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

PROCESSO SEI Nº 00810028.000097/2019-81
INTERESSADO: Assembleia Legislativa
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 0208/2018.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das suas atribuições constitucionais (art. 49, § 1º, e 64, VI, da
Constituição Estadual), decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº
0208/18, constante dos autos do Processo nº 2265/18 - PL/SL, que "Cria Áreas de
Proteção ao Ciclista de Competição - APCC's nas vias públicas estaduais e dá out-
ras providências", de iniciativa de Sua Excelência o Senhor Deputado NELTER
QUEIROZ, aprovado pela Assembleia Legislativa, em Sessão Plenária realizada em
19 de dezembro de 2018, de acordo com as razões que seguem.

RAZÕES DE VETO
O Projeto de Lei1 pretende, em apertada síntese, criar as Áreas de

Proteção ao Ciclista de Competição (APCCs) no Estado do Rio Grande do Norte.
A propositura determina que a Rodovia RN-0632 será a primeira APCC instituída
no território potiguar, estipulando horário de funcionamento diário das quatro horas
às sete horas de segunda-feira à sexta-feira e das quatro horas às oito horas nos
sábados, domingos e feriados.

Para viabilizar a determinação que se busca inserir no ordenamento
estadual, o Projeto de Lei prevê a regulamentação em 60 (sessenta) dias pelo Poder
Executivo Estadual do valor da multa a ser aplicada em razão do descumprimento
da referida proposta, fixando inclusive a operacionalização da segurança de tráfego
nas APCCs.

Apesar de reconhecer que a intenção do legislador estadual apresen-
ta elevada importância, vejo-me compelida a negar assentimento ao Projeto, pelos
motivos que passo a expor.

Inicialmente, registro que a competência para legislar sobre trânsito
e transporte encontra-se privativamente reservada à União, consoante disciplina do
art. 22, XI, da Carta Magna de 19883 . 

Vislumbra-se, de plano, a interferência da norma inquinada nas

atribuições da Administração Pública, na medida em que a criação de áreas de pro-

teção aos ciclistas em competição influi diretamente na circulação de bicicletas e na

ordenação do trânsito, matéria afeta à autoridade de trânsito, nos termos do art. 58

do Código de Trânsito Brasileiro4 . Além disso, cria obrigações para o Poder

Executivo Estadual, dispondo sobre a administração de bens públicos de uso especial.
Nesse sentido, em apreciação de legislação de semelhante teor, o

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manifestou-se pela incon-
stitucionalidade da norma5 , in verbis:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE
DA LEI 5.719, DE 31 DE MARÇO DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, QUE "CRIA ÁREAS DE PROTEÇÃO AO CICLISTA DE
COMPETIÇÃO - APCCS NAS VIAS PÚBLICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS". INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTI-
TUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VÍCIO DE INICIATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. Os artigos 112 § 1°, II, letra "d"
e 145, II, III e VI, da Carta Estadual definem a competência privativa do Chefe do
Poder Executivo para deflagração do processo legislativo no que toca à disciplina
dos temas ali referidos e são de observância obrigatória por parte dos Municípios,
por força do princípio da Simetria. (art. 345 CERJ). Compete ao Chefe do Poder
Executivo o exercício da direção superior da Administração (neste caso municipal),
bem como dispor sobre sua organização e funcionamento. Vislumbra-se de plano a
interferência da norma inquinada nas atribuições da Administração Pública na
medida em que a criação de áreas de proteção ao ciclista em competição influi dire-
tamente na circulação de bicicletas e na ordenação do trânsito no Município,
matéria afeta à autoridade de trânsito, nos termos do art. 58 do Código de Trânsito
Brasileiro, sobre a qual sequer o Município tem competência para legislar. Além
disso, cria obrigações para o Poder Executivo, dispondo sobre a administração de
bens públicos de uso especial. Neste contexto, é flagrante a inconstitucionalidade
do texto impugnado por violação às regras que definem a competência legislativa,
bem como ao princípio da independência e harmonia dos Poderes consagrado no
art. 7º da Constituição Estadual."

Neste contexto, é flagrante a inconstitucionalidade do Projeto de Lei
por violação às regras que definem a competência legislativa, bem como ao princí-
pio da independência e harmonia dos Poderes consagrado na Constituição Estadual,
pois, à medida que busca definir atribuições para o Poder Executivo, insere-se no
âmbito da organização deste Poder, matéria reservada à disciplina de lei de iniciati-
va da Chefe do Poder Executivo (art. 46, § 1º, II, "d" e art. 48, parágrafo único, I).

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal posssui entendimento
6no sentido de que, in verbis:

"As atribuições dos órgãos da Administração pública, embora não
mais constem expressamente da redação do art. 61, § 1º, inciso II, alínea 'e', da Lei
Maior, em virtude da alteração promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas em
lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. (…) Nesse sentido é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual se considera '...indis-
pensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou
mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas que de
alguma forma remodelem as atribuições de órgãos pertencente à estrutura adminis-
trativa de determinada unidade da Federação' (ADI 3.254, rel. Min. Ellen Gracie,
DJ de 2/12/2005)".

Como é cediço, nem mesmo a sanção a projeto de lei no qual se
tenha constatado vício de iniciativa teria o condão de convalidar a norma que se
introduziria no ordenamento jurídico, como se infere do entendimento firmado no
Supremo Tribunal Federal:

"O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria inte-
gridade do ato legislativo eventualmente editado". (STF, Pleno, Adin n.º 1.391-2/SP,
Rel. Ministro Celso de Mello, Diário de Justiça, Seção I, 28 nov 1997, p. 62.216,
apud Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e legislação consti-
tucional, São Paulo, Atlas, 2002, p. 1.098).

"A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitu-
cionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência
do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele
seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconsti-
tucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF." (ADI 2.867, rel. min. Celso de
Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.) No mesmo sentido:
ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 30-6-2011, Plenário, DJE de 5-
8-2011.

Sobre o assunto, ALEXANDRE DE MORAES7 esclarece o quan-
to segue:

"Acreditamos não ser possível suprir o vício de iniciativa com a
sanção, pois tal vício macula de nulidade toda a formação da lei, não podendo ser
convalidado pela futura sanção presidencial".

Sobre o tema, importa lembrar que, nos termos já decididos pelo
Supremo Tribunal Federal, eventual sanção do Chefe do Poder Executivo não tem
o condão de convalidar o aludido vício de iniciativa:

"A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitu-
cionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência
do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele
seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconsti-
tucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF" (ADI 2.867, rel. min. Celso de
Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.) No mesmo sentido:
ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 30-6-2011, Plenário, DJE de 5-
8-2011.

Por fim, não é demais acrescentar que a Constituição Federal sub-
mete a atuação da Administração Pública à observância de determinados princípios,
especialmente os previstos no art. 37, caput8 , dentre os quais se destaca o da efi-
ciência9 , cujo sentido repousa na exigência direcionada ao Poder Público para a
produção de resultados satisfatórios em prol da sociedade.

Uma vez que os preceitos estampados na Proposição em apreço se
revelam inócuos, consoante já demonstrado, afiguram-se, via de consequência,
eivados de inconstitucionalidade material10 , por violação ao princípio constitu-
cional da eficiência11 .

Como visto, o Projeto de Lei aprovado pelo Parlamento Estadual,
embora envolva uma destacada preocupação do Poder Público em atender aos
ciclistas de competição, dando-lhes uma especial atenção e reconhecimento, não
poderá lograr êxito em adentrar no ordenamento jurídico positivo, em virtude dos
vícios de constitucionalidade que o maculam.

Dessa forma, a despeito dos elevados propósitos que motivaram o
encaminhamento e a aprovação do Projeto de Lei sob análise, diante das razões
expostas nos parágrafos anteriores, conclui-se justificada a oposição de veto inte-
gral, por razões de constitucionalidade, pois, no exercício do controle preventivo de
constitucionalidade12 , a Chefe do Poder Executivo do Estado deve impedir o
ingresso no ordenamento jurídico de norma portadora de vícios de validade (art. 49,
§ 1º da Constituição Estadual13 ).

No entanto, forte no princípio constitucional da independência e har-
monia entre os Poderes e com o objetivo de preservar a vontade do legislador estad-
ual, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa um novo Projeto de
Lei cujo texto ultrapasse os vícios de iniciativa detectados nesta análise, proporcio-
nando, ao fim, a almejada proteção aos ciclistas potiguares, quando em uso de
rodovias estaduais para deslocamento ou competição.

Nessa toada, apesar da relevância da Proposição, resolvo, resolvo
VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 0208/18, constante dos autos do
Processo nº 2265/18 - PL/SL, por razões de inconstitucionalidade, com fundamen-
to no art. 49, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

Dê-se ciência à Egrégia Assembleia Legislativa para a devida apre-
ciação do presente Veto Governamental, conforme previsto no art. 49, § 1º, da
Constituição Estadual.

Palácio dos Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de
janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

_________________________

1 “Art. 1°  Ficam criadas as Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição — APCC’s, no âmbito
do Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único.  Entende-se como Área de Proteção ao Ciclista de Competição — APCC para
os efeitos desta Lei, o espaço de trechos com um mínimo de mil metros lineares em cada sentido,
totalizando uma volta de no mínimo dois mil metros lineares, nos limites do Art. 58 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 2°  O horário de funcionamento das APCC’s poderá ser compreendido entre o horário das
quatro horas às vinte e duas horas, cuja regulamentação de cada APCC será obrigatoriamente
feita dentro desse intervalo, com, no mínimo, duas horas de funcionamento.
Parágrafo único. A primeira APCC criada através desta Lei será na Rodovia RN-063, mais con-
hecida como Rota do Sol, com horário de funcionamento diário das quatro horas às sete horas
de segunda-feira à sexta-feira e das quatro horas às oito horas nos sábados, domingos e feriados.
Art. 3°  O Poder Executivo regulamentará em sessenta dias esta Lei, o valor da multa aplicável
em razão do seu descumprimento, fixando inclusive a operacionalização da segurança de tráfego
nas APCC’s.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
2 Popularmente conhecida como “Rota do Sol”.
3 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...) 

XI - trânsito e transporte;
4 “Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocor-
rer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a uti-
lização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamenta-
do para a via, com preferência sobre os veículos automotores.
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a cir-
culação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado
o trecho com ciclofaixa.”
5 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0061487-10.2016.8.19.0000, Relator(a):  Des. FER-
DINALDO DO NASCIMENTO, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2017, PUBLIC 13/09/2017.
6 ADI 3564, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 08-09-2014 PUBLIC 09-09-2014
7 Direito constitucional, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 532.
8 “Art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).”
9 “O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, per-
feição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”.
(Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 34ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 98).
10 Veja-se o que preleciona Luís Roberto Barroso acerca do tema: “A inconstitucionalidade será
material quando o conteúdo do ato infraconstitucional estiver em contrariedade com alguma
norma substantiva prevista na Constituição, seja uma regra ou um princípio”. (Grifos no origi-
nal). (O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 25). 
11 A propósito, vide esta lição de Uadi Lammêgo Bulos: “Como norma constitucional, o princí-
pio da eficiência desempenha força vinculante sobre toda legislação ordinária. Por isso, serve de
substrato para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo contrário à pleni-
tude de seus efeitos”. (Grifos adicionados). (Constituição federal anotada, 6ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 648).
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12 “Controle preventivo ocorre quando a lei ou ato normativo ainda não entrou em vigor, mel-
hor dizendo, encontra-se em processo de formação. O objetivo desse tipo de fiscalização é, jus-
tamente, o de evitar que ingresse no ordenamento jurídico, produzindo efeitos, normas inconsti-
tucionais”. Zeno Veloso, Controle jurisdicional de constitucionalidade, 2ª ed., Belo Horizonte,
Editora Del Rey, 2000, p. 155.
13 “Art. 49. (...)
§ 1º Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, pode vetá-lo, total ou parcialmente, no prazo de quinze (15) dias
úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de quarenta e oito (48) horas, ao
Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto.
(...)”.

PROCESSO SEI Nº 00810028.000105/2019-99
INTERESSADO: Assembleia Legislativa
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 0089/2018.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais (arts. 49, § 1º, e 64, VI, da
Constituição Estadual), decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº
0089/18, constante dos autos do Processo nº 0913/18 - PL/SL, que "Dispõe sobre a
afixação de cartaz, nos estabelecimentos de saúde que realizam atendimento médi-
co-hospitalar, com divulgação de direitos dos pacientes com câncer", de iniciativa
do Excelentíssimo Senhor Deputado Ricardo Motta, aprovado pela Assembleia
Legislativa em Sessão Plenária realizada em 19 de dezembro de 2018, de acordo
com as razões que seguem.

RAZÕES DE VETO

O Projeto de Lei1 pretende, em apertada síntese, tornar obrigatória
a afixação, em estabelecimento de saúde que realize atendimento médico-hospita-
lar, informando sobre direitos dos pacientes com câncer. As informações no cartaz
deverão "ser escritas com letras maiúsculas de fácil leitura e compreensão, exposto
em local visível ao público, possibilitando sua visualização à distância".

No entanto, de acordo com o art. 46, § 1º, II, "c"2 , c/c o art. 48, pará-
grafo único, I3 , ambos da Constituição Potiguar, compete privativamente ao
Governador do Estado deflagrar o processo legislativo relacionado com a elabo-
ração de normas que disponham sobre criação, estruturação e atribuições de Órgãos
e Entidades da Administração Pública do Estado, devendo ainda tal matéria, por
envolver a organização do Poder Executivo, ser veiculada mediante lei comple-
mentar.

A respeito da iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo, o constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA4 ensina o seguinte:

"A razão por que se atribui ao Chefe do Poder Executivo o poder de
iniciativa decorre do fato de a ele caber a missão de aplicar uma política determi-
nada em favor das necessidades do país; mais bem informados do que ninguém
dessas necessidades e dada a complexidade cada vez maior dos problemas a
resolver, estão os órgãos do Executivo tecnicamente mais bem aparelhados que os
parlamentares, para preparar os projetos de leis; demais, sendo o chefe também da
administração geral do país e possuindo meios para aquilatar as necessidades públi-
cas, só o Executivo poderá desenvolver uma política legislativa capaz de dotar a
nação de uma legislação adequada, servindo-se da iniciativa legislativa (...). A pre-
eminência da iniciativa governamental no processo de formação das leis é fenô-
meno que se constata no Estado contemporâneo, num sentido quase universal (...).
O fortalecimento do Executivo, aliás, é um fato incontestável no Estado contem-
porâneo em todos os sentidos, e a predominância da iniciativa legislativa  governa-
mental não passa de um aspecto desse fenômeno geral (...). Mas de um modo geral,
as causas do predomínio da iniciativa governamental - como destaca Musso - se
encontram na particular posição do Governo no âmbito da ordenação sócio-jurídi-
co: o controle da Administração Pública e a posição dos meios mais aptos a realçar
as exigências públicas lhe conferem posição de vantagem em confronto com os out-
ros titulares do poder de iniciativa legislativa".

Ademais, Constituição Potiguar prevê a competência privativa do
Governador para, com o auxílio dos Secretários de Estado, exercer a direção supe-
rior da Administração Pública Estadual, bem como para dispor sobre a sua organi-
zação e funcionamento (art. 64, III e VII5 ).

