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Vamos unir forças 
para mudar a vida 
de 60 milhões de
pessoas?
Ao apresentar emendas parlamentares para
os projetos do Plano Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste, você marca presença no futuro de 
prosperidade econômica e responsabilidade 
ambiental para a região.

A Sudene vive um novo momento de afi rmação. Estamos revigorando a atuação 
da autarquia com projetos inovadores e a construção de parcerias que fazem a di-
ferença na vida das pessoas. É neste sentido que convocamos todos os parlamen-
tares representantes da área de atuação da autarquia para apresentarem emen-
das às iniciativas previstas no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. 
São iniciativas de forte impacto econômico e social, construídas em parceria com 
os governos estaduais, especialistas, além da participação da sociedade civil. 

Assim, colocamos a Sudene como mais uma parceira dos parlamentares, com a 
certeza de que juntos, poderemos construir um futuro promissor, socialmente 
justo e economicamente sustentável para mais de 60 milhões de brasileiros.

Superintendente
Evaldo Cavalcanti Cruz Neto

Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas

Aluízio Pinto de Oliveira (substituto)

Diretor de Administração
Aluízio Pinto de Oliveira

Diretoria de Fundos, Incentivos e 
de Atração de Investimentos

Sérgio Wanderley Silva

Av. Eng. Domingos Ferreira, 1967 - Boa Viagem, 
Recife - PE. CEP: 51111-021

Fone: (81) 2102 - 2001
www.sudene.gov.br

Evaldo Cruz Neto 
Superintendente da Sudene
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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) é uma autarquia especial, com suas defi nições atuais 
dadas pela Lei Complementar 125, de 03 de janeiro de 2007. É 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, tem sede na 
cidade do Recife (PE) e conta com um escritório de representa-
ção em Brasília. 

É missão da Sudene atuar pelo desenvolvimento includente e 
sustentável de sua área de atuação, que compreende 11 estados: 
todos os da região Nordeste, além de porções do Espírito Santo e 
Minas Gerais. São 1990 municípios reunidos neste espaço. 

Entre as atividades da instituição estão a construção de políticas 
públicas, estudos e programas para estimular a economia regio-
nal e a articulação com entes públicos e privados pela geração de 
emprego e renda. A superintendência atua com linhas de crédi-
to e também apoia ações em prol da sustentabilidade ambiental. 

O trabalho da Sudene é, portanto, plural. Além de atuar como uma 
instituição de planejamento regional, a autarquia também dispõe de 
instrumentos fi nanceiros para estimular a atração e o fi nanciamento 
de projetos. 

Conheça a Sudene



Confira quais são os instru-
mentos de planejamento e 
financiamento que fazem 
parte da atuação da Sude-
ne pelo desenvolvimento 
regional.

Instrumentos de 
ação

Através deles, a Sudene estimula a atração de 
novas empresas para o Nordeste. Outras am-
pliam e diversificam suas linhas de produção. 
O benefício pode conceder até 75% de redução 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) por 
10 anos.

O PRDNE apresenta uma agenda de desenvolvimento para os próximos 12 anos da área de atuação da Sudene, 
possui vigência de quatro anos e será revisado anualmente, tramitando juntamente com o Plano Plurianual (PPA) 

do Governo Federal 2020-2023. A iniciativa compreende programas, projetos e ações que objetivam valorizar o 
que a região tem de positivo para a economia do século XXI e enfrentar as heranças negativas acumuladas no sé-

culo XX. Construído a partir da contribuição de especialistas, instituições de fomento ao desenvolvimento regional 
e membros da sociedade civil, o PRDNE foi aprovado na 25ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, ocorrida 

em 24 de maio de 2019 no Recife.

É a linha de crédito oferecida pela Sudene para 
o financiamento de projetos de grande impacto 
para o desenvolvimento regional. Possui con-
dições de financiamento competitivas, além de 
prazos diferenciados, especialmente para proje-
tos no Semiárido.

É a atuação da Sudene por meio de convênios, acor-
dos de cooperação e pesquisas para o fortalecimento 

de setores produtivos, apoio ao empreendedorismo, 
estímulo à responsabilidade ambiental, entre outras 

frentes de trabalho.

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (PRDNE)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 
NORDESTE (FDNE)

APOIO A INICIATIVAS PELO DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL

FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO NORDESTE 

(FNE)
Um dos principais instrumentos para o 

financiamento de projetos dos mais varia-
dos portes e setores. Para 2020, são mais de 

R$29,3 bilhões em recursos. O Fundo tem o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) como agen-

te operador.
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MINAS GERAIS



O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste apresenta seis eixos estratégicos de atuação. Cada um deles traz programas 
específi cos, cuja execução se dá através dos projetos. Eles se desdobram em ações indicativas, que foram consolidadas por meio das 
propostas apresentadas por todos os estados. Confi ra, nas próximas páginas, as iniciativas referentes ao Espírito Santo.

