadas

30.769.064,96

49.962.251,93

-

-

17.212.337,93

18.832.575,74

Receitas Financeiras

-

Operação de Crédito

-197.618,45

-3.497,30

Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos a Classificar
(-) Deduções da Receita Orçamentária

Previdência Social (RPPS)

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas

4.539.347,11

-

11.590.387,00

19.379.071,73
16.650.000,00

14.639.330,85

13.933.180,20

33.214.890,92

110.398.044,43

2.690.484,20

251.635,84

244.212,35

251.635,84

Recursos a Classificar
Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP

81.048.019,82

164.941.920,68 Transferências Financeiras Concedidas

40.026.988,85

45.937.504,13

40.026.988,85

45.937.504,13

Repasse Concedido

41.021.030,97

119.004.416,55

Repasse Devolvido

41.021.030,97

119.000.919,25

Movimentação de Saldos Patrimoniais

3.497,30

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Arrecadação de Outra Unidade

38.295.170,21

Resultantes da Execução Orçamentária

Independentes da Execução Orçamentária

3.347.793,01

3.379.156,09
44.820.971,40

145.355,02

19.127,25

1.138.500,20

688.343,29

1.138.500,20

688.343,29

2.446.271,85
30.524.406,72

110.146.408,59

29.385.906,52

109.454.568,00

1.138.500,20

691.840,59

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

21.582.288,19

12.114.752,92

Transferências Concedidas para Pagamento de RP
Movimento de Saldos Patrimoniais

48.907.598,03 Pagamentos Extraorçamentários

33.663.521,98

-

Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários

3.379.156,09

-

18.060.477,08

10.043.903,03

142.655,02

19.127,25

-

2.051.722,64

Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento

1.719,38

Demais Pagamentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

2.050.003,26

171.166.493,69

154.264.274,10 Saldo para o Exercício Seguinte

170.720.343,09

171.166.493,69

171.166.493,69

154.264.274,10

170.720.343,09

171.166.493,69

307.524.403,20

386.942.871,25 TOTAL

307.524.403,20

386.942.871,25

Caixa e Equivalentes de Caixa
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2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias

2018

-369.624,73

17.572.592,88

99.346.594,52

184.478.469,66

17.014.719,48

18.829.078,44

Receita Tributária

-

-

Receita de Contribuições

-

-

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

1.732.639,19

4.328.940,39

13.835.750,61

14.327.753,41

1.446.329,68

172.384,64

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

82.331.875,04

165.649.391,22

Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas

145.355,02

19.127,25

81.048.019,82

164.941.920,68

1.138.500,20

688.343,29

-99.716.219,25

-166.905.876,78

-42.743.331,07

-40.356.833,57

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

-37.715.795,84

-36.368.872,68

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-4.837.503,13

-3.485.550,43

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

-190.032,10

-500.691,08

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Administração

Educação
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2019

2018

Comércio e Serviços

-

-

Comunicações

-

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-1.719,38

Juros e Encargos da Dívida

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-23.615.342,24

-14.081.868,27

-14.232.801,73

-7.602.573,94

Transferências Concedidas
Intergovernamentais
A Estados e/ou Distrito Federal

-

-402.675,53

A Municípios

-14.232.801,73

-7.199.898,41

Intragovernamentais

-4.475.921,51

-4.770.293,72

Outras Transferências Concedidas

-4.906.619,00

-1.709.000,61

Outros Desembolsos Operacionais

-33.357.545,94

-112.467.174,94

Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas

-142.655,02

-19.127,25

-33.214.890,92

-110.398.044,43

Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-2.050.003,26
-76.525,87

-670.373,29

-

-

Alienação de Bens

-

-

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

-

Outros Ingressos de Investimentos

-

-

-76.525,87

-670.373,29

-54.086,23

-562.973,29

INGRESSOS

DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos

-

-

-22.439,64

-107.400,00

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
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2019
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018