Contrariando essa disciplina, o Projeto de Lei, oriundo de iniciativa
parlamentar e utilizando espécie normativa inadequada, pretende exigir a colocação
de placas informativas em estabelecimentos de saúde que realizem atendimento
médico-hospitalar, seja público ou privado, recaindo em inconstitucionalidade for-
mal por vícios de caráter subjetivo e objetivo6 .

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o defeito de iniciativa configu-
ra ofensa grave ao princípio constitucional da independência dos Poderes, disposto
no art. 2º7 da Carta Política, apta a macular de nulidade a íntegra da Proposição8 ,
tornando-a insuscetível de ser convalidada até mesmo pela sanção da autoridade
cuja competência foi usurpada9 , consoante já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal10 (STF).

Sob outro prisma, assente dizer que a Constituição Federal submete
a atuação da Administração Pública à observância de determinados princípios, espe-
cialmente os previstos no art. 37, caput11 , dentre os quais se destaca o da eficiên-
cia12 , cujo sentido repousa na exigência direcionada ao Poder Público para a pro-
dução de resultados satisfatórios em prol da sociedade.

Desse modo, o Poder Executivo, no exercício do controle preventi-
vo de constitucionalidade13 , deve impedir o ingresso no ordenamento jurídico de
norma que não permita uma atuação eficiente por parte da Administração Pública,
em atenção ao princípio constitucional antes mencionado.

A par de tais considerações, a ausência de indicação precisa do
Órgão ou Ente Público competente para fiscalizar o cumprimento da obrigação cri-
ada por meio da Proposta Normativa, bem como as consequentes penalidades pelo
descumprimento obstam a consecução dos objetivos ali encartados, tornando tal
preceito inócuo e, consequentemente, eivado de inconstitucionalidade material, por
violação ao princípio constitucional da eficiência14 .

Ademais, o Projeto de Lei, oriundo de iniciativa parlamentar, ten-
ciona estabelecer novas atribuições para Órgãos Públicos Estaduais, recaindo,
novamente, em inconstitucionalidade formal por vícios de caráter subjetivo15 , uma
vez que infringe os preceitos supra referenciados.

Nesse sentido, frise-se que o princípio da separação dos poderes,
ínsito no art. 2º16 da Constituição Potiguar, é concebido pela ideia de que os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário coexistirão harmoniosa e independen-
temente em um sistema de freios e contrapesos17 .

Todavia, o Projeto de Lei contempla preceito cujo conteúdo invade
a autonomia do Poder Executivo para dispor sobre a alçada dos correspondentes
Órgãos Públicos, violando, consequentemente, o art. 2º da Constituição Potiguar em
nítido caso de inconstitucionalidade material18 .

Como é cediço, nem mesmo a sanção a projeto de lei no qual se
tenha constatado vício de iniciativa teria o condão de convalidar a norma que se
introduziria no ordenamento jurídico, como se infere do entendimento firmado no
Supremo Tribunal Federal:

"O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria inte-
gridade do ato legislativo eventualmente editado". (STF, Pleno, Adin n.º 1.391-2/SP,
Rel. Ministro Celso de Mello, Diário de Justiça, Seção I, 28 nov 1997, p. 62.216,
apud Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e legislação consti-
tucional, São Paulo, Atlas, 2002, p. 1.098).

"A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitu-
cionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência
do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele
seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconsti-
tucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF." (ADI 2.867, rel. min. Celso de
Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.) No mesmo sentido:
ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 30-6-2011, Plenário, DJE de 5-
8-2011.

Sobre o assunto, ALEXANDRE DE MORAES19 esclarece o quan-
to segue:

"Acreditamos não ser possível suprir o vício de iniciativa com a
sanção, pois tal vício macula de nulidade toda a formação da lei, não podendo ser
convalidado pela futura sanção presidencial".

D'outra banda, nos termos idealizados pelos arts. 47, I , e 107, § 2º,
II , da Constituição do Estado, é vedado, em proposições normativas de iniciativa
privativa do Governador do Estado, a criação de ônus financeiros pelo Poder
Legislativo, ressalvadas, apenas, as proposições de leis orçamentárias, das quais
deve constar, dentre outras exigências, a indicação da correspondente fonte de
custeio para fazer frente ao aumento da despesa porventura gerada.

A Proposição em comento, originária do Parlamento Estadual e
despida de índole orçamentária, gerará, certamente, encargos financeiros ao Poder
Executivo, incorrendo, como afirmado alhures, em inconstitucionalidade material ,
por descumprimento do art. 47, I, da Constituição Estadual.

Instada a se pronunciar sobre a matéria, a Secretaria de Estado da
Saúde Pública (SESAP) manifestou-se no sentido de que "cumpre observar que na
existência de uma estatística aumentada dessa enfermidade, já temos várias ações
desta qualidade em todas as unidades de saúde da rede Estadual e que na multipli-
cação dessas informações poderia causar uma cascata de informações conturbadas
para os usuários de nossos serviços. No caso presente, fazemos o chamamento para
a situação atual posta no decreto governamental 28.686/2019, recém-publicado de
contenções de gastos financeiros para todo o Estado."

Com efeito, forte nas razões expostas acima e diante da grave crise
econômica enfrentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, o interesse público
demanda que a norma aprovada pelo Parlamento Estadual não ingresse no ordena-
mento jurídico, sobretudo para evitar o aumento desnecessário de gastos por parte
da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).

Dessa forma, apesar dos elevados propósitos que motivaram o
encaminhamento e a aprovação do Projeto de Lei sob análise, diante das razões
expostas nos parágrafos anteriores, conclui-se justificada a oposição de veto inte-
gral.

Nessa toada, apesar da relevância da Proposição, resolvo VETAR
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 0089/18, constante dos autos do Processo
nº 0913/18 - PL/SL, por razões de contrariedade ao interesse público e de inconsti-
tucionalidade, com fundamento no art. 49, § 1º, da Constituição do Estado do Rio
Grande do Norte.

Dê-se ciência à Egrégia Assembleia Legislativa para a devida apre-
ciação do presente Veto Governamental, conforme previsto no art. 49, § 1º, da
Constituição Estadual.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

_____________________

1 “Art. 1º  Fica obrigatória a afixação de cartaz, em estabelecimento de saúde que realize atendi-
mento médico-hospitalar, informando sobre direitos dos pacientes com câncer. 
Parágrafo único. As informações determinadas no caput do art. 1º deverão conter os seguintes
direitos: 
I - diagnóstico, tratamento e remédios pelo SUS; 
II - saque do FGTS; 
III - auxílio-doença; 
IV - aposentadoria por invalidez; 
V - isenção de imposto de renda na aposentadoria; 
VI - quitação do financiamento da casa própria; 
VII - isenção de IPI na compra de veículos; 
VIII - atendimento judiciário prioritário; 
IX - cirurgia de reconstrução mamária; 
X - saque de PIS/PASEP.
Art. 2º  O texto do cartaz deverá ser escrito com letras maiúsculas de fácil leitura e compreensão,
exposto em local visível ao público, possibilitando sua visualização à distância. 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.”
2 “Art. 46.  A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Deputado ou
Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça e de
Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
§ 1º  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
(...)
c) criação, estruturação e atribuições das Secretarias, Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos da
administração pública.
(...).”
3 “Art. 48.  As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta.
Parágrafo único.  Além daquelas previstas na Constituição Federal e nesta Constituição, depen-
dem de lei complementar a seguintes matérias:
I - organização do Poder Executivo;
(...).”
4 Processo constitucional de formação das leis, 2ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2007, p.
141-143.
5 “Art. 64.  Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
III - exercer, com auxilio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
(...)
VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual, na forma da lei;
(...).”
6 Por oportuno, vide magistério de Marcelo Novelino a seguir: “A inconstitucionalidade pode ser
(a) Formal: Quando é atingida uma norma de processo ou de forma. É o que ocorre com as leis
ou atos do poder público emanados de uma autoridade incompetente (subjetiva) ou elaborados em
desacordo com as formalidades e procedimentos estabelecidos pela constituição (objetiva)”.
(Destaques no original). (Direito Constitucional para Concursos, Rio de Janeiro: Forense, 2007,
p. 280).
7 “Art. 2º  São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.”
8 O Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou nessa linha de raciocínio, confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLICIAL MILITAR. REGIME
JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO
DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU DE INI-
CIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTE-
LAR DEFERIDA. OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCESSO LEGISLATIVO IMPÕEM-
SE À OBSERVÂNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS. O modelo estruturador do processo leg-
islativo, tal como delineado em seus aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se,
enquanto padrão normativo de compulsório atendimento, à observância incondicional dos
Estados-membros. Precedentes. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que
resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade
inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a
infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.
Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de
lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico
radical. Insubsistência da Súmula n. 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da
Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. Significação constitucional do regime
jurídico dos servidores públicos (civis e militares). A locução constitucional ‘regime jurídico dos
servidores públicos’ corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das
relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes”. (Grifos acresci-
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dos). (ADI/MC n.º 1.381/AL, Relator: Ministro Celso de Mello, Publicação: DJU, em 6-6-03).
9 Para Marcelo Caetano, “um projeto resultante de iniciativa inconstitucional sofre de um peca-
do original, que a sanção não tem a virtude de apagar, até porque, a par das razões jurídicas, mili-
tam os fortes motivos políticos que determinam a exclusividade da iniciativa presidencial, cujo
afastamento poderia conduzir a situações de intolerável pressão sobre o Executivo”. (Direito con-
stitucional, 2ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1987, vol. 2, p. 34).      
10 Veja-se o aresto do Pretório Excelso a seguir transcrito: “Vencimentos. Iniciativa de projeto. A
teor do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, são de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empre-
gos públicos na administração direta e autárquica e aumento de remuneração. Relevância de pedi-
do de liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade, no que, encaminhado o projeto
pelo Executivo versando sobre tributo, veio a ser emendado na Assembléia para ser normatizada
remuneração de servidores. Irrelevância da sanção que se seguiu”. (Grifos insertos). (ADI/MC n.º
2.192/ES, Relator: Ministro Marco Aurélio, Publicação: DJU, em 4-8-00).
11 “Art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoal-
idade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).”
12 “O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, per-
feição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”.
(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p.
98).
13 “Controle preventivo ocorre quando a lei ou ato normativo ainda não entrou em vigor, melhor
dizendo, encontra-se em processo de formação. O objetivo desse tipo de fiscalização é, justa-
mente, o de evitar que ingresse no ordenamento jurídico, produzindo efeitos, normas inconstitu-
cionais”. (Zeno Veloso, Controle jurisdicional de constitucionalidade, 2ª ed., Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 155).
14 A propósito, vide esta lição de Uadi Lammêgo Bulos: “Como norma constitucional, o princí-
pio da eficiência desempenha força vinculante sobre toda legislação ordinária. Por isso, serve de
substrato para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo contrário à plenitude
de seus efeitos”. (Grifos adicionados). (Constituição Federal anotada, 6ª ed., São Paulo: Saraiva,
2005, p. 648).
15 “A inconstitucionalidade formal, procedimental, extrínseca, verifica-se quando o vício está na
produção da norma, no processo de elaboração que vai desde a iniciativa até a sua publicação (art.
59 a 69 da CF). (...) há inconstitucionalidade formal subjetiva quando o vício procedimental
envolve a propositura da norma, ou seja, quando ela é encaminhada por um órgão ou por uma pes-
soa que não possuía iniciativa para tanto. Por outro lado, a inconstitucionalidade é denominada
formal objetiva quando o vício procedimental ocorre em qualquer das demais fases do processo
legislativo”. (Grifos acrescidos). (Ricardo Cunha Chimenti et alli, Curso de direito constitucional,
5ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2008, p. 374).   
16 “Art. 2°  São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.”
17 “Em linhas gerais, a harmonia entre os órgãos do poder exterioriza-se pelas seguintes notas:
cortesia e trato respeitoso entre os órgãos do poder, no que concerne à manutenção das prerroga-
tivas. (...) A independência a que se refere este art. 2º delineia-se: pela investidura e permanência
das pessoas num dos órgãos do governo, as quais, ao exercerem as atribuições que lhes foram con-
feridas, atuam num raio de competência próprio, sem a ingerência de outros órgãos, com total
liberdade, organizando serviços e tomando decisões livremente, sem qualquer interferência
alheia, mas permitindo a colaboração quando a necessidade o exigir. Em última análise, a inde-
pendência das funções do poder político, uno e indivisível, exterioriza-se pelo impedimento de
uma função se sobrepor em relação à outra, admitidas as exceções participantes do mecanismo de
freios e contrapesos”. (Grifos acrescidos). (Uadi Lammêgos Bulos, Constituição federal anotada,
6ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 90).
18 “A inconstitucionalidade será material quando o conteúdo do ato infraconstitucional estiver em
contrariedade com alguma norma substantiva prevista na Constituição, seja uma regra ou um
princípio”. (Grifos no original). (Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no dire-
ito brasileiro, São Paulo, Editora Saraiva, 2004, p. 25). 
19 Direito constitucional, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 532.

PROCESSO SEI Nº 00810028.000095/2019-91
INTERESSADO: Assembleia Legislativa
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 0038/2018.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais (arts. 49, § 1º, e 64, VI, da
Constituição Estadual), decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº
0038/18, constante dos autos do Processo nº 0429/18 - PL/SL, que "Estabelece
mensagens educativas sobre o uso indevido do álcool e drogas em shows, eventos
culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil e nos respectivos
ingressos e dá outras providências", de iniciativa do Excelentíssimo Senhor
Deputado GUSTAVO CARVALHO, aprovado pela Assembleia Legislativa em
Sessão Plenária realizada em 19 de dezembro de 2018, de acordo com as razões que
seguem.

RAZÕES DE VETO
O Projeto de Lei1 pretende, em linhas gerais, obrigar os promotores

de shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil a
inserir, no decorrer do espetáculo, assim como nos respectivos ingressos, men-
sagens educativas sobre os malefícios das drogas, do uso abusivo de álcool e infor-
mações sobre as penalidades aplicáveis aos traficantes e usuários.

Apesar de reconhecer que a intenção do legislador estadual apre-
senta elevada importância, vejo-me compelida a negar assentimento ao Projeto,
pelos motivos que passo a expor.

A relevância do tema - tutela da infância e da juventude - é objeto de
minuciosa disciplina, quer no âmbito da Constituição da República (em especial no
Capítulo VII do Título VIII, na parte em que se refere à família, à criança e ao ado-
lescente), quer na esfera normativa federal, em decorrência do exercício da com-
petência legislativa da União para dispor sobre a matéria (art. 24, XV2 , da
Constituição Federal).

Inscrevem-se nesse rol o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)3 , matriz dos princípios e diretrizes que norteiam as políticas públicas nessa
seara; a Lei Federal nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, que instituiu o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA); e a Lei Federal
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas (SISNAD).

Constituem fundamentos dessa disciplina legislativa, no que tange à
proteção da criança e do adolescente quanto aos malefícios causados pelo uso inde-
vido de drogas e de álcool, a adoção de estratégias preventivas e diferenciadas, ade-
quadas às especificidades socioculturais das diversas populações, a implantação de
projetos pedagógicos com foco na prevenção e alinhados às Diretrizes Curriculares
Nacionais, além da abordagem multidisciplinar do assunto.

Tais ações devem ser desencadeadas de forma integrada pelo Poder
Público, em suas diferentes esferas, e implementadas em sintonia com as diretrizes
emanadas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), para a consecução do objetivo primordial de reduzir os fatores de
vulnerabilidade e risco, e de promover o fortalecimento dos fatores de proteção.