A organização do PRDNE

Eixos estratégicos e programas do PRDNE

Gestão integrada da oferta e do uso de
recursos hídricos
Gestão do risco: secas e cheias

Complementação da infraestrutura e 
implementação da Governança do PISF

Conservação, proteção e uso dos
recursos naturais;

SEGURANÇA HÍDRICA E 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Comunicação digital;
Aproveitamento do potencial 
energético do NE;
Integração logística regional;
Nova economia;
Desenvolvimento da agropecuária;
Nordeste turístico;
Reestruturação industrial.

Analfabetismo zero;

Inovação para o desenvolvimento.

Novos modelos de fi nanciamento
Alinhamento regional para o 
desenvolvimento inovador e
sustentável; 

Melhoria da gestão pública;

Primeiro, a primeira infância;

Elevação da qualidade do ensino 
fundamental; 
Elevação da qualidade do ensino 
médio; 
Capacitação profi ssional;
Fortalecimento da educação superior.

DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 
PRODUTIVA

DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES HUMANAS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E URBANO

Habitabilidade urbana;
Nordeste pacífi co;
Saneamento básico;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Ampliação e melhoria da
saúde pública;
Fortalecimento da proteção
social;
Fortalecimento da proteção
social;

INOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Projetos prioritários do PRDNE no Espírito Santo

Programa

Melhoria da gestão 
pública

Fortalecimento das práticas de gestão (planeja-
mento, execução, avaliação e monitoramento) 
dos estados e municípios.

Governo Digital (Plataforma de 
Inteligência Artifi cial):
1. Implantação da SESA Digital 
(prontuário eletrônico do paciente, 
com consultas, exames, prescrição 
médica, localização da farmácia 
cidadã mais próxima, agenda de 
cirurgias eletivas, telemedicina). 
2. Implantação do E-Docs. 
3. Implantação do aplicativo SETOP 
Digital (melhoria do aplicativo de 
atendimento a população com rela-
ção ao transporte coletivo). 
4. Implantação do PROCON Digital 
(implantação da plataforma digital 
para intermediação de negociação 
de dívidas através de robôs nas 
redes sociais e automação de pro-
cessos para agilizar a conciliação). 
5. Implantação da ADERES Digital 
(implantação da plataforma digital 
para aprovação de projetos de 
microempreendedores através do 
aplicativo). 
6. Implantação da PMES Digital 
(automação dos processos internos, 
resultando o aumento no efetivo 
nas ruas). 

EIXO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade
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Melhoria da gestão 
pública

Fortalecimento das práticas de gestão (planeja-
mento, execução, avaliação e monitoramento) 
dos estados e municípios.

Projetos prioritários do PRDNE no Espírito Santo

Programa

7. Implantação da PGE Digital (agili-
dade nos trâmites dos processos). 
8. Implantação da Junta Comercial 
Digital (aceleração de processo de 
registro e baixa de empresas). 
9. Implantação do DETRAN Digital 
(Cerco eletrônico – trânsito, segu-
rança e arrecadação). 
10. Implantação da SEGER Digital 
(combate nas fraudes nas licita-
ções). 
11. Implantação da SESP Digital 
(novo CIODES Digital com aplicati-
vo de georreferenciamento das cha-
madas policiais, Boletim Digital). 
12. Implantação da SEDU Digi-
tal (aplicativo para controle de 
frequência e evolução acadêmica, 
inclusão de disciplinas de robótica e 
transformação digital). 
13. Implantação da AGERH Digital 
(controle de barragens e postos 
artesianos, e bombas). 
14. Implantação da IEMA Digital 
(licenciamento ambiental). 
15. Implantação do IDAE Digital 
(licenciamento e rastreamento dos 
hortifrutigranjeiros e animais).

EIXO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade
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Programa

Habitabilidade 
urbana

Nordeste Pacífi co

Ampliação do acesso à habitação de interesse 
social (urbana e rural).

Fortalecimento da inteligência para prevenção.

Fortalecimento da inteligência para prevenção.

Construção de habitação de inte-
resse social: 1- Entrega de unidades 
habitacionais em Aracruz (Barra do 
Riacho, 537 unidades); Vila Velha 
(Res. Vista Linda, 449 unidades); So-
oretama (Res. Alegre, 431 unidades); 
Cariacica (Res. São Roque I e II, 496 
unidades).