-446.150,60

16.902.219,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

171.166.493,69

154.264.274,10

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

170.720.343,09

171.166.493,69

º
º

º

º

º

º

º

ª

ª
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ATIVO
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2019

PASSIVO
2019

2018

ESPECIFICAÇÃO

-

-

-

518.534.000,18

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-

-

498.273.089,36

518.534.000,18

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

-

-

4.321.686,30

-

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

-

-

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

-

Estoques

-

-

Provisões a Curto Prazo

-

-

Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda

-

-

Demais Obrigações a Curto Prazo

949.925.370,91

-

VPDs Pagas Antecipadamente

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.731.973.944,80

2.068.848.979,74

498.273.089,36

2018

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Créditos a Curto Prazo

2.587.382.979,92 PASSIVO CIRCULANTE

2019
949.925.370,91

Caixa e Equivalentes de Caixa

3.234.568.720,46

8.396.108.345,61

7.446.045.952,81 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

-

8.396.108.345,61

7.446.045.952,81

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

-

-

8.396.108.345,61

7.446.045.952,81

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

-

-

8.396.108.345,61

7.446.045.952,81

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Estoques

-

-

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

Investimentos

-

-

Provisões a Longo Prazo

-

-

Participações Permanentes

-

-

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

Resultado Diferido

-

-

Propriedades para Investimento

-

- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

949.925.370,91

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

-

-

-

Investimentos do RPPS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

-

-

Demais Investimentos Permanentes

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.

-

-

-

-

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Investimentos do RPPS de Longo Prazo

Demais Investimentos Permanentes

Imobilizado
Bens Móveis

-

-

Bens Móveis

-

-

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis

-

-

-

-

Bens Imóveis

-

-

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

-

-

-

-

-

-

Softwares

-

-

(-) Amortização Acumulada de Softwares

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares

-

-

Bens Imóveis

Intangível
Softwares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO

2019

2018

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

10.680.751.695,16

10.033.428.932,73

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

648.203.659,00

706.170.051,45

10.033.428.932,73

9.338.579.925,92

-880.896,57

-11.321.044,64

-

-

10.680.751.695,16

10.033.428.932,73
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ATIVO

PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO

2019

2018
ESPECIFICAÇÃO

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

Diferido

-

TOTAL DO ATIVO

11.630.677.066,07

2019

2018

10.033.428.932,73 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.630.677.066,07

10.033.428.932,73

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2019

2018

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO FINANCEIRO

2.731.973.944,80

2.068.848.979,74 PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

8.898.703.121,27

7.964.579.952,99 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

2019

2018

1.737.750.627,59

1.682.066.812,72

-

-

9.892.926.438,48

8.351.362.120,01

QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2019

2018

2019

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

2018

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
-

- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

-

-

-

-

-

-

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

-

-

Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

-

-

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

-

-

Direitos Contratuais a Executar

-

-

Obrigações Contratuais a Executar

-

-

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar

-

-

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

-

-

-

- TOTAL

-

-

Execução dos Atos Potenciais Ativos

TOTAL

Execução dos Atos Potenciais Passivos

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

-740.395.501,06

Recursos Vinculados

1.734.618.818,27

Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
TOTAL

1.734.618.818,27
994.223.317,21
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2018

987.988.479,10

1.140.274.704,26

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

-

-

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

-

-

625.304.797,97

640.088.976,49

427.532.443,85

492.158.512,44

152.624,87

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

197.619.729,25

147.930.464,05

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

358.320.939,37

468.745.589,46

Transferências Intragovernamentais

358.320.939,37

468.745.589,46

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

Outras Transferências e Delegações Recebidas

-

-

1.205.921,39

29.807.625,78

Reavaliação de Ativos

-

-

Ganhos com Alienação

-

-

1.205.921,39

18.486.581,14

Ganhos com Desincorporação de Passivos

-

11.321.044,64

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

3.156.820,37

1.632.512,53

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Contribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos

Ganhos com Incorporação de Ativos
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019