A esse quadro, acrescente-se que, no específico contexto das diver-
sões e espetáculos públicos, está reservada à legislação federal, por força da pre-
scrição contida no art. 220, § 3º, I4 , da Constituição Federal, regular essas ativi-

dades, cabendo ao Poder Público indicar as faixas etárias a que não se recomendem,
bem como os locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Essa
disciplina não se limita à classificação indicativa quanto à idade, mas abrange, tam-
bém, outras previsões necessárias à proteção da criança e do adolescente, em decor-
rência de se caracterizarem como pessoas em desenvolvimento, com peculiaridades
a serem respeitadas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da mesma forma,
cuidou de traçar regras atinentes às diversões e espetáculos públicos, incluídas as
obrigações a que estão sujeitos os responsáveis por esses eventos (arts. 74 e 755 ),
prevendo que o descumprimento das diretrizes de adequação de manifestação cul-
tural destinada ao público infanto-juvenil acarretará sanções, que variam de multa
a fechamento do estabelecimento (arts. 252 a 2566 ).

Destarte, sob o prisma da tutela dos direitos da criança e do adoles-
cente, o Estado deve necessariamente submeter-se ao sistema normativo vigente,
condicionando sua atuação ao desenvolvimento de ações e programas integrados e
articulados com todos os entes da Federação, porque assim determina a
Constituição da República e a legislação infraconstitucional que ordena a matéria.

De outra parte, no que toca, especificamente, às normas que regem
as atividades voltadas a diversões e espetáculos públicos destinados a crianças e
adolescentes, por emergir a primazia da legislação federal para tratar do assunto,
não pode a lei estadual, validamente, incursionar nessa seara.

Além disso, ao prever que o descumprimento da lei sujeita os
infratores às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor7 , a
Proposição aprovada pelo Parlamento Estadual não se mostra afinada com o regra-
mento federal, porquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece
competir à Justiça da Infância e da Juventude a aplicação de penalidades adminis-
trativas nele previstas, nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou
adolescente (art. 148, VI8 ).

Sob outro viés, acrescente-se que a Constituição Potiguar9 determi-
na que a intervenção do Estado no domínio econômico só será considerada legíti-
ma quando for precedida de consulta às entidades de classe interessadas na ativi-
dade objeto da intervenção, providência que, não tendo sido adotada no caso ver-
tente, faz a Proposição recair, em inconstitucionalidade material.

Desta feita, a Proposição Normativa representa uma invasão do
Estado do Rio Grande do Norte no domínio legislativo regulatório de relações de
âmbito nacional, capaz de comprometer a isonomia em razão do local de cumpri-
mento da lei, aplicando-se no Estado do Rio Grande do Norte norma distinta dos
demais Estados da Federação.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de lei complementar federal que
autorize os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre tal questão específica
relacionada ao direito civil e comercial, tampouco o Estado do Rio Grande do Norte
apresenta peculiaridade que justifique produção legislativa distinta dos demais
entes federados. Essas circunstâncias afastam, consequentemente, a suplementação
legislativa prevista no parágrafo único10 do art. 22 da Constituição Federal.

Efetivamente, prevalece a interpretação no sentido de que avulta a
inconstitucionalidade o fato de se pretender instituir, por norma de âmbito territori-
al limitado - lei estadual - uma restrição à atividade comercial das empresas norte-
riograndenses, que, com a entrada em vigor da referida lei, terão de confeccionar
painéis ou faixas, cartazes e demais meios audiovisuais, para divulgação em shows,
eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil, assim como
nos respectivos ingressos, mensagens educativas sobre os malefícios das drogas e
uso abusivo do álcool e informações sobre as penalidades aplicáveis aos traficantes
e usuários.

Por fim, é importante reafirmar que o Poder Executivo, no exercício
do controle preventivo de constitucionalidade11 , deve impedir o ingresso no orde-
namento jurídico de norma que não permita uma atuação eficiente por parte da
Administração Pública, em atenção ao princípio constitucional antes mencionado.

Diante do exposto, apesar dos elevados propósitos que motivaram o
encaminhamento e a aprovação do Projeto de Lei sob análise, diante das razões
expostas nos parágrafos anteriores, conclui-se justificada a oposição de veto inte-
gral, por razões de constitucionalidade.

Nessa toada, apesar da relevância da Proposição, resolvo VETAR
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 0038/18, constante dos autos do Processo
nº 0429/18 - PL/SL, por razões de inconstitucionalidade, com fundamento no art.
49, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

Dê-se ciência à Egrégia Assembleia Legislativa para a devida apre-
ciação do presente Veto Governamental, conforme previsto no art. 49, § 1º, da
Constituição Estadual.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA

____________________

1 “Art. 1º Os promotores de shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infan-
to-juvenil no Estado do Rio Grande do Norte por ocasião da solicitação dos respectivos alvarás
de autorização do evento, deverão mencionar a forma de inserir no decorrer do evento, assim
como nos respectivos ingressos, as mensagens educativas sobre os malefícios das drogas e uso
abusivo do álcool e informações sobre as penalidades aplicáveis aos traficantes e usuários.
Parágrafo único.  Essas mensagens deverão constar em painéis ou, alternativamente, em faixas,
cartazes e demais meios audiovisuais, ficando a critério dos responsáveis pelo entretenimento a
sua criação.
Art. 2º A fiscalização das mensagens veiculadas nos shows culturais e esportivos é de respons-
abilidade do Estado do Rio Grande do Norte, através das Entidades que compõe a rede de pro-
teção à criança e adolescente tais como: Conselho tutelar, Promotoria de Defesa da Criança e
Adolescente, Defensoria Pública, podendo ainda ser acompanhada pelo CONSEC/RN (Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 6.262, de 11 de fevereiro
de 1992).
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores à multa de 1 (hum) a 100
(cem) salários mínimos nacionais, sem prejuízo das demais sanções previstas em legislação
própria, inclusive a Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei Federal
n° 8.069/1990 (ECA).
Parágrafo único. As multas previstas no caput deste artigo serão agravadas até o dobro do seu
valor em caso de reincidência. 
Art. 4º Os valores relativos à arrecadação das multas deverão ser revertidos para o Fundo Estadual
para Infância e Adolescência.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.”
2 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XV - proteção à infância e à juventude;”
3 Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990
4 “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
(...)

§ 3º Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a

natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresen-
tação se mostre inadequada;”
5 “Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos
públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e
horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar
visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do
espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.”
“Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classifica-
dos como adequados à sua faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos
locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.”
6 “Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autoriza-
do ou sem aviso de sua classificação:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autori-
dade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.”
“Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente
como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá determi-
nar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.”
7 Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
8 “Art. 148. (...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à cri-
ança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
(...)”.
9 “Art. 111.  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciati-
va, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, obser-
vados os princípios previstos na Constituição Federal, cabendo ao Estado, no âmbito de sua com-
petência, tudo fazer para assegurar sua realização.
(...)
§ 2º  A intervenção do Estado na economia é, sempre, precedida de consulta às entidades de classe
interessadas na atividade objeto da intervenção.
(...).”
10 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...................omissis...................
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especí-
ficas das matérias relacionadas neste artigo.”
11 “Controle preventivo ocorre quando a lei ou ato normativo ainda não entrou em vigor, melhor
dizendo, encontra-se em processo de formação. O objetivo desse tipo de fiscalização é, justa-
mente, o de evitar que ingresse no ordenamento jurídico, produzindo efeitos, normas inconstitu-
cionais”. (Zeno Veloso, Controle jurisdicional de constitucionalidade, 2ª ed., Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 155).

PROCESSO SEI Nº 00810028.000107/2019-88
INTERESSADO: Assembleia Legislativa
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 0127/2018.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais (arts. 49, § 1º, e 64, VI, da
Constituição Estadual), decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº
0127/18, constante dos autos do Processo nº 1472/18 - PL/SL, que "Dispõe sobre a
proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e água, nos horários e dias
determinados, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, dá outras providên-
cias", de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado GUSTAVO FERNANDES,
aprovado pela Assembleia Legislativa em Sessão Plenária realizada em 19 de
dezembro de 2018, de acordo com as razões que seguem.

RAZÕES DE VETO

O Projeto de Lei1 pretende, em apertada síntese, proibir, no âmbito
do Estado do Rio Grande do Norte, a suspensão do fornecimento de energia elétri-
ca e água tratada pelas concessionárias, por falta de pagamento de seus usuários,
nos dias e horários determinados, antecedentes de finais de semana e feriados.

Apesar de reconhecer que a intenção do legislador estadual apresen-
ta elevada importância, no sentido de salvaguardar os direitos dos consumidores, o
conteúdo do Projeto de Lei aprovado pelo Parlamento Estadual afronta normas con-
stitucionais.

Com efeito, a Constituição Federal reservou à União a competência
para, na forma da lei, explorar, direta ou mediante autorização, permissão ou con-
cessão, os serviços de energia elétrica (art. 21, XII, "b"2 , e 1753 ) e aos Municípios
a competência para, além de legislarem sobre assuntos de interesse local, organi-
zarem e prestarem, diretamente ou sob regime de permissão ou concessão, serviços
públicos de interesse local (art. 30, I e V4 ), tais como o fornecimento de água.

A Constituição Federal, portanto, quando outorgou à União a com-
petência administrativa para explorar os serviços de energia elétrica, na mesma
medida conferiu a esse ente, e com exclusividade, o poder de dispor legislativa-
mente sobre tais serviços, permitindo-lhe definir, ampliar e restringir os direitos dos
respectivos usuários. Sendo assim, não cabe, pois, aos Estados, regular matérias rel-
ativas a direitos dos usuários e obrigações dos prestadores, como faz a lei em
exame, que gera custos e altera condições iniciais do contrato de concessão.

Nesse diapasão, o art. 22, IV, da Carta Magna estabelece que "com-
pete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomuni-
cações e radiodifusão". Além disso, ressalte-se que não há lei complementar que
autorize Estados-membros a legislar sobre questões específicas relacionadas a essa
matéria, tampouco o Estado do Rio Grande do Norte apresenta peculiaridade que
justifique produção legislativa distinta dos demais. Tais circunstâncias afastam a
suplementação legislativa prevista no parágrafo único do art. 22 da Constituição
Federal5 .

Com efeito, cumpre destacar que a repartição de competências é car-
acterística essencial de um Estado Federado. A atribuição constitucional de com-
petências aos entes da Federação é pressuposto que lhes permite coexistência har-
moniosa. Diante disso, a competência para disciplinar determinadas matérias foi
reservada à União, de forma privativa, e a Constituição conferiu aos Estados e ao
Distrito Federal competência legislativa residual. Sendo assim, como já dito, com-
pete à União, de forma privativa, legislar sobre águas e energia. Logo, a Proposição
Normativa, ao regulamentar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água
tratada pelas concessionárias, usurpou competência legislativa própria da União.

Nessa perspectiva, segue entendimento do renomado constitu-
cionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA:

"No que tange ao exercício das profissões, o texto correlaciona-se
com o disposto no art. 5º, XIII, já comentado, onde se prevê a liberdade do exercí-
cio de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer. É tal 'lei' que o inciso inclui na competência exclusiva da União6." 

Outrossim, no que tange à prestação de serviços públicos, estabelece
o art. 175 da Constituição:
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"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos.

Parágrafo único.  A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem
como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permis-
são;

II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado."
Diante disso, tem-se que: (i) a lei que disponha sobre serviços e

instalações de energia elétrica é necessariamente de caráter federal7 ; (ii) a lei que
disponha sobre o fornecimento de água tratada é exclusivamente de caráter munic-
ipal; e (iii) compete a essas leis dispor sobre os serviços que devam ser oferecidos
pelas concessionárias ou permissionárias.

Não cabe, pois, ao legislador estadual alterar o que já foi pactuado
entre o poder concedente federal ou municipal e a concessionária do serviço públi-
co.

Sobre essa matéria, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2337-MC:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEM-
BRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS
RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE
FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS - INVIA-
BILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PRE-
VISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRA-
TO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E
MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - Os Estados-membros - que
não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre
o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empre-
sas concessionárias - também não dispõem de competência para modificar ou alter-
ar as condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no
contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, "b")
e pelo Município (fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as
concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar
a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos
serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal,
e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal),
afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito
administrativo8 .

Ademais, a Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
criou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - agência reguladora - e que
disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica,
definiu em seu art. 3º que:

"Art. 3º Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII,
X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de
outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1º,
compete à ANEEL:

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expe-
dindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas
pela Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

(…)
XIX - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fis-

calizar permanentemente sua prestação."
Sendo assim, com base em seu poder regulamentar, a ANEEL edi-

tou a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, que dispõe sobre a
suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento, definindo que
a distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução
da suspensão do fornecimento da unidade consumidora (art. 172, § 5º).

Destarte, leis estaduais não podem impor obrigações às conces-
sionárias no que tange aos procedimentos de suspensão do serviço de fornecimen-
to de energia elétrica em caso de inadimplemento, sob pena de serem consideradas
inconstitucionais, uma vez que ensejam interferência direta no objeto do contrato de
concessão, atingindo, pois, cláusulas regulamentares da prestação do serviço de dis-
tribuição de energia elétrica.

Nesse sentido, já é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendi-

mento que considera inconstitucionais leis estaduais que disponham sobre forneci-

mento de energia elétrica e criem obrigações não entabuladas entre o poder conce-

dente federal e a concessionária do serviço público, conforme pode ser observado

no julgado abaixo:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEM-
BRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS
RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCENDENTE
FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS - INVIA-
BILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PRE-
VISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRA-
TO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E
MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

- Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este
for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias - também não
dispõem de competência para modificar ou alterar as condições, que, previstas na
licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado
pela União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, b) e pelo Município (fornecimento de
água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notada-
mente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do paga-
mento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de ener-
gia elétrica, sobregime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento
de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resul-
tante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo9 .

O mesmo entendimento também foi adotado pelo Pretório Excelso
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2340, no que se refere ao
serviço público municipal de saneamento e distribuição de água potável, in verbis:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO
DE SANTA CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTAD-
UAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-
PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O
CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE
ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INAD-
MISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS
MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS
RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA
CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTAD-
UAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações
jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa con-
cessionária, ainda que esta esteja sob o controle acionário daquele.

II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, das condições que
se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de
água.

III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição
Federal.

IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente."
Dessa forma, a Proposição está eivada de inconstitucionalidade for-

mal por regular a suspensão do fornecimento de serviço público de competência de
outros entes federados, definindo que não deva ocorrer entre às 12h00 de sexta-feira
e às 8h00 da segunda-feira e entre às 12h00 do dia anterior e às 8h00 do dia subse-
quente a feriado nacional, estadual ou municipal.

Tal regulação invadiu matéria de competência legislativa privativa
da União e dos Municípios e interferiu indevidamente na relação contratual estab-
elecida entre o respectivo poder concedente e a concessionária do serviço público.

Por esses motivos, não é permitido ao Estado do Rio Grande do
Norte editar lei que regule a matéria, sob pena de violar formalmente a Constituição
Federal.

Dessa forma, apesar dos elevados propósitos que motivaram o
encaminhamento e a aprovação do Projeto de Lei sob análise, diante das razões
expostas nos parágrafos anteriores, conclui-se justificada a oposição de veto inte-
gral, por razões de constitucionalidade.