Aracruz; Vila Velha; Sooreta-
ma; Cariacica.

Cerco Inteligente de Segurança 
(BID): Implantação do Cerco Inteli-
gente de Segurança na RMGV e nos 
acessos das principais rodovias do 
Estado.

Implementação do Observatório da 
Segurança Pública: Implementação 
de um sistema de referência nacio-
nal e internacional que integre as 
estatísticas criminais e de preven-
ção de violência.

Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

Fortalecimento e adensamento dos APLs-Ar-
ranjos produtivos locais da agropecuária.

Implantação e recuperação de ferrovias inte-
gradoras.

Promoção da inovação na indústria com 
estímulo à interação da indústria regional com 
as Universidades e Institutos de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico para o aumento 
da produtividade, a melhoria da qualidade dos 
produtos e a introdução de novos produtos.

Programa de aquicultura e pesca.

Desenvolvimento de projeto e 
implantação da ferrovia Teixeira 
de Freitas – Aracruz (Portocel) com 
315 km.

Digitalização do Parque Industrial 
do Estado. Inserir tecnologias para 
revolução industrial 4.0 nas áreas 
de monitores robóticos de células 
industriais, manufatura aditiva para 
prototipagem (inovação) e produtos 
com IOT/IOE, nos setores: alimen-
tos, têxtil, fármacos, eletrometalme-
cânico, agroindústria.

Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Alto Rio Novo, 
Baixo Guandu, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, 
Colatina, Conceição da 
Barra, Ecoporanga, Gover-
nador Lindenberg, Jaguaré, 
Linhares, Mantenópolis, 
Marilândia, Montanha, Mu-
curici, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, 
Ponto Belo, Rio Bananal, São 
Domingos do Norte, São Ga-
briel da Palha, São Mateus, 
Sooretama, Vila Pavão, Vila 
Valério.

Desenvolvimento 
da agropecuária

Integração logísti-
ca regional

Reestruturação 
industrial
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Alto Rio Novo, 
Baixo Guandu, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, 
Colatina, Conceição da 
Barra, Ecoporanga, Gover-
nador Lindenberg, Jaguaré, 
Linhares, Mantenópolis, 
Marilândia, Montanha, Mu-
curici, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, 
Ponto Belo, Rio Bananal, São 
Domingos do Norte, São Ga-
briel da Palha, São Mateus, 
Sooretama, Vila Pavão, Vila 
Valério.

Ampliação do ensino em tempo integral 
como forma de viabilizar uma nova proposta 
de escola.

“+ Escola Viva”: Adequação de 28 
unidades em modalidade de tempo 
integral.

EIXO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES HUMANAS

EIXO DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA

Promoção da inovação na indústria com 
estímulo à interação da indústria regional com 
as Universidades e Institutos de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico para o aumento 
da produtividade, a melhoria da qualidade dos 
produtos e a introdução de novos produtos.

Efi cientização energética do Parque 
Industrial. Reduzir o consumo 
específi co de energia com aplicação 
de tecnologias de monitorização 
de alto rendimento de máquina de 
fl uxo e sistemas térmicos (caldeiras/ 
fornos) com queimadores hiperefi -
cientes, nas áreas de: petróleo e gás, 
cimenteiras, metalúrgico/ siderúr-
gico, químico e geração de energia.

Elevação da qua-
lidade do ensino 
médio

Reestruturação 
industrial
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Alto Rio Novo, 
Baixo Guandu, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, 
Colatina, Conceição da 
Barra, Ecoporanga, Gover-
nador Lindenberg, Jaguaré, 
Linhares, Mantenópolis, 
Marilândia, Montanha, Mu-
curici, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, 
Ponto Belo, Rio Bananal, São 
Domingos do Norte, São Ga-
briel da Palha, São Mateus, 
Sooretama, Vila Pavão, Vila 
Valério.

Ampliação da oferta de cursos médios inte-
grados à educação Profi ssional.

Melhoria da infraestrutura básica das escolas 
e implantar bibliotecas, laboratórios de ensi-
no e banda larga.

Expansão da REDETEC (Implan-
tação de Escola Técnica em São 
Gabriel da Palha).

Construção de quadras poliespor-
tiva.

São Gabriel de Palha.

EIXO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES HUMANAS

Elevação da qua-
lidade do ensino 
médio
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Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

Gestão de riscos: 
secas e cheias

Estruturação de rede regional de 
monitoramento de secas e cheias.