2018

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

3.156.820,37

1.632.512,53

339.784.820,10

434.104.652,81

-

-

Remuneração a Pessoal

-

-

Encargos Patronais

-

-

Benefícios a Pessoal

-

-

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

-

-

-

-

Aposentadorias e Reformas

-

-

Pensões

-

-

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

-

-

-

-

Uso de Material de Consumo

-

-

Serviços

-

-

Depreciação, Amortização e Exaustão

-

-

-

-

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

-

-

Juros e Encargos de Mora

-

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Concedidos

-

-

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

339.199.837,59

364.756.673,63

Transferências Intragovernamentais

339.199.837,59

364.756.673,63

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

Outras Transferências e Delegações Concedidas

-

-

584.982,51

69.347.979,18

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

-

-

Perdas com Alienação

-

-

Perdas Involuntárias

-

-

Incorporação de Passivos

-

-

584.982,51

69.347.979,18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
Tributárias

2018
-

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

-

-

Contribuições

-

-

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

-

-

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

-

-

648.203.659,00

706.170.051,45

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2019

2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

533009 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR

74918 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

EXERCICIO
2019

PERIODO
Anual

EMISSAO
13/03/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

228.203.975,00

228.203.975,00

239.690.185,02

11.486.210,02

-

-

-

-

Impostos

-

-

-

-

Taxas

-

-

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Receitas de Contribuições

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

-

-

Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.

-

-

-

-

121.628.620,00

121.628.620,00

193.298.042,95

71.669.422,95

Receitas Tributárias

Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

-

-

-

-

121.628.620,00

121.628.620,00

193.298.042,95

71.669.422,95

Delegação de Serviços Públicos

-

-

-

-

Exploração de Recursos Naturais

-

-

-

-

Exploração do Patrimônio Intangível

-

-

-

-

Cessão de Direitos

-

-

-

-

Demais Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

Receita Agropecuária

-

-

-

-

Receita Industrial

-

-

-

-

106.575.355,00

106.575.355,00

43.235.321,70

-63.340.033,30

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

-

-

-

-

106.575.355,00

106.575.355,00

43.235.321,70

-63.340.033,30
-

Valores Mobiliários

Receitas de Serviços

Serviços e Atividades Financeiras

-

-

-

Transferências Correntes

Outros Serviços

-

-

-

-

Outras Receitas Correntes

-

-

3.156.820,37

3.156.820,37

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

-

-

-

-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

-

-

3.156.820,37

3.156.820,37

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

-

-

-

-

Demais Receitas Correntes

-

-

-

-

RECEITAS DE CAPITAL

422.064.602,00

422.064.602,00

462.508.438,06

40.443.836,06

Operações de Crédito

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Interno

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Externo

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens Móveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Imóveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Intangíveis

-

-

-

-

422.064.602,00

422.064.602,00

462.508.438,06

40.443.836,06

Transferências de Capital

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

Integralização do Capital Social

-

-

-

-

Resultado do Banco Central do Brasil

-

-

-

-

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Resgate de Títulos do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Demais Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

650.268.577,00

650.268.577,00

702.198.623,08

51.930.046,08

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

650.268.577,00

650.268.577,00

702.198.623,08

51.930.046,08

TOTAL

650.268.577,00

650.268.577,00

702.198.623,08

51.930.046,08

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação

-

-

-

-

Créditos Cancelados Líquidos

-

-

-

-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

-

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

650.268.577,00

650.268.577,00

642.338.978,00

-

-

7.929.599,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

-

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

650.268.577,00

650.268.577,00

642.338.978,00

-

-

7.929.599,00

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-

-

-

-

-

-

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

650.268.577,00

650.268.577,00

642.338.978,00

-

-

7.929.599,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

650.268.577,00

650.268.577,00

642.338.978,00

-

-

7.929.599,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

SUPERAVIT

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

59.859.645,08

TOTAL

650.268.577,00

650.268.577,00

-59.859.645,08

702.198.623,08

-

-

-51.930.046,08

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

1.508.200.152,84

173.866.659,88

1.008.120.130,71

58.194.759,80

528.460.403,33

1.095.411.649,59

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL

-

-

-

-

-

-

1.508.200.152,84

173.866.659,88

1.008.120.130,71

58.194.759,80

528.460.403,33

1.095.411.649,59

-

-

-

-

-

-

1.508.200.152,84

173.866.659,88

1.008.120.130,71

58.194.759,80

528.460.403,33

1.095.411.649,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investimentos

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL
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INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2019