Nessa toada, apesar da relevância da Proposição, resolvo VETAR
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 0127/18, constante dos autos do Processo
nº 1472/18 - PL/SL, por razões de inconstitucionalidade, com fundamento no art.
49, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

Dê-se ciência à Egrégia Assembleia Legislativa para a devida apre-
ciação do presente Veto Governamental, conforme previsto no art. 49, § 1º, da
Constituição Estadual.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

______________________

1 “Art. 1º É proibida, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a suspensão do fornecimen-
to de energia elétrica e água tratada pelas concessionárias, por falta de pagamento de seus
usuários:
I – entre 12h de sexta-feira e 8h da segunda-feira;
II – entre às 12h do dia útil anterior e 8h do dia subsequente a feriado nacional, estadual ou munic-
ipal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
2 “Art. 21. Compete à União:
(...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
(...)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água,
em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
(...)”.
3 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.”
4 “Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(...)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públi-
cos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
(...)”.
5 “Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões
específicas das matérias relacionadas neste artigo.”
6 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2010, p.
274. Grifo nosso.
7 Nesse sentido, o Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da ADI 3.322/DF, salientou que
“a competência da União, tratando-se de um serviço público federal, é privativa e exaustiva”
(ADI 3.322-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 19.12.2006).
8 ADI 2337 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2002,
DJ 21-06-2002 PP-00096 EMENT VOL-02074-01 PP-00152
9 Supremo Tribunal Federal. Plenário. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade
2.337/SC. Relator: Ministro CELSO DE MELLO. 20/2/2002, un. Diário da Justiça, 21 jun. 2002.
Sem destaques no original.

LEI Nº 10.477, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Altera a Lei Estadual nº 6.967, de 30 de dezembro de
1996, que "Dispõe sobre o Imposto de Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA" e dá outras providências.

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

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.967, de 30 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com o acréscimo do seguinte artigo 10-A:

"Art. 10-A. No caso de desobediência pelo contribuinte do disposto
no art. 130, § 2º da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, a autoridade fiscal lançará de ofício o imposto nos termos do
art. 2º, § 3º desta Lei.

§ 1º Para o lançamento de ofício nos termos do caput, a autoridade
fiscal indicará o domicílio tributário do contribuinte nos termos do art. 127 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

§ 2º Para os fins deste artigo, será considerado o endereço da filial
da pessoa jurídica no Estado do Rio Grande do Norte como seu domicílio trib-
utário."

Art. 2º O art. 15 da Lei Estadual nº 6.967, de 30 de dezembro de
1996, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte § 2o, renumerado o atual
Parágrafo Único como § 1o:

"Art. 15. Do produto da arrecadação do imposto, inclusive os
acréscimos moratórios correspondentes, cinquenta por cento constituirão receita do
Estado e cinquenta por cento do Município onde estiver licenciado, inscrito ou
matriculado o veículo.

§ 1º A Secretaria de Tributação providenciará o estorno da importân-
cia indevidamente repassada ao Município, em função da repetição do indébito.

§ 2º No caso de lançamento nos termos do art. 10-A desta Lei, o per-
centual destinado ao Município será devido àquele do domicílio tributário do con-
tribuinte, definido nos termos do art. 127 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

LEI Nº 10.478, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Determina às empresas que comercializam pilhas, bate-
rias e aparelhos eletrônicos de pequeno porte no Estado
do Rio Grande do Norte a instalação de coletores de lixo
eletrônico.

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

Art. 1º  As empresas que comercializam pilhas, baterias e aparelhos
eletrônicos de pequeno porte no Estado do Rio Grande do Norte, ficam obrigadas a
instalar coletores de lixo eletrônico, disponíveis em locais de fácil visualização e
acesso.

Parágrafo único.  São considerados aparelhos eletrônicos de
pequeno porte: aparelhos celulares, pilhas, baterias, computadores, monitores, scan-
ners, impressoras, pequenas copiadoras, televisores de tela pequena e aparelhos de
som.

Art. 2º  As empresas que comercializam pilhas, baterias e aparelhos
eletrônicos devem ser orientadas pelos fabricantes desses produtos para procederem
ao correto acondicionamento e envio seguro do material recolhido às indústrias, que
serão responsáveis pelo seu destino final.

Parágrafo único.  Os fabricantes dos produtos eletrônicos em
questão são responsáveis pelo descarte seguro desse material, que é altamente tóx-
ico e poluidor, ou pelo reaproveitamento de alguns componentes para sua reutiliza-
ção em equipamentos, que serão destinados às entidades filantrópicas, estendendo
sua vida útil nas comunidades carentes.

Art. 3º  O descumprimento desta Lei resulta no pagamento de multa
pecuniária equivalente a 10 (dez) salários mínimos, cujo valor será duplicado em
caso de reincidência.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publi-
cação no Diário Oficial, cabendo ao Poder Executivo fiscalizar a sua aplicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

LEI Nº 10.479, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, O COMÉRCIO E O
TRANSPORTE DE ABELHAS SEM FERRÃO
(MELIPONÍNEAS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE.

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

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação, o comércio de colônias e seus
produtos e o transporte de abelhas-sem-ferrão (meliponíneos) no Estado do Rio
Grande do Norte.
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Parágrafo único. Poderá ser fornecido o selo de qualidade e pro-
cedência garantida aos produtos derivados da abelha-sem-ferrão, conforme regula-
mentação.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meliponíneos: subfamília de insetos himenópteros, da família dos
apídeos, animais sociais que vivem em colmeias, considerados polinizadores por
excelência das plantas nativas, popularmente conhecidos como abelhas-sem-ferrão,
abelhas-da-terra, abelhas indígenas, abelhas nativas ou abelhas brasileiras;

II - meliponicultura: o exercício de atividades de criação e manejo
de abelhas sociais nativas (meliponíneos) para fins de comércio, pesquisa científi-
ca, atividades de lazer, educação ambiental e ainda para consumo próprio ou famil-
iar de mel e de outros produtos dessas abelhas, objetivando também a conservação
das espécies e sua utilização na polinização de plantas;

III - meliponicultor: pessoa que, em abrigos apropriados, mantém
abelhas-sem-ferrão, objetivando a preservação do meio ambiente, a conservação
das espécies e a utilização delas, de forma sustentável, na polinização das plantas e
na produção de mel, de pólen e de própolis, para consumo próprio ou para comér-
cio;

IV - meliponário: local destinado à criação racional de abelhas-sem-
ferrão, composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente
preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies, categorizado em:

a) meliponário comercial: local com finalidade primeira de criação,
divisão e comercialização de colmeias e os produtos e subprodutos das abelhas,
aplicando-se também o aluguel de colmeias para a polinização de grandes áreas
com culturas agrícolas;

b) meliponário científico ou de pesquisa: local visando à pesquisa
científica e à preservação de espécies, localizados em instituições de ensino e
pesquisa;

c) meliponário educativo: destinado entidades educacionais para as
atividades de educação ambiental, podendo ser instalado em unidades de conser-
vação de uso sustentável e em entidades educacionais;

d) meliponário de lazer (hobby) e polinização: aplicado somente a
pequenos meliponicultores, alguns instalados no perímetro urbano das cidades,
objetivando o melhoramento paisagístico do local, pequenas vendas e para o con-
sumo familiar dos produtos das abelhas;

V - colônia: grupamento de indivíduos da mesma espécie que reve-
lam profundo grau de interdependência vital e não conseguem viver isoladamente;

VI - colmeias, caixas de abelhas e cortiço: abrigos especialmente
preparados na forma de caixas, troncos de árvores seccionadas, cabaças ou simi-
lares para a manutenção ou criação racional de abelhas sociais nativas;

VII - ninhos: local de abrigo da sociedade das abelhas sem ferrão
(meliponíneos), podendo localizar-se na parte aérea das plantas (aéreo), nos ocos
variados de árvores, em muros de pedras, ou no solo, apresentando entradas típicas,
com arquitetura relacionada com o tipo de defesa da colônia;

VIII - espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial
reprodutivo entre si, capazes de originar descendentes férteis, incluindo aqueles que
se reproduzem por partenogênese;

IX - espécimes: indivíduo ou parte dele, vivo ou morto, de uma
espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, unidade de uma espécie; e

X - habitat: local de vida de um organismo ou população, com car-
acterísticas ecológicas do ambiente (local de morada).

Art. 3º Todo meliponário considerado científico ou de pesquisa dev-
erá requerer a abertura do cadastro de criador de abelha-sem-ferrão no Instituto de
Defesa e Fiscalização Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), conforme
regulamento.

Parágrafo único. Para os demais meliponários poderá ser requerida
abertura do cadastro mencionado no caput do presente artigo, conforme regulamento.

Art. 4º São permitidos o manejo, a multiplicação de colônias, a
aquisição, a guarda, o comércio, o escambo, a captura e a utilização de produtos
tangíveis e intangíveis obtidos com o meliponário, conforme regulamento.

Art. 5º Fica autorizada a comercialização de mel, pólen, própolis e
compostos provenientes de criadores de abelha-sem-ferrão, conforme regulamento.

Art. 6º Fica autorizado o transporte de colônia, ou de parte delas,
dentro dos limites do Território Potiguar, mediante Guia de Trânsito Animal (GTA),
emitido pelo Instituto de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Rio Grande do
Norte (IDIARN).

Art. 7º Os criadores de meliponíneos no Rio Grande do Norte terão
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para sua regularização, após a publicação do
Regulamento desta lei.

Art. 8º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei em um
prazo de 90 (noventa) dias a partir da sua publicação, ouvidos o Instituto de Defesa
e Fiscalização Agropecuária do Rio Grande do Norte - IDIARN, a Secretaria de
Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte - SAPE, o
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - IDEMAe a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

LEI Nº 10.480, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a instituição de cotas e sobre o argumento
de inclusão regional nos processos seletivos de vagas ini-
ciais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
- UERN, para alunos egressos da Rede Pública de Ensino,
revoga a Lei nº 8.258/2002 e a Lei nº 9.696/2013, fixando
outras providências.

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

Art. 1º A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
adotará em seus processos seletivos de vagas iniciais para ingresso nos cursos de
graduação o sistema de cota social e cota para pessoas com deficiência, bem como
deverá aplicar no aludido processo seletivo o Argumento de Inclusão Regional.

Art. 2º A Cota Social será destinada a candidatos que tenham cursa-
do integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e para can-
didatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Art. 3º Nos processos seletivos de vagas iniciais para ingresso nos
cursos de graduação serão reservados, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquen-
ta por cento) das vagas para Cota Social.

I - as vagas de que trata o caput deste artigo serão preenchidas, por
autodeclarados pretos, pardos, e indígenas, em proporção no mínimo igual a de pre-
tos, pardos e indígenas da população norte-riograndense, segundo o último Censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

II - o restante do percentual não destinado a candidatos autodeclara-
dos pretos, pardos ou indígenas será preenchido por candidatos cotistas não
enquadrados nestes grupos étnicos.

Art. 4º A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
reservará, em cada processo seletivo de vagas iniciais para ingresso nos cursos de
graduação, por curso e turno, no mínimo 5% (cinco por cento) para pessoas com
deficiência comprovada por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde -
SUS.

§ 1º A comprovação da deficiência declarada deverá ser realizada
mediante a perícia por Junta Multiprofissional constituída por profissionais nomea-
dos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, que dará decisão
terminativa sobre a qualificação do candidato como com deficiência, ou não, e seu
respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência declarada realmente
o habilita a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, com base na
legislação federal brasileira da pessoa com deficiência.

§ 2º Nos processos seletivos especificados no caput deste artigo, será
assegurada pelo menos uma vaga para pessoas com deficiência, sempre que o quan-
titativo disponibilizado, por curso e turno, for inferior a 20 (vinte) vagas, devendo
esta regra ser também aplicada nos processos internos de reopção de curso, de
forma a assegurar de forma efetiva a política de cota para pessoas com deficiência
prevista nesta lei.

Art. 5º A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
deverá adotar também em seus processos seletivos de vagas iniciais para ingresso
nos cursos de graduação o Argumento de Inclusão Regional, que consiste em um
percentual a ser acrescido na pontuação geral obtida pelo candidato no respectivo
certame.

Parágrafo único. Fará jus ao Argumento de Inclusão Regional o can-
didato que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas
públicas ou privadas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 6º As condições, requisitos e documentos necessários para
comprovação da condição alegada pelo candidato deverão constar no edital do
processo seletivo de vagas iniciais da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN, assim como as fórmulas de cálculo referentes ao disposto no Art. 3º
e o percentual de que trata o art. 5º desta Lei.

Art. 7º O direito à vaga pressupõe aprovação no processo seletivo de
vagas iniciais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.

Art. 8º Ficam revogadas as Leis nº 8.258, de 27 de dezembro de
2002 e nº 9.696, de 25 de fevereiro de 2013.

Art. 9º No prazo de dez anos a contar da publicação desta Lei, será
promovida a revisão dos percentuais reservados ao ingresso dos estudantes pretos,
pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, além do argumento regional para
os estudantes que tenham cursado o ensino fundamental e médio no Estado do Rio
Grande do Norte.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

LEI Nº 10.481, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Considera como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Rio Grande do Norte, a iguaria "GINGA COM TAPI-
OCA.

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

Art. 1º  Fica considerada como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Rio Grande do Norte, a iguaria "GINGA COM TAPIOCA". 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

LEI Nº 10.482, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Denomina de "Rodovia Humberto Pessoa" a Rodovia
Estadual que liga a BR-304 ao Aeroporto Aluízio Alves,
localizada no Município de São Gonçalo do Amarante.

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

Art. 1º  Fica denominada de "Rodovia Humberto Pessoa" a Rodovia
Estadual que liga a BR-304 ao Aeroporto Aluízio Alves, localizada no Município de
São Gonçalo do Amarante.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

DECRETO Nº 28.702, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a renovação do Reconhecimento do Curso
de Serviço Social - Bacharelado - da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Central,
na cidade de Mossoró/RN.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais, e com fundamento no disposto
no art. 11, § 1º e 14 da Resolução nº 01/2012-CEE/RN, de 1º de agosto de 2012. 

Considerando a decisão plenária do Conselho Estadual de Educação
- CEE/RN, reunido em 19 de novembro de 2018, na qual acolheu o Parecer nº
024/2018, originário da Câmara de Educação Superior e, em unanimidade, por ela
aprovado nos autos do Processo nº 05/2018-CEE/RN; e

Considerando o Ato Homologatório da Decisão Plenária do
CEE/RN, expedido pelo Senhor Secretário de Estado da Educação e da Cultura,
publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30/01/2019.

D E C R E T A:

Art. 1º A renovação do Reconhecimento do Curso de Serviço Social
- Bacharelado, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -
UERN, no Campus Central, na cidade de Mossoró/RN.

Art. 2º O prazo de validade da renovação do Reconhecimento de que
trata o artigo anterior será de 04 (quatro) anos, contados da data da publicação deste
Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

DECRETO Nº 28.703, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a renovação do Reconhecimento do Curso
de Graduação em Geografia - Licenciatura, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN,
Campus Central Mossoró/RN.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais, e com fundamento no disposto
no art. 11, § 1º e 14 da Resolução nº 01/2012-CEE/RN, de 1º de agosto de 2012,

Considerando a decisão plenária do Conselho Estadual de Educação
- CEE/RN, reunido em 19 de dezembro de 2018, na qual acolheu o Parecer nº
025/2018, originário da Câmara de Educação Superior e, em unanimidade, por ela
aprovado nos autos do Processo nº 85859/2018-1-SEEC/RN; e
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Considerando o Ato Homologatório da Decisão Plenária do
CEE/RN, expedido pelo Senhor Secretário de Estado da Educação e da Cultura,
publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30/01/2019.