Estruturação de rede regional de 
monitoramento de secas e cheias.

Gestão Integrada para enfrentar o 
Desastre Ambiental no Rio Doce: 
1. Reformulação do sistema de 
governança. 
2. Implantação do escritório de 
projetos. 
3. Monitoramento e fi scalização das 
ações da Fundação RENOVA e Ter-
mo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC) para recuperação 
socioambiental do Rio Doce. 
4. Elaboração do plano de comuni-
cação para sociedade civil.

Melhoria da Segurança Hídrica e de 
Barragens: 
1. Revisão e implementação de 
ações do Plano Integrado do Rio 
Doce - PIRH. 
2. Enquadramento e Plano de Recur-
sos Hídricos da Região Hidrográfi ca 
Litoral Centro Norte elaborados. 
3. Elaboração do Manual Operativo 
para o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos e Planos de Recursos 
Hídricos. 
4. Implantação e consolidação de 
procedimentos de outorga de águas 
superfi ciais e subterrâneas. 

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Estruturação de rede regional de 
monitoramento de secas e cheias.

Implantação do Centro Estadual 
de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres: 
1. Conclusão do Centro Estadual de 
Gerenciamento de Risco e Desastre 
(CEGRD). 
2. Aquisição de equipamentos para 
composição dos Grupos de Resposta 
a Desastres. 
3. Aquisição de 16 veículos para 
Atendimentos a Desastres (Picapes, 
Caminhões 4x4, empilhadeira e 
mini escavadeira). 
4. Aquisição de 4 unidades móveis 
de Tratamento de Água adquiridas 
e mobiliários para Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa 
Civil.

Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

5. Implementação do sistema de 
controle, fi scalização e segurança de 
barragens. 
6. Integração do Programa Refl o-
restar com áreas estratégicas para a 
proteção de reservatórios e aumento 
de recarga hídrica. 
7. Integração da gestão de recursos 
hídricos com a política de sanea-
mento.

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Gestão de riscos: 
secas e cheias
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   Programa Projeto do PRDNE Detalhamento dos projetos Localidade

5. Aquisição de 11 veículos Auto 
Bomba Tanque Salvamento (ABTS). 
6. Aquisição de 28 estações hidro-
metereológicas. 
7. Implantação de 1 sistema de mo-
nitoramento hidrometereológico.

Implantação de barragens: 
1. Implantação de barragens em 
diversas regiões da Sudene 
2. Implantação de unidades de 
referência em construção de barra-
ginhas em propriedades rurais de 
agricultores familiares nas regiões 
da Sudene.

EIXO SEGURANÇA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Gestão integrada 
da oferta e do 
uso dos recursos 
hídricos

Implantação de obras de infraestru-
tura hídrica.

1. Alto Rio Novo, São Do-
mingos do Norte, Pancas, 
Vila Valério, São Gabriel da 
Palha, Jaguaré, Ponto Belo, 
Montanha, Conceição da 
Barra, Mucurici, Pinheiros, 
Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Mantenópolis, Barra 
de São Francisco, Vila Pavão, 
Ecoporanga, Linhares.
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Programa

Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano2217

Cabe à Sudene, para 2020, a execução, em sua área de atuação, de ações relacionadas ao Programa 2217 – Desen-
volvimento Regional, Territorial e Urbano, cujo objetivo é “1194 – Estimular o desenvolvimento de territórios, 
cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução 
das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas”.

Outras indicações para apresentação de 
emendas parlamentares à Sudene
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Ação: 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvol-
vimento Regional e Ordenamento Territorial

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Promoção do Desenvolvimento Regional (desenvolvimento 
institucional, treinamentos e capacitações); apoio à elaboração 
de planos; acompanhamento, monitoramento, avaliação; 
Estudos estratégicos; apoio ao Núcleo de Inteligência Regional e 
Manutenção do Sistema Nacional de informações da região.

0004 – Elaboração de Estudos e Planos de 
Desenvolvimento Regional e Territorial.

0006 – Revitalização e Manutenção do 
Sistema Nacional de Informações para o 
Desenvolvimento Regional e Ordenamen-
to Territorial

0008 – Monitoramento e Avaliação de 
Instrumentos e Mecanismos de Desen-
volvimento Regional.

0005 – Fortalecimento das Políticas de 
Desenvolvimento Regional.

0007 – Estudos Estratégicos.

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

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

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.127.2217.20WQ

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

80 (transferências ao exterior) e 90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 212H – Manutenção de Contrato de 
Gestão com Organizações Sociais

Execução de atividades por Organizações Sociais: pesquisa cien-
tífi ca, desenvolvimento tecnológico e inovação; 
manutenção e custeio da infraestrutura fí sica e pessoal. 