DISPÊNDIOS
2019

2018

702.198.623,08

ESPECIFICAÇÃO

726.631.830,58 Despesas Orçamentárias

2019

2018

642.338.978,00

173.866.659,88

Ordinárias

-

-

Ordinárias

-

-

Vinculadas

702.198.623,08

727.011.685,11

Vinculadas

642.338.978,00

173.866.659,88

-

-

Previdência Social (RPPS)
Receitas Financeiras
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas

5.087.997,40
697.110.625,68

Outros Recursos Vinculados

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
721.546.032,94

-

-

642.338.978,00

173.866.659,88

Recursos a Classificar

-

5.465.652,17

Recursos a Classificar
(-) Deduções da Receita Orçamentária

Previdência Social (RPPS)

358.320.939,37

-379.854,53
468.745.589,46 Transferências Financeiras Concedidas

-

-

358.320.939,37

468.745.589,46

Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária

364.756.673,63

-

-

339.199.837,59

364.756.673,63

24.209.099,18

109.454.568,00

339.199.837,59

364.756.673,63

334.111.840,19

359.291.021,46

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

58.194.759,80

109.454.568,00

Movimentação de Saldos Patrimoniais

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados

642.338.978,00

173.866.659,88 Pagamentos Extraorçamentários

-

-

642.338.978,00

173.866.659,88

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

-

-

Outros Recebimentos Extraorçamentários

-

-

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

Movimento de Saldos Patrimoniais

339.199.837,59

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

-

-

58.194.759,80

109.454.568,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

-

-

Outros Pagamentos Extraorçamentários

-

-

Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados

2.068.848.979,74

1.347.682.801,33 Saldo para o Exercício Seguinte

2.731.973.944,80

2.068.848.979,74

2.068.848.979,74

1.347.682.801,33

2.731.973.944,80

2.068.848.979,74

3.771.707.520,19

2.716.926.881,25 TOTAL

3.771.707.520,19

2.716.926.881,25

Caixa e Equivalentes de Caixa
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2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2018

258.811.286,80

287.727.517,95

598.011.124,39

652.484.191,58

239.690.185,02

183.738.602,12

Receita Tributária

-

-

Receita de Contribuições

-

-

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

43.235.321,70

35.808.138,07

193.298.042,95

147.930.464,05

3.156.820,37

-

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

358.320.939,37

468.745.589,46

INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias

Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários

-

-

358.320.939,37

468.745.589,46

-339.199.837,59

-364.756.673,63

-

-

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

Administração

-

-

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-

-

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

Educação

-

-

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Comércio e Serviços

-

-

Transferências Financeiras Recebidas
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
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2019

2018

Comunicações

-

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

-

A Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Concedidas

-

-

Outros Desembolsos Operacionais

-339.199.837,59

-364.756.673,63

Juros e Encargos da Dívida

Transferências Concedidas
Intergovernamentais

Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante

-

-

-339.199.837,59

-364.756.673,63

404.313.678,26

433.438.660,46

462.508.438,06

542.893.228,46

-

-

462.508.438,06

542.893.228,46

-

-

-58.194.759,80

-109.454.568,00

-

-

-58.194.759,80

-109.454.568,00

-

-

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

663.124.965,06

721.166.178,41

2.068.848.979,74

1.347.682.801,33

Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
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2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

2.731.973.944,80

2018
2.068.848.979,74
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