D E C R E T A:

Art. 1º A renovação do Reconhecimento do Curso de Graduação em
Geografia - Licenciatura, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN, no Campus Central Mossoró/RN.

Art. 2º O prazo de validade da renovação do Reconhecimento de que
trata o artigo anterior será de 03 (três) anos, contados da data da publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

DECRETO Nº 28.704, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Altera o Regulamento da Secretaria de Estado da
Tributação (RSET), aprovado pelo Decreto Estadual nº
22.088, de 16 de dezembro de 2010, e dá outras providên-
cias.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição
Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica extinta a Subcoordenadoria de Fiscalização de
Estabelecimentos Usuários de Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC) a
que se refere o art. 50 do Regulamento da Secretaria de Estado da Tributação
(RSET).

Parágrafo único.  As competências da SUFAC passam a ser desem-
penhadas pela Subcoordenadoria de Informações Econômico-Fiscais (SIEFI), nos
termos deste Decreto.

Art. 2º  Fica criada, na estrutura organizacional básica da Secretaria
de Estado da Tributação (SET), a Assessoria de Imprensa (ASSIMP), com nível de
assessoramento direto, cujas competências são definidas neste Decreto.

Art. 3º  O Subcoordenador de Fiscalização de Estabelecimentos
Usuários de Equipamentos de Automação Comercial a que se refere o art. 78 do
Regulamento da SET fica transformado em Subcoordenador da Assessoria de
Imprensa, cujas atribuições são definidas neste Decreto.

§ 1º  As atribuições do Subcoordenador de Fiscalização de
Estabelecimentos Usuários de Equipamentos de Automação Comercial passam a
ser exercidas pelo Subcoordenador da SIEFI.

§ 2º  As ordens de serviço em andamento na SUFAC serão acom-
panhadas e concluídas pela SIEFI.

Art. 4º  O Regulamento da Secretaria de Estado da Tributação,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 22.088, de 16 de dezembro de 2010, passa a vig-
orar com as seguintes alterações:

"Art. 4º  
…..................................................................................................
............................................................................................................
III 
...........................................................................................................
…........................................................................................................
e) Assessoria de Imprensa;
f) Projetos;
............................................................................................." (NR)

"Seção IV-A
Assessoria de Imprensa (ASSIMP)

Art. 34-A.  A Assessoria de Imprensa (ASSIMP) é o órgão respon-
sável pelas atividades nas áreas de comunicação social e de relações com outros
órgãos e entidades governamentais.

Art. 34-B.  Compete à Assessoria de Imprensa (ASSIMP)
I - programar, acompanhar e avaliar as campanhas publicitárias de

orientação ao público;
II - administrar a aplicação de pesquisas aos contribuintes com o

objetivo de avaliar a imagem da Secretaria e, especificamente, a de determinados
programas fiscais;

III - selecionar, gravar e disseminar, internamente, notícias econômi-
co-tributárias ou de interesse fiscal divulgadas pelos principais noticiários;

IV - gravar palestras, seminários e solenidades que tenham a partic-
ipação de autoridades fazendárias ou de outros órgãos da administração pública;

V - programar, produzir e distribuir, em articulação com os demais
órgãos, boletim de informações administrativas e tributárias e resenha de notícias
de interesse econômico ou fiscal;

VI - programar e acompanhar a implementação de novos meios de
divulgação das informações;

VII - divulgar, para os órgãos de imprensa, informações sobre as
atividades da Secretaria;

VIII - esclarecer dúvidas, atender demandas de profissionais da
imprensa, acompanhar a produção de matérias que atendam aos interesses da
Secretaria;

IX - promover e organizar entrevistas, conferências e debates sobre
assuntos de interesse da Secretaria;

X - auxiliar e promover eventos de interesse da Secretaria, preser-
vando a qualidade e conteúdo das informações a serem divulgadas;

XI - divulgar informações gerais sobre o fisco estadual, projetos,
ações e programas; e

XII - desenvolver outras atividades correlatas e as determinadas pelo
Secretário de Estado da Tributação." (NR)

"Art. 54.  A Subcoordenadoria de Informações Econômico-Fiscais
(SIEFI) é o órgão encarregado da execução das atividades relacionadas com os doc-
umentos de informações econômico-fiscais, bem como de planejar, executar e
supervisionar as atividades de fiscalização relativas aos estabelecimentos usuários
de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF), outros equipamentos de cont-
role e programas aplicativos." (NR)

"Art. 55.  
....................................................................................................
............................................................................................................
IX - conceder e controlar:
a) autorização, manutenção ou cessação de uso dos equipamentos

Emissores de Cupom Fiscal (ECF); e
b) autorização e cessação de uso de Programa Aplicativo Fiscal

(PAF-ECF) para uso em conjunto com o ECF;
X - credenciar ou descredenciar:
a) fabricantes, revendedores autorizados pelo fabricante e estabelec-

imentos possuidores de atestado de capacitação técnica fornecido pelo respectivo
fabricante de ECF, para garantir o funcionamento, a inviolabilidade e efetuar inter-
venção nos referidos equipamentos; e

b) desenvolvedores de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) para
uso em conjunto com o ECF;

XI - planejar, coordenar, instaurar e executar ações de fiscalização:
a) em estabelecimentos usuários ou obrigados ao uso de equipa-

mentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF);
b) em estabelecimentos credenciados a realizar intervenção em ECF;

e
c) em estabelecimentos desenvolvedores de PAF-ECF; e
XII - desenvolver outras atividades correlatas, especialmente as

determinadas pelo Coordenador da COFIS ou da CACE." (NR)

"Art. 76.  
....................................................................................................
............................................................................................................
IV - adotar providências que visem evitar a sonegação de impostos

praticada pelos usuários de quaisquer equipamentos de controle fiscal;
V - estabelecer critérios técnicos para a implantação de métodos

racionais de controle e fiscalização;
VI - propor soluções para os problemas identificados na sua área de

atuação;
VII - praticar os demais atos inerentes ao exercício de suas

atribuições, especialmente os determinados pelo Coordenador da COFIS." (NR)

"Seção XIX-A
Do Subcoordenador da Assessoria de Imprensa

Art. 81-A.  São atribuições do Subcoordenador da ASSIMP:
I - planejar, coordenar, executar e orientar atividades de divulgação

da Secretaria;
II - promover a divulgação de atos e atividades da Secretaria; 
III - representar a Secretaria perante os órgãos de imprensa;
IV - elaborar estudos e preparação de informações, em sua área de

atuação, por solicitação do Secretário; 
V - coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com os

órgãos da Secretaria; e
VI - praticar os demais atos inerentes ao exercício de suas

atribuições e os que lhe forem determinados pelo Secretário de Estado da
Tributação." (NR)

Art. 5º  O Anexo II do Regulamento da Secretaria de Estado da
Tributação (RSET), aprovado pelo Decreto nº 22.088, de 2010, passa a vigorar com
a redação do Anexo Único deste Decreto.

Art. 6º  Ficam revogados os seguintes dispositivos do Regulamento
da Secretaria de Estado da Tributação (SET), aprovado pelo Decreto Estadual nº
22.088, de 16 de dezembro de 2010:

I - o item 3 da alínea "b" do inciso V do art. 4º;

II - o inciso III do § 1º do art. 45;

III - o art. 50;

IV - o art. 51; e

V - o art. 78.

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

ANEXO ÚNICO

ANEXO II DO REGULAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
TRIBUTAÇÃO (RSET), APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 22.088,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E designar GUSTAVO ALBERTO FRANÇA DA
SILVA, matrícula nº 161.116-0, para responder pelo expediente da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), até ulterior
deliberação, retroagindo os efeitos do presente Decreto a 05 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E exonerar, a pedido, MARCELA AURILA FER-
REIRA CALDAS do cargo de provimento em comissão de Secretário-Adjunto, da
Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), retroagindo os efeitos do pre-
sente Decreto a 05 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

* A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear LUCIANA DALTRO DE CASTRO PÁDUA
BEZERRA para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial
de Governo I, do Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC), retroagindo os
efeitos do presente Decreto a 02 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 11 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

* Republicado por incorreção.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial de Governo I, do
Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC), retroagindo os efeitos do pre-
sente Decreto a 02 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 11 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

* Republicado por incorreção.
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A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E exonerar, a pedido, CLÁUDIO RODRIGO SANTOS
DE MEDEIROS do cargo de provimento em comissão de Diretor de Transportes,
do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER),
retroagindo os efeitos do presente Decreto a 22 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E exonerar, a pedido, ANA LÚCIA MACIEL COSTA,
matrícula nº 127.048-6, da função gratificada de Vice-Diretor da Escola Estadual
Nádia Maria Câmara - Ensino de 1º Grau, em Guamaré/RN, retroagindo seus
efeitos a 28 de dezembro de 2018.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 29 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear MARIA SILMA DA NÓBREGA ALEN-
CAR, matrícula nº 101.270-3, para exercer a função gratificada de Vice-Diretor da
Escola Estadual de 1º e 2º Graus João Alencar de Medeiros, em Ipueira/RN,
retroagindo seus efeitos a 29 de dezembro de 2018.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 29 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E prorrogar o mandato de FRANCISCA
WELLIVÂNIA SILVEIRA GOMES, matrícula nº 116.829-0/2, para continuar
exercendo a função gratificada de Diretor da Escola Estadual 26 de Março - Ensino
de 1º e 2º Graus, no município de Francisco Dantas/RN, por 01 (um) ano, a contar
de 29 de dezembro de 2018 a 29 de dezembro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 29 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear ANDRE LEANDRO PEREIRA para exercer
o cargo de provimento em comissão de Diretor de Unidade Penal da Cadeia Pública
de Caraúbas, no município de Caraúbas/RN, da Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania (SEJUC).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

RESOLVE exonerar, a pedido, SONIA ABBOTT GALVÃO
GOMES do cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento de
Unidade de Saúde (CDUS I), da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 28 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

RESOLVEnomear DOUGLAS FERREIRA ENEDINO ALBINO
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento de
Unidade de Saúde (CDUS I), da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 28 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E exonerar, a pedido, MARCELO MACIEL FER-
NANDES DE OLIVEIRA do cargo de provimento em comissão de Chefe do
Departamento de Unidade de Saúde (CDUS I), da Secretaria de Estado da Saúde
Pública (SESAP).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 28 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear MAURÍCIO LANDWOIGT DE OLIVEIRA
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Departamento de
Unidade de Saúde (CDUS I), da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 28 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

Considerando o disposto no art. 22 da Lei Complementar Estadual
nº 240, de 27 de junho de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18.349, de
14 de julho de 2005;

Considerando o disposto no Processo nº 214881/2017-1-PGE, refer-
ente ao procedimento eleitoral da escolha do Procurador Corregedor-Geral
suplente, devidamente homologado por meio da Resolução nº 09/17 - CS/PGE, de
30 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.042, em 1º de
novembro de 2017, ambos da Procuradoria-Geral do Estado; e

Considerando a vacância do cargo de Procurador Corregedor-Geral,
em razão da nomeação do Procurador Corregedor-Geral, Luiz Antônio Marinho da
Silva, para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado,

R E S O L V E nomear LEILA TINOCO DA CUNHA LIMA
ALMEIDA, Procuradora do Estado de 1ª Classe, matrícula nº 151.831-3, para
exercer o cargo de Procurador Corregedor-Geral, da Procuradoria Geral do Estado
(PGE), retroagindo os efeitos do presente Decreto a 16 de janeiro de 2019.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,

R E S O L V E nomear FERNANDO ANTÔNIO PESSOA DA
ROCHA para exercer o cargo de provimento em comissão de Subdiretor, da
Secretaria de Estado da Tributação (SET).

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 30 de janeiro
de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Governadora
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Procuradoria Geral do Estado
Procurador-Geral do Estado: Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva 
Procurador-Geral do Estado Adjunto: Dr. José Duarte Santana  
Procuradora Corregedora-Geral: Dra. Leila Tinôco da Cunha Lima Almeida  
Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado: 
Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva (Presidente), Dr. José Duarte Santana
(Procurador-Geral do Estado Adjunto), Dra. Leila Tinôco da Cunha Lima Almeida
(Corregedora-Geral), Dr. Nivaldo Brum Vilar Saldanha (Presidente da ASPERN),

Dra. Rosali Dias de Araújo Pinheiro (Vice-Presidente da ASPERN), Dra. Vaneska Caldas
Galvão (Rep. Categoria), Dra. Eloisa Bezerra Guerreiro (Titular), Dr. José Marcelo Ferreira
Costa (Titular), Dra. Ana Carolina Monte Procópio de Araújo (Suplente de Dra. Eloisa
Guerreiro) e Dra. Magna Letícia de Azevedo Lopes Câmara (Suplente de Dr. José Marcelo
Ferreira Costa).

RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA GERAL 
RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR PROCURADOR NO PERÍODO DE 30/01/2019 ATÉ 30/01/2019 

CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
 

Setor: CONTENCIOSO 

Procurador Processo 
ANA GABRIELA BRITO RAMOS [0822626-58.2015.8.20.5001] Total de Processos (1) 

LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA 

[01110010.002500/2018-38] [182500-38.2011.5.21.0002] 
[0805392-92.2017.8.20.5001] [0800777-93.2016.8.20.5001] 
[0814449-37.2017.8.20.5001] [0855087-15.2017.8.20.5001] 
Total  de Processos (6) 

ADRIANA TORQUATO DA SILVA 

[0115990-77.2018.8.20.0001] [0833586-05.2017.8.20.5001] 
[0833741-08.2017.8.20.5001] [0845392-37.2017.8.20.5001] 
[0812255-64.2017.8.20.5001] [0504649-62.2018.4.05.8400] 
[0521843-85.2012.4.05.8400] [0522636-14.2018.4.05.8400] 
[0518052-35.2017.4.05.8400] [0808904-87.2018.4.05.8400] 
[0811077-65.2018.8.20.5124] [0100152-40.2018.8.20.0116] 
Total  de Processos (12) 

FILIPE ALVES DE LIMA COSTA 

[0801422-16.2019.8.20.5001] [0501318-88.2019.4.05.8400] 
[0501351-28.2019.4.05.8400] [0858404-84.2018.8.20.5001] 
[0801677-71.2019.8.20.5001] [0501256-
95.4.2019.4. 05 .8400] Total de Processos (6) 
[0503027-42.2018.4.05.8401] [0500229-11.2018.4.05.8401] 

A

N

R

95.4.2019.4.05 .84 00] Total de Processos (6) 

MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA 

[0503027-42.2018.4.05.8401] [0500229-11.2018.4.05.8401] 
[0839208-31.2018.8.20.5001] [0827931-52.2017.8.20.5001] 
[0807295-36.2015.8.20.5001] [0872860-39.2018.8.20.5001] 
[0100092-94.2018.8.20.0107] [0831019-64.2018.8.20.5001] 
[0808781-56.2015.8.20.5001] [0870884-94.2018.8.20.5001] 
[0876436-40.2018.8.20.5001] [0824917-26.2018.8.20.5001] 
[0838486-31.2017.8.20.5001] [0815625-85.2016.8.20.5001] 
[0818122-72.2016.8.20.5001] [0854840-68.2016.8.20.5001] 
[0803296-07.2017.8.20.5001] [0839195-66.2017.8.20.5001] 
[0848708-29.2015.8.20.5001] [0813150-93.2015.8.20.5001] 
[0803483-49.2016.8.20.5001] [0807132-22.2016.8.20.5001] 
[0834380-94.2015.8.20.5001] [0839158-05.2018.8.20.5001] 
[0837506-50.2018.8.20.5001] [0843793-29.2018.8.20.5001] 
[0804104-80.2015.8.20.5001] [0800072-32.2015.8.20.5001] 
[0800572-98.2015.8.20.5001] [0835412-37.2015.8.20.5001] 
[0834852-95.2015.8.20.5001] [0801286-58.2015.8.20.5001] 
[0828607-68.2015.8.20.5001] [0844934-88.2015.8.20.5001] 
[0871192-33.2018.8.20.5001] [0873696-12.2301.8.20.5001] 
[0856033-50.2018.8.20.5001] [0512736-07.2018.4.05.8400] 
[0519353-17.2017.4.05.8400] [0818696-61.2017.8.20.5001] 
[0818625-59.2017.8.20.5001] [0835741-49.2015.8.20.5001] 
[0847686-62.2017.8.20.5001] [0850738-32.2018.8.20.5001] 
[0869628-19.2018.8.20.5001] [0812570-58.2018.8.20.5001] 
[0872123-36.2018.8.20.5001] [0806536-72.2015.8.20.5001] 
[0825126-97.2015.8.20.5001] [0823196-44.2015.8.20.5001] 
[0809574-29.2014.8.20.5001] [0880810-02.2018.8.20.5001] 
[0881920-36.2018.8.20.5001] [0881926-43.2018.8.20.5001] 
[0876703-12.2018.8.20.5001] [0876182-67.2018.8.20.5001] 
[0875967-91.2018.8.20.5001] [0887278-79.2018.8.20.5001] 
[0876755-08.2018.8.20.5001] [0887060-51.2018.8.20.5001] 
[0875115-67.2018.8.20.5001] [0870796-56.2018.8.20.5001] 
[0800293-73.2019.8.20.5001] [0845471-79.2018.8.20.5001] 
[0803987-89.2015.8.20.5001] [0804173-15.2015.8.20.5001] 
[0865829-65.2018.8.20.5001] [0836498-38.2018.8.20.5001] 
[0847038-48.2018.8.20.5001] [0800780-43.2019.8.20.5001] 
Total  de Processos (70) 

RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA 
MENEZES 

[2015.009860-9] [0000266-55.2017.5.21.0042] 
[2017.010856-6] [2016.004844-9] [0814836-
57.2014.8.20 .50 01] [2006.005616-0] [2017.003581-6] 
[0847607-83.2017.8.20.5001] [0001562-63.2016.5.21.0005] 
[0856864-35.2017.8.20.5001] [0001556-50.2016.5.21.0007] 
[0801271-56.2017.4.05.8401] [2017.005893-1] 
[2017.010691-9] [2015.020722-2] Total de Processos (15 ) 

Setor: GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Procurador Processo 

ANA CAROLINA MONTE PROCÓPIO DE ARAÚJO [2017.006291-6] Total de Processos (1) 
Setor: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA 

Procurador Processo 

WELBERT MARINHO ACCIOLY 
[01110018.000215/2019-93] [01110042.000 592 /2019-25] 
Total  de Processos (2) 

Setor: PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO E DEFESA AMBIENTAL 
Procurador Processo 

MARJORIE MADRUGA ALVES PINHEIRO [0101033-27.2018.8.20.0145] Total de Processos (1) 
NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA [2016.020867-4] Total de Processos (1) 
Setor: PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA 

Procurador Processo 
RENAN AGUIAR DE GARCIA MAIA [01110038.000526/2019-14] Total de Processos (1) 

DANIEL COSTA DE MELO [0818914-26.2016.8.20.5001] [2015.010036-8] Total de 
Processos (2) 

MARICÉU MARINHO DE OLIVEIRA [2016.014759-6] Total de Processos (1) 

RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA 
[0802635-96.2015.8.20.5001] [0866886-21.2018.8.20.5001] 
Total  de Processos (2) 

JOSÉ FERNANDES DINIZ JÚNIOR 

[0104140-48.2017.8.20.0102] [0812327-36.2018.8.20.5124] 
[0823441-50.2018.8.20.5001] [0851123-77.2018.8.20.5001] 
[0802202-53.2019.8.20.5001] [001.2009.049.365-9] 
[0835954-50.2018.8.20.5001] [0851307-33.2018.8.20.5001] 
[2017.019321-1] Total de Processos (9) 

ROSA MARIA D  ́APRESENTAÇÃO FIGUEIREDO 
CALDAS 

[2017.002346-4] [2018.004913-1] [0823789-
68.2018. 8. 20 .50 01] [0835780-41.2018.8.20.5001] 
[0808847-50.2018.8.20.5124] [0828812-97.2015.8.20.5001] 
[0851164-44.2018.8.20.5001] [0851175-73.2018.8.20.5001] 
[0800034-37.2019.8.20.5144] Total de Processos (9) 

RENAN AGUIAR DE GARCIA MAIA 

[496149/2008-9] [254299/2017-8] [53220/2018-3] 
[121189/00-90] [121188/00-90] [496149/2008] 
[36686/2018-2] [057030/2018-9] [248583/2014-1] 
[40602/2018-2] [75631/2018-2] [194627/2017-1] 
[217703/2017-4] [42658/2018-1] [42965/2018-1] 
[393142/2016-5] [220453/2017-1] Total de Processos (17) 

Setor: REGIONAL DE CAICÓ 
Procurador Processo 

CARLOS JOSÉ FERNANDES REGO 

[0800946-03.2018.8.20.5101] [0801513-34.2018.8.20.5101] 
[0800494-90.2018.8.20.5101] [0800122-10.2019.8.20.5101] 
[0800303-16.2016.8.20.5101] [0800641-53.2017.8.20.5101] 
[0800254-04.2018.8.20.5101] [0800938-26.2018.8.20.5101] 
[0800112-97.2018.8.20.5101] [0800111-15.2018.8.20.5101] 
[0800924-42.2018.8.20.5101] [0801057-84.2018.8.20.5101] 
[0801400-80.2018.8.20.5101] [0801460-53.2018.8.20.5101] 
[0801162-61.2018.8.20.5101] [0801514-19.2018.8.20.5101] 
[0801654-53.2018.8.20.5101] [0800230-73.2018.8.20.5101] 
[0802057-22.2018.8.20.5101] [0802157-74.2018.8.20.5101] 
[0802332-68.2018.8.20.5101] [0802531-90.2018.8.20.5101] 
[0800941-78.2018.8.20.5101] [0800953-92.2018.8.20.5101] 
[0802382-94.2018.8.20.5101] [0800803-14.2018.8.20.5101] 
[0800845-63.2018.8.20.5101] [0800847-33.2018.8.20.5101] 
[0800893-22.2018.8.20.5101] [0800896-74.2018.8.20.5101] 
[0800915-80.2018.8.20.5101] [0800942-63.2018.8.20.5101] 
[0800899-29.2018.8.20.5101] [0800926-12.2018.8.20.5101] 
[0800905-36.2018.8.20.5101] [0801118-42.2018.8.20.5101] 
[0801099-36.2018.8.20.5101] [0801095-96.2018.8.20.5101] 
[0801518-56.2018.8.20.5101] [0801438-92.2018.8.20.5101] 
[0800799-74.2018.8.20.5101] [0800800-59.2018.8.20.5101] 
[0800185-35.2019.8.20.5101] [0800181-95.2019.8.20.5101] 
[0800163-74.2019.8.20.5101] [0800183-65.2019.8.20.5101] 
[0800034-55.2019.8.20.5138] [0800035-40.2019.8.20.5138] 
[0802693-85.2018.8.20.5101] [0800921-87.2018.8.20.5101] 
[0800130-84.2019.8.20.5101] [0800041-61.2019.8.20.5101] 
[0800145-53.2019.8.20.5101] [0800258-41.2018.8.20.5101] 
[0801674-44.2018.8.20.5101] [0800839-56.2018.8.20.5101] 
[0801026-64.2018.8.20.5101] [0800904-51.2018.8.20.5101] 
[0800801-44.2018.8.20.5101] [0800025-10.2019.8.20.5101] 
[0801055-51.2017.8.20.5101] [0801516-86.2018.8.20.5101] 
[0801621-63.2018.8.20.5101] [0800057-15.2019.8.20.5101] 
[0801094-14.2018.8.20.5101] [0800926-12.2018.8.20.5101] 
[0800905-36.2018.8.20.5101] [0800799-74.2018.8.20.5101] 
[0800915-80.2018.8.20.5101] [0801438-92.2018.8.20.5101] 
[0801118-42.2018.8.20.5101] [0800896-74.2018.8.20.5101] 
[0800845-63.2018.8.20.5101] [0800162-89.2019.8.20.5101] 
[0800893-22.2018.8.20.5101] [0800001-79.2019.8.20.5101] 
[0800847-33.2018.8.20.5101] [0800942-63.2018.8.20.5101] 
[0801095-96.2018.8.20.5101] [0801099-36.2018.8.20.5101] 
[0800803-14.2018.8.20.5101] [0800800-59.2018.8.20.5101] 
[0800899-29.2018.8.20.5101] [0801518-56.2018.8.20.5101] 
[0800036-25.2019.8.20.5138] [0100203-53.2015.8.20.0117] 
Total  de Processos (86) 

Setor: REGIONAL DE MOSSORÓ 
Procurador Processo 

BRUNO PROENÇA ALENCAR 

[0000853-39.2018.5.21.0011] [0000836-03.2018.5.21.0011] 
[0000560-69.2018.5.21.0011] [0000472-31.2018.5.21.0011] 
[0000474-98.2018.5.21.0011] [0801038-29.2019.8.20.5106] 
[0800898-92.2019.8.20.5106] [0801318-97.2019.2.0.5106] 
[0103711-11.2013.8.20.0106] [0600561-72.2007.8.20.0106] 
Total  de Processos (10) 

DIEGO NOGUEIRA KAUR 

[0000892-36.2018.5.21.0011] [0000473-16.2018.5.21.0011] 
[0801229-74.2019.8.20.5106] [0000694-87.2018.5.21.0014] 
[0000891-42.2018.5.21.0014] [0000622-03.2018.5.21.0014] 
[0000726-92.2018.5.21.0014] Total de Processos (7) 

EDUARDO BARBOSA DE ARAÚJO 
[0000559-84.2018.5.21.0011] [0000732-02.2018.5.21.0014] 
[0000724-25.2018.5.21.0014] [0000402-05.2018.5.21.0014] 
[0000619-48.2018.5.21.0014] Total de Processos (5) 
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SECRETARIAS DE ESTADO
Secretaria da Administração

e dos Recursos Humanos
Portaria-SEI Nº 52, de 21 de janeiro de 2019.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a
decisão proferida na Ação Judicial - Processo nº 0831833-13.2017.8.20.5001 -
Comarca de Natal, protocolado sob o nº 00110013.000364/2019-67-SEARH,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder Progressão ao (a) servidor (a) ELISABETE FERNANDES DO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, do Quadro do Magistério Público Estadual da
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC, matrícula nº 118.228-5/1,
da classe/nível/ PN-III "E" para PN-III "J".
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Resolução Nº 11, DE 07 DE janeiro DE 2019
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CUL-
TURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 1º, inciso II, letra
"f", do Decreto nº. 11.519, de 24.11.92, e tendo em vista o que consta no processo
nº 00410029.005093/2018-10.
RESOLVEM exonerar, a pedido, o servidor FRANCISCO DE ASSIS CAVAL-
CANTE PEREIRA, matrícula nº 110066-1, vinculo 2, ocupante do cargo de
Professor Permanente, Nível-III, Classe "A", do Quadro Geral de Pessoal do Estado
- Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC, nos termos do artigo 34,
da Lei Complementar nº. 122, de 30 de junho de 1994, retroagindo seus efeitos a
17.12.2018 .
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

Resolução Nº 3, DE 03 DE janeiro DE 2019
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CUL-
TURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 1º, inciso II, letra
"g", do Decreto nº 11.519, de 24.11.92, e tendo em vista o que consta na Decisão
Judicial - Processo nº 0843960-80.2017.8.20.500l- Comarca de Natal/RN, protoco-
lado sob o nº 00110013.009140/2018-30 - SEI;
RESOLVEM, promover o (a) servidor (a) ALZENAIDE CANDIDO DE
OLIVEIRA SALVADOR, matrícula nº 130.876-9/1, conforme dispõe o Estatuto e
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Estadual, da
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC, do Nível/Classe, EPN-II
"A" para EPN-III "B", conforme decisão judicial.
PUBLIQUE-SE.
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

Resolução Nº 27, DE 09 DE janeiro DE 2019
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS E A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 1º, inciso II, letra "f", do
Decreto nº. 11.519, de 24.11.92, e tendo em vista o que consta no processo nº
01010018.001950/2018-99 - SEI                                    RESOLVEM exonerar, a
pedido, o servidor ANDRYELI ELKEYT FERNANDES CHACON, matricula nº
222672-3, ocupante do cargo efetivo de AGENTE PENITENCIÁRIO, do Quadro
Geral de Pessoal do Estado - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA - SEJUC, nos termos do artigo 34, da Lei Complementar nº. 122 de
30 de junho de 1994, retroagindo a 10/12/2018.
PUBLIQUE-SE
MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
ARMELI MARQUES BRENNAND
Secretária de Estado da Justiça e da Cidadania

Resolução Nº 8, DE 04 DE janeiro DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 1º, inciso II, letra "f", do
Decreto nº. 11.519, de 24.11.92, e tendo em vista o que consta no processo nº
01010042.003459/2018-03;

RESOLVEM exonerar, a pedido, a servidora SAULLO BANDEIRA NORONHA
DE TEIXEIRA, matricula nº 222.365-1, ocupante do cargo efetivo de AGENTE
PENITENCIÁRIO, do Quadro Geral de Pessoal do Estado - SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUC, nos termos do artigo 34, da Lei
Complementar nº. 122 de 30 de junho de 1994, retroagindo a 01/12/2018.
PUBLIQUE-SE
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
ARMÉLI MARQUES BRENNAND
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania

Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE
Rua Jundiaí, 410, Tirol. Fone: (84) 3232-2901/2902 / Fone-Fax: (84) 3232-2903
CEP: 59020-120
E-mail: previdenciarn@rn.gov.br

PORTARIA Nº 003/2019/CRH/PR       Natal, 30 de Janeiro de 2019.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IPERN, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 47, inciso XIII, do Decreto nº 8.332, de 09 de fevereiro
de 1982,
Considerando o que consta na alínea "d", do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº
18.963, de 22 de fevereiro de 2006 e tendo em vista o que consta no Memorando nº
4/2019-CPM/NATAL, de 24/01/2019 e Processo nº03810022000250/2019-36
(SEI),
RESOLVE:
1 - Aprovar o calendário, em anexo de Sessões Ordinárias de 2019, da Comissão
Permanente de Avaliações Periciais da Junta Médica de Natal, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado - IPERN.
2 - Autorizar o pagamento mensal de JETONS aos integrantes da referida
Comissão, com fulcro no Decreto nº 23.438 de 13.05.13.
3 - Determinar a Chefia de Pagamento de Pessoal do IPERN, a implantação do
referido pagamento na folha de pessoal deste órgão, em conformidade com as ori-
entações da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos e
Controladoria Geral do Estado.
4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Nereu Batista Linhares
Presidente do IPERN 

ANEXO A PORTARIA Nº. 003/2019/CRH/PR

Calendário Anual de Reuniões Ordinárias da Comissão Permanente de Avaliações
Periciais da Junta Médica de       Natal, do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN.