0001 – Promoção do Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação Voltados a Setores 
Industriais na Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii 
– OS

0002 – Construção de Portfólio e Plata-
forma de Tecnologias para o Semiárido 
Brasileiro com o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

212H – Manutenção de Contrato de Gestão com Organiza-
ções Sociais

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.571.2217.212H

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)
(81) 2102.2032 | cgcp@sudene.gov.br | Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (81) 2102.2030 | 
cgep@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 214S – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas

Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das 
atividades produtivas. Atua-se principalmente nas Rotas de 
Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Lo-
cais - APLs que apresentam, simultaneamente, uma dimensão 
territorial e setorial em sua concepção.

0000 – Estruturação e Dinamização de 
Atividades Produtivas – Rotas de Integração 
Nacional

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produti-
vas

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

20.608.2217.214S

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br



ESPÍRITO SANTO | Manual de orientação para apresentação de emendas parlamentares 23

FOTO
Ação: 8340 – Desenvolvimento da Rede 
Regional de Inovação

Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, 
produtos e serviços. Visa articular empreendedores e agentes do 
sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para 
implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, infor-
mação e conhecimento. 

0000 – Desenvolvimento da Rede Regional 
de Inovação – Despesas Diversas

0001 – Apoio a estudos de tecnologia e 
inovação

Planos orçamentários Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de InovaçãoAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

19.573.2217.8340

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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FOTO
Ação: 8917 – Fortalecimento das 
Administrações Locais

Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servi-
dores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organi-
zacionais e fi nanceiro-fi scais, para identifi cação dos problemas 
locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planeja-
mento e a democratização da gestão.

0000 – Fortalecimento das Administrações 
Locais – Despesas Diversas
0001 – Estruturação e Gestão do Programa 
“+Gestão Municipal”
0002 – Acompanhamento e Fiscalização 
“+Gestão Municipal”

Componentes da programação orçamentáriaPlanos orçamentários

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8917 – Fortalecimento das Administrações LocaisAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste

Unidade 
orçamentária

04.128.2217.8917

3 (Outras Despesas Correntes) 

90 (aplicações diretas)

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente – CGDS (81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Compreende a realização de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade produtiva local, abrangendo uma ampla variedade 
de intervenções, inclusive com a aquisição de máquinas e equipamentos, construção de equipamentos urbanos, implantação de 
infraestrutura social de apoio à produção, construção de obras civis, implantação de sistemas de geração de energia, canalização, 
obras de infraestrutura hídrica, tratamento e abastecimento de água e transporte, entre outros.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

7k66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local
Integrado

Ação

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

15.244.2217.7k66

4 (investimento).

40 (transferências a municípios) e 99 (a defi nir).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade

Qualifi cação de mão de obra especializada para as atividades produtivas, por meio de cursos, seminários e ofi cinas de trabalho, 
destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e 
produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado de trabalho.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a CompetitividadeAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

11.128.2217.4640

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento).

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Ação: 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica 

Pretende promover a integração das ações interministeriais e dos diferentes níveis de governo, voltada para a ampliação e recupera-
ção da infraestrutura, de modo a assegurar a sinergia entre projetos e propiciar a expansão dos investimentos regionais.

Componentes da programação orçamentária

Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura EconômicaAção

Localização Nordeste

53203 – Superintendência do Desenvolvimento do NordesteUnidade 
orçamentária

19.691.2217.8902

3 (Outras Despesas Correntes) e 4 (Investimento)

90 (aplicações diretas).

Funcional 
programática

Grupo de nature-
za da despesa

Modalidade de 
aplicação
Valor mínimo sugerido 

Unidades responsáveis: 

R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais).

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CGDS
(81) 2102.2031 | cgds@sudene.gov.br
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Emendas individuais impositivas com 
fi nalidade defi nida e emenda de bancada

Emendas de comissão

Ano corrente: Ano corrente:

Ano seguinte: Ano seguinte:

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar propõe emenda e aponta o órgão 
responsável pelo acompanhamento, além da 
ação orçamentária escolhida

Parlamentar indica no SIOP (Sistema Integra-
do de Planejamento e Orçamento) o benefi ci-
ário das emendas e seus respectivos valores.

Parlamentar encaminha ofí cio ao  órgão res-
ponsável pelo acompanhamento, indicando 
o benefi ciário da emendas e seus respectivos 
valores.

Conte com a Sudene para suas emendas
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Anotações
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Anotações
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Anotações