Exercício 2019
20 REUNIÕES

PORTARIA Nº 004/2019/CRH/PR Natal, 30 de Janeiro de 2019.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IPERN, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 47, inciso XIII, do Decreto nº 8.332, de 09 de fevereiro
de 1982,
Considerando o que consta na alínea "d", do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº
18.963, de 22 de fevereiro de 2006 e tendo em vista o que consta no Memorando nº
4/2019-CPM/NATAL, de 24/01/2019 e Processo nº03810022000250/2019-36
(SEI),
RESOLVE:
1 - Aprovar o calendário em anexo de Reuniões Ordinárias para o exercício de
2019, da Comissão Permanente de Avaliações Periciais da Junta Médica de Caicó,
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN.
2 - Autorizar o pagamento mensal de JETONS aos integrantes da referida
Comissão, com fulcro no Decreto nº 18.963, de 22.06.2006.
3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Nereu Batista Linhares
Presidente do IPERN

ANEXO A PORTARIA Nº 004/2019/CRH/PR

Calendário Anual de Reuniões Ordinárias da Comissão Permanente de Avaliações
Periciais da Junta Médica de Caicó, do Instituto de Previdência Dos Servidores do
Estado - IPERN.

Exercício 2019
12 REUNIÕES

Nereu Batista Linhares
Presidente do IPERN

PORTARIA Nº 005/2019/CRH/PR Natal, 30 de Janeiro de 2019.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IPERN, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 47, inciso XIII, do Decreto nº 8.332, de 09 de fevereiro
de 1982,
Considerando o que consta na alínea "d", do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº
18.963, de 22 de fevereiro de 2006 e tendo em vista o que consta no Memorando nº
4/2019-CPM/NATAL, de 24/01/2019 e Processo nº03810022000250/2019-36
(SEI),
RESOLVE:
1 - Aprovar o calendário em anexo de Reuniões Ordinárias para o exercício de
2019, da Comissão Permanente de Avaliações Periciais da Junta Médica de
Mossoró-RN, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN.
2 - Autorizar o pagamento mensal de JETONS aos integrantes da referida
Comissão, com fulcro no Decreto nº 18.963, de 22.06.2006.
3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Nereu Batista Linhares
Presidente do IPERN

ANEXO A PORTARIA Nº 005/2019/CRH/PR

Calendário Anual de Reuniões Ordinárias da Comissão Permanente de Avaliações
Periciais da Junta Médica de Mossoró-RN, do Instituto de Previdência Dos
Servidores do Estado - IPERN.
Exercício 2019

12 REUNIÕES 

Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social

Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - CEHAB

PORTARIA Nº 024/2019 - PR/CEHAB
O Diretor Presidente em Substituição Legal da CEHAB - Companhia Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 10, inciso VIII, do Regimento Interno, previsto no Estatuto Social aprovado
pelo Decreto Nº 20.420, de 1º de abril de 2008,
RESOLVE:
Art.1º). Nomear o Sr. GILDO BEZERRA para o Cargo de Assessor do
Departamento de Regularização Fundiária da Companhia Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano - CEHAB.
Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Natal/RN, 30 de janeiro de 2019.
Romero Melo Ferreira de Souza
Diretor Presidente em Substituição Legal
CEHAB/RN

PORTARIA Nº 023/2019 - PR/CEHAB
O Diretor Presidente em Substituição Legal da CEHAB - Companhia Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 10, inciso VIII, do Regimento Interno, previsto no Estatuto Social aprovado
pelo Decreto Nº 20.420, de 1º de abril de 2008,
RESOLVE:
Art.1º). Nomear o Sr. DIEGO MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PAULA para o Cargo de Assessor do Departamento de Administração Contratos e
Convênios da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano -
CEHAB.
Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANO 86                        EDIÇÃO Nº 14.345

RODRIGO PINHEIRO NOBRE 

[0806923-20.2018.4.05.8401] [0503197-14.2018.4.05.8401] 
[0505755-56.2018.4.05.8401] [0505953-93.2018.4.05.8401] 
[0504670-35.2018.4.05.8401] [0504625-31.2018.4.05.8401] 
[0504242-53.2018.4.05.8401] [0508396-51.2017.4.05.8401] 
[0807162-24.2018.4.05.8401] Total de Processos (9) 

VICTOR BARBOSA SANTOS 

[0812591-10.2018.8.20.5106] [0000475-83.2018.5.21.0011] 
[0000882-89.2018.5.21.011] [0001382-83.2017.5.21.0014] 
[0000698-27.2018.521.0014] [0002769-54.2002.8.20.0106] 
Total  de Processos (6) 

Setor: REGIONAL DE PAU DOS FERROS 
Procurador Processo 

RODRIGO PINHEIRO NOBRE 

[0801253-33.2018.8.20.5108] [0800799-53.2018.8.20.5108] 
[0801163-25.2018.8.20.5108] [0800032-78.2019.8.20.5108] 
[0800074-30.2019.8.20.5108] [0800624-59.2018.8.20.5108] 
[0800907-82.2018.8.20.5108] [0800672-18.2018.8.20.5108] 
[0800528-44.2018.8.20.5108] [0801170-17.2018.8.20.5108] 
[0800975-32.2018.8.20.5108] [0800955-41.2018.8.20.5108] 
[0800072-60.2019.8.20.5108] [0800021-49.2019.8.20.5108] 
[0800765-78.2018.8.20.5108] [0800666-11.2018.8.20.5108] 
[0800476-48.2018.8.20.5108] [0801245-56.2018.8.20.5108] 
[0800168-73.2018.8.20.5120] [0800160-27.2018.8.20.5143] 
[0800181-66.2018.8.20.5122] [0800102-78.2018.8.20.5125] 
[0000001-80.2002.8.20.0131] Total de Processos (23 ) 

JULIANA MOURA NOGUEIRA 
DIRETORA DA SECRETARIA GERAL PGE/RN 

J ANEIRO ESTIMATIVA 

FEVEREIRO 01 04 05 06 07 0 8 1 1 12 1 3 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 2 8 

MARÇO/ABR 01 06 07 08 11 1 2 1 3 14 1 5 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 0 1 

ABRIL/MAIO 02 03 04 05 08 0 9 1 0 11 1 2 15 16 17 22 23 24 25 26 29 30 0 2 

MAIO 03 06 07 08 09 1 0 1 3 14 1 5 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 3 0 

MAIO/J UNHO 31 03 04 05 06 0 7 1 0 11 1 2 13 14 17 18 19 21 24 25 26 27 2 8 

J ULHO 01 02 03 04 05 0 8 0 9 10 1 1 12 15 16 17 18 19 22 23 24 30 3 1 

AGOSTO 05 06 07 08 09 1 2 1 3 14 1 5 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 3 0 

SETEMBRO 02 03 04 05 06 0 9 1 0 11 1 2 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 2 7 

OUTUBRO 01 02 04 07 08 0 9 1 0 11 1 4 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 3 0 

OUT/NOVEMBRO 31 01 04 05 06 0 7 0 8 11 1 2 13 14 18 19 20 22 25 26 27 28 3 0 

DEZ/EMBRO/13º ESTIMATIVA 

 

JANEIRO ESTIMATIVA 

FEVEREIRO 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 

MARÇO 01 07 08 12 13 14 20 21 22 26 27 28 

ABRIL 02 02 03 09 10 11 15 16 17 24 25 26 

MAIO 02 03 07 08 09 14 15 16 22 23 24 29 

JUNNHO 03 04 05 11 12 13 17 18 19 26 27 28 

JULHO 02 03 04 10 11 12 16 17 18 23 24 25 

AGOSTO 01 02 06 07 08 13 14 15 21 22 28 29 

SETEMBRO 03 04 05 10 11 12 18 19 20 24 25 26 

OUTUBRO 01 02 08 09 10 16 17 18 22 23 24 30 

NOVEMBRO 01 05 06 07 12 13 14 18 19 20 27 28 

DEZEMBRO/13º ESTIMATIVA 

 

JANEIRO ESTIMATIVA 

FEVEREIRO 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 

MARÇO 01 07 08 12 13 14 20 21 22 26 27 28 

ABRIL 02 02 03 09 10 11 15 16 17 24 25 26 

MAIO 02 03 07 08 09 14 15 16 22 23 24 29 

JUNNHO 03 04 05 11 12 13 17 18 19 26 27 28 

JULHO 02 03 04 10 11 12 16 17 18 23 24 25 

AGOSTO 01 02 06 07 08 13 14 15 21 22 28 29 

SETEMBRO 03 04 05 10 11 12 18 19 20 24 25 26 

OUTUBRO 01 02 08 09 10 16 17 18 22 23 24 30 

NOVEMBRO 01 05 06 07 12 13 14 18 19 20 27 28 

DEZEMBRO/13º ESTIMATIVA 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Natal/RN, 28 de janeiro de 2019.
Romero Melo Ferreira de Souza
Diretor Presidente em Substituição Legal
CEHAB/RN
*Republicada por Incorreção

Secretaria  de Estado da
Segurança Pública e da Defesa Social

Delegacia Geral de Policia Civil - DEGEPOL

PORTARIA Nº 37/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER RENATO DA SILVA OLIVEIRA, Delegado de Polícia Civil,
Classe Especial, matrícula nº 157.839-1, da DIVIPOE, para Delegacia Municipal de
Polícia Civil de Areia Branca.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Areia Branca,
atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Tibau e Porto do
Mangue. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 038/2019/SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
18/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei Complementar Estadual
nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil do RN,
CONSIDERANDO o deferimento do pedido, in casu, de interrupção da Licença
para Tratar de Interesses Particulares do servidor Elton Rafael Florencio Silva,
Agente de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I (Processo nº 11910010.000236/2019-71
- SEI),
RESOLVE:
Art. 1º INTERROMPER, a partir de 01 de fevereiro de 2019, a Licença para Tratar
de Interesses Particulares, concedida ao servidor ELTON RAFAEL FLORENCIO
SILVA, matrícula nº 207.168-1, Agente de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I, através
da Portaria nº 330/2017-RH/PCRN, de 03/07/2017, publicada no Diário Oficial do
estado, de 08/07/2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente e revogadas as disposições em contrárias.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 39/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO, Delegado de Polícia
Civil, 3ª Classe, matrícula nº 170.968-2, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Areia Branca para Delegacia Municipal de Polícia Civil de Ipanguaçu.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Tibau e Porto do Mangue.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Ipanguaçu,
atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Pendências e Alto do
Rodrigues. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 40/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);

CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER THYAGO BATISTA DE LIMA, Delegado de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 220.214-0, da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de
Macau para Delegacia Municipal de Polícia Civil de Santa Cruz.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Macau, Guamaré, Pendências, Alto do Rodrigues e
Ipanguaçu.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Santa Cruz,
atuar também, na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jaçanã. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 41/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR ANNA LAURA DE MEDEIROS MARTINS, Delegada de
Polícia Civil, Substituto, matrícula nº 219.899-1, de atuar na Delegacia Municipal
de Polícia Civil de Jaçanã. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 42/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER LUIS FERNANDO SAVIO DE ELIEZER PINTO, Delegado
de Polícia Civil, 3ª Classe, matrícula nº 165.047-5, da DEFUR/MOSSORÓ, na
função de titular, para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Mossoró.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Mossoró,
atuar também, na DIVIPOE/MOSSORÓ. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 44/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR LIANA CARNEIRO ARAGÃO, Delegada de Polícia Civil, 1ª
Classe, matrícula nº 207.304-8, de atuar na DEA/MOSSORÓ.
Art. 2º DESIGNAR a referida Delegada de Polícia Civil, para sem prejuízo do exer-
cício de suas funções na DHPP/MOSSORÓ, atuar também, na Delegacia Municipal
de Polícia Civil de Governador Dix-Sept Rosado. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 45/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público, 
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR ANDRÉ GUSTAVO VIDERES DE ALBUQUERQUE,
Delegado de Polícia Civil, Substituto, matrícula nº 219.900-9, de atuar na função de
Adjunto na DEFUR/MOSSORÓ.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para atuar na função de
titular na DEFUR/MOSSORÓ.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 46/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000081/2019-00
/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER FRANCISCO QUIRINO DO NASCIMENTO FILHO,
Delegado de Polícia Civil, 3ª Classe, matrícula nº 99.496-0, da 5ª DP - Natal, para
a DECON-Natal-RN.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, como Titular da DECON. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 47/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER DENYS CARVALHO DA PONTE, Delegado de Polícia Civil,
3ª Classe, matrícula nº 165.155-2, da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de
Mossoró para DEA/MOSSORÓ.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 48/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR PAULO PEREIRA JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 219.938-6, de atuar na Delegacia Municipal de Polícia Civil
de Governador Dix-Sept Rosado. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN
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PORTARIA Nº 49/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER ANTÔNIO TEIXEIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Delegado de
Polícia Civil, Classe especial, matrícula nº 157.849-9, da DENARC/MOSSORÓ
para 3ª Equipe - Delegacia de Plantão Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 50/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER ALEX WAGNER ALVES FREIRE, Delegado de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 219.904-1, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Parelhas para DENARC/MOSSORÓ.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Equador, Santana do Seridó, Jardim do Seridó e
Ouro Branco.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na DENARC/MOSSORÓ, atuar também, na Delegacia
Municipal de Polícia Civil de Serra do Mel. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 51/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER ANTÔNIO CAETANO BAUMANN DE AZEVEDO,
Delegado de Polícia Civil, Classe especial, matrícula nº 156.468-4, da 2ª
DP/Mossoró para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Upanema.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 52/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER VALTAIR CAMILO DE PAIVA, Delegado de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 219.905-0, da DEA/MOSSORÓ para a 2ª DP/MOSSORÓ.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 53/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER VERILTON CARLOS BARBOSA PEREIRA, Delegado de
Polícia Civil, Substituto, matrícula nº 219.926-2, da Delegacia Municipal de Polícia
Civil de Upanema para Delegacia Municipal de Polícia Civil de Patu.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Patu, atuar
também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Olho D'água do Borges,
Messias Targino e Janduís. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 54/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER BRUNO NOGUEIRA FERRAZ, Delegado de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 220.165-8, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Acari para Delegacia Municipal de Polícia Civil de Parelhas.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar na Delegacia
Municipal de Polícia Civil de Carnaúba dos Dantas.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Parelhas,
atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Equador, Santana do
Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 55/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER BRUNO BARCELLOS CAVALCANTE, Delegado de Polícia
Civil, Substituto, matrícula nº 219.909-2, da 4ª Equipe - Delegacia de Plantão Caicó
para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Acari.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Acari, atuar
também, na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Carnaúba dos Dantas. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 56/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,

RESOLVE:
Art. 1º REMOVER PAULO PETRONILO DA SILVA NILO, Delegado de Polícia
Civil, Substituto, matrícula nº 219.937-8, da Delegacia Municipal de Polícia Civil
de Umarizal para 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Patu.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Patu, Olho D'Água do Borges, Campo Grande,
Triunfo Potiguar, Paraú e Messias Targino.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Patu, atuar
também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Almino Afonso e Umarizal. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 57/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER SANDRO REGES SOUZA SOARES, Delegado de Polícia
Civil, 1ª Classe, matrícula nº 91.051-1, da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de
Patu para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Macau.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e
Lucrécia.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Macau, atuar
também,  nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Macau e Guamaré. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 58/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000019/2019-
60/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR CHRISTIANO OTHON COSTA DE MELO, Delegado de
Polícia Civil, Substituto, matrícula nº 219.908-4, de atuar na Delegacia Municipal
de Polícia Civil de Janduís.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas,
atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Campo Grande,
Triunfo Potiguar e Paraú. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 59/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER MARCELO MARCOS ALVES DE LIMA, Delegado de Polícia
Civil, Classe Especial, matrícula nº 165.004-1, da Delegacia Municipal de Polícia
Civil de São José de Campestre para Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Canguaretama.
Art. 2º DISPENSAR o referido Delegado de Polícia Civil, de atuar nas Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Monte das Gameleiras e Serra de São Bento.
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Canguaretama, atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Baía
Formosa e Vila Flor. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 060/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000068/2019-
42/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER LEONARDO FREITAS DE MOURA, Delegado de Polícia
Civil, 3ª Classe, matrícula nº 207.299-8, da 9ª DP - Natal, para a 5ª DP-Natal-RN.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, como Titular da 5ª DP-
Natal-RN. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 61/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO SEGUNDO,
Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, matrícula nº 207.060-0, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Goianinha,
atuar também, na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Senador Georgino
Avelino. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 62/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR EVERALDO DA SILVA FONSECA, Delegado de Polícia
Civil, 3ª Classe, matrícula nº 165.206-0, de atuar na Delegacia Municipal de Polícia
de Vila Flor.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, para sem prejuízo do
exercício de suas funções na 2ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Tibau do
Sul, atuar também, nas Delegacias Municipais de Polícia Civil de Montanhas e
Pedro Velho. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 63/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 00510033.000560/2019-
81/SEI/PCRN) e;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º LOTAR VIRGINIA KARLA GOMES, matrícula nº 156.473-0, Delegada de
Polícia Civil, Classe Especial na Delegacia de Atendimento ao Turista - DEATUR;
Art. 2º DESIGNAR a referida Delegada de Polícia Civil como Titular da DEATUR;
Art. 3º DESIGNAR a referida Delegada de Polícia Civil, para sem prejuízo do exer-
cício de suas funções na DEATUR, atuar também, na DEPREMA;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 01/02/2019, revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 64/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Civil,
Classe Especial, matrícula nº 165.152-8, para sem prejuízo do exercício de suas
funções na 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Cruz, atuar também, nas
Delegacias Municipais de Polícia Civil de São José de Campestre, Monte das
Gameleiras e Serra de São Bento. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 65/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR MARCELO DE ARAÚJO ARANHA, Delegado de Polícia
Civil, Substituto, matrícula nº 207.425-7,de atuar na Delegacia Municipal de Polícia
Civil de Senador Georgino Avelino. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 66/2019-SP/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910268.000023/2019-
28/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR PATRÍCIA COSTA DO AMARAL, Delegada de Polícia Civil,
Substituto, matrícula nº 219.910-6, de atuar nas Delegacias Municipais de Polícia
Civil de Montanhas, Pedro Velho e Baía Formosa. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 67/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 00510033.000412/2019-
67/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,

RESOLVE:
Art. 1º LOTAR STENIO PIMENTEL FRANÇA, Delegado de Polícia Civil, Classe
Especial, matrícula nº 157.835-9, na Delegacia Especializada em Falsificações e
Defraudações de Natal - DEFD, na função de Delegado Adjunto a partir
01/02/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 68/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000073/2019-
55/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER JULIO CESAR BATISTA DE LIMA, Delegado de Polícia
Civil, Classe Substituto, matrícula nº 219.940-8, da 4ª DP - Natal, para Delegacia
Municipal de Macaíba-RN.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, como Titular da Delegacia
Municipal de Macaíba-RN.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 69/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000077/2019-
33/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER JOSÉ ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA, Delegado de
Polícia Civil, Classe Especial, matrícula nº 170.947-0, da titularidade da Delegacia
de Narcóticos, para Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de
Natal - DEFD.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, como Titular da
Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal - DEFD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 70/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000070/2019-
11/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER DILTON NASCIMENTO BARROS, Delegado de Polícia
Civil, Classe Substituto, matrícula nº 219.912-2, da função de Delegado Adjunto da
Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal - DEFD, para 9ª
DP-Natal.
Art. 2º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil, como Titular da 9ª DP-
Natal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 071/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000076/2019-
99/SEI/PCRN); e
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
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CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR RENÊ SILVA DE SOUZA LOPES, matrícula nº 219.902-5,
Delegado de Polícia Civil, Classe Substituto, de exercer suas funções como
Delegado Adjunto da Delegacia de Narcóticos - DENARC de Natal.
Art. 2º DESIGNAR a referida autoridade policial, para exercer suas funções como
Delegado Titular na unidade policial mencionada no artigo primeiro.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 72/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000085/2019-
80/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER JAMILLE CAROLINE LOPES PINHEIRO ALVARENGA,
Delegada de Polícia Civil, Classe Substituto, matrícula nº 207.453-2, na função de
Delegada Titular da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos
e Cargas de Natal - DEPROV, para Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa -
DHPP - DPH-4ªEQ.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 73/2019-SP/PCRN, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019, tendo em vista o que consta (Processo nº 11910263.000082/2019-
46/SEI/PCRN);
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER MÁRCIO DELGADO VARANDAS, matrícula nº 170.964-0,
Delegado de Polícia Civil, 3ª Classe, da Delegacia Especializada de Assistência ao
Turista - DEATUR para Delegacia Especializada de Capturas - DECAP;
Art. 2º DISPENSAR a referida autoridade de exercer suas funções como Delegado
Titular da Delegacia Especializada de Assistência ao Turista - DEATUR, e de
responder pelo expediente da Delegacia Especializada em Defesa do Meio
Ambiente - DEPREMA;
Art. 3º DESIGNAR o referido Delegado de Polícia Civil para exercer suas funções
como Delegado Titular da Delegacia Especializada de Capturas - DECAP;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 018/2019-SP/PCRN, 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
19/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no art. 123, da Lei Complementar nº 270, de 13 de
fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil do RN,
CONSIDERANDO a Avaliação de Capacidade Laborativa emitida por meio de
notificação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN nos autos
do Requerimento de protocolo n° 11910184.000884/2018-55 - SEI/RN,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a RAQUEL ANTUNES DE ARAÚJO, matrícula nº 121.822-
0, Escrivã de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I, 15 (quinze) dias de Licença por
Motivo de Doença em Pessoa da Família, no período de 12/12/2018 a 26/12/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente e revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 019/2019-SP/PCRN, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no art. 124 da Lei Complementar Estadual nº 270,
de 13 de fevereiro de 2004 (Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil do RN), com-
binado com o art. 50 da Lei Complementar Estadual nº 308, de 25 de outubro de
2005 e art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado);

CONSIDERANDO a ampliação do prazo da Licença Maternidade conforme regu-
lamentado pelo Decreto Estadual n° 21.557, publicado em 09 de março de 2010;
CONSIDERANDO a Avaliação de Capacidade Laborativa emitida por meio de
Notificação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN de Natal
(Processo n° 11910027.001619/2018-05-SEI/RN),
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a MIRNA TEIXEIRA MAZZA SIQUEIRA TEBALDI,
matrícula nº 207.432-0, Escrivã de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I, 180 (cento e
oitenta) dias de Licença Gestante, período de 17/08/2018 a 12/02/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente e, revogadas as disposições em contrários.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 020/2019 - SP/PCRN, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no art. 124, inciso VI, § 2º da Lei Complementar
Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil
do RN,
CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo servidor EMERSON JOSÉ
LINS BURITI, (processo n° 11910069.000627/2018-30/SEI/RN),
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a EMERSON JOSÉ LINS BURITI, matrícula nº 170.209-2,
Agente de Polícia Civil, 1ª Classe, Nível III, 05 (cinco) dias de Licença Paternidade,
a ser usufruída no período de 30/09/2018 a 04/10/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 021/2019-SP/PCRN, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no art. 124, inciso VI, § 2º da Lei Complementar
Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil
do RN,
CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo servidor MARCELO DE
ARAÚJO ARANHA, (processo n° 11910080.000020/2019-82 /SEI/RN),
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a MARCELO DE ARAÚJO ARANHA, matrícula nº 207.425-
7, Delegado de Polícia Civil, Classe Substituto, 05 (cinco) dias de Licença
Paternidade, a ser usufruída no período de 02/01/2019 a 06/01/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 022/2019-SP/PCRN, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 017/2019-
GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.336, de
21/01/2019,
CONSIDERANDO o disposto no art. 136, inciso II, "b" da Lei Complementar
Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil
do RN;
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora ADRIANA
SHIRLEY DE FREITAS CALDAS (Processo nº 11910013.008757/2018-
66/SEI/RN).
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a ADRIANA SHIRLEY DE FREITAS CALDAS, matrícula nº
165.005-0, Delegada de Polícia Civil, Classe Especial, 08 (oito) dias consecutivos
de afastamento de suas atividades funcionais, em decorrência de falecimento de seu
genitor, no período de 08/12/2018 a 15/12/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ODILON TEODÓSIO DOS SANTOS FILHO
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 043/2019-SH/PCRN, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferi-
dos pela Portaria nº 016/2019 - GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14. 336, de 18/01/2019 e, bem como o que consta no
Processo Administrativo SEI nº 11910268.000006/2019-91 e,
CONSIDERANDO a remoção do servidor Manoel Eduardo Feitosa Coutinho, da
Diretoria de Polícia Civil do Interior - DPCIN, para o Setor de Transporte - PCRN,
através da Portaria nº 387/2018-SP/PCRN, de 28/12/2018, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14.323, de 01/01/2019,
CONSIDERANDO a designação do servidor Manoel Eduardo Feitosa Coutinho,
para exercer a Chefia do Setor de Transporte - PCRN, consoante Portaria nº
001/2019-SP/PCRN, de 04/01/2019, publicada no Diário Oficial do Estado, edição
nº 14.330, de 10/01/2019,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR MANOEL EDUARDO FEITOSA COUTINHO, Agente de
Polícia Civil, 1ª Classe, Nível III, matrícula nº 170.251-3, de exercer a Função de
Direção e Chefia de Segurança Pública - FDCS IV, retroagindo seus efeitos a
10/01/2019.

Art. 2º DESIGNAR RENATA SOARES FONSÊCA, Escrivã de Polícia Civil, 4ª
Classe, Nível I, matrícula nº 207.444-3, para exercer a Função de Direção e Chefia
de Segurança Pública - FDCS IV, surtindo seus efeitos a partir de 10/01/2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observados os perío-
dos mencionados nos artigos anteriores e revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Secretária Executiva e de Comunicação Social/PCRN

PORTARIA N° 009/2019-SP/PCRN, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferi-
dos pela Portaria nº 016/2019 - GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14. 336, de 18/01/2019,
CONSIDERANDO o constante do Memorando nº 41/2018/PCRN - NIP/PCRN,
oriundo do Núcleo de Inteligência Policial/NIP (protocolo nº
11910027.001525/2018-28 - SEI),
CONSIDERANDO que APC Sammyr de Araújo Belo, preencheu os requisitos pre-
vistos no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004
(Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil), alterado pelo art. 3º da Lei
Complementar Estadual nº 417, de 31 de março de 2010,
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR SAMMYR DE ARAÚJO BELO, matrícula nº 175.973-6,
Agente de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I, para o exercício da função de Chefe de
Investigação do Núcleo de Inteligência Policial - NIP.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Secretária Executiva e de Comunicação Social/PCRN

PORTARIA N° 028/2019-SP/PCRN, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferi-
dos pela Portaria nº 016/2019 - GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14. 336, de 18/01/2019,
CONSIDERANDO o constante do Memorando nº 104/2018/PCRN - 5ª
DRP/PCRN - DPCIN/PCRN, oriundo da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil -
Macau (protocolo nº 11910165.000272/2018-91 - SEI),
CONSIDERANDO que EPC Rafael Nogueira de Oliveira, preencheu os requisitos
previstos no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de
2004 (Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil), alterado pelo art. 3º da Lei
Complementar Estadual nº 417, de 31 de março de 2010,
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº
219.689-1, Escrivão de Polícia Civil, 4ª Classe, Nível I, para o exercício da função
de Chefe de Cartório da Delegacia Municipal de Macau/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Secretária Executiva e de Comunicação Social /PCRN

PORTARIA N° 029/2019-SP/PCRN, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferi-
dos pela Portaria nº 016/2019 - GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14. 336, de 18/01/2019,
CONSIDERANDO o constante do Memorando nº 28/2018/PCRN - DM
BARAÚNAS/PCRN, oriundo da Delegacia Municipal de Baraúna (protocolo nº
11910118.000267/2018-43 - SEI),
CONSIDERANDO que APC João Batista do Nascimento, preencheu os requisitos
previstos no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de
2004 (Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil), alterado pelo art. 3º da Lei
Complementar Estadual nº 417, de 31 de março de 2010,
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, matrícula nº 169.175-
9, Agente de Polícia Civil, 2ª Classe, Nível II, para o exercício da função de Chefe
de Investigação da Delegacia Municipal de Governador Dix Sept Rosado/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Secretária Executiva e de Comunicação Social /PCRN

PORTARIA N° 010/2019-SP/PCRN, DE 16 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferi-
dos pela Portaria nº 016/2019 - GDG/PCRN, de 10/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado, edição nº 14. 336, de 18/01/2019,
CONSIDERANDO o constante do Memorando nº 040/2018-DHZO1-DHPP, oriun-
do do Delegacia de Homicídios da Zona Oeste (protocolo nº
11910277.000694/2018-07 - SEI),
CONSIDERANDO que APC Roberto Balbino da Costa, preencheu os requisitos
previstos no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de
2004 (Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil), alterado pelo art. 3º da Lei
Complementar Estadual nº 417, de 31 de março de 2010,
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR ROBERTO BALBINO DA COSTA, matrícula nº 92.270-6,
Agente de Polícia Civil, Classe Especial, Nível V, para o exercício da função de
Chefe de Investigação do Núcleo de DHPP - DHZO-1 - Delegacia de Homicídios e
de Proteção à Pessoa da Zona Oeste 1.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Secretária Executiva e de Comunicação Social/PCRN
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Instituto Técnico e Científico de Perícia-ITEP

Portaria N° 018/2019-GDG-ITEP Natal/RN, 28 de janeiro de 2019.
O Diretor Geral do INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERICIA - ITEP, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 124/2018-GDG/ITEP, 11 de dezembro de 2018, que trata acerca dos exames residuográficos.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marcos José Brandão Guimarães
Diretor Geral

Portaria N° 021/2019 - GDG Natal/RN,30 de janeiro de 2019.
O Diretor Geral do INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA- ITEP, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo art.6º, VI, da Lei Complementar nº 571, de 31 de maio de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir comissão para, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizar exames periciais nos cadáveres armazenados nas
dependências do Instituto de Medicina Legal, que estão aguardando conclusão do exame pericial e, quando possível, identifi-
cação, para posterior inumação.
Art.2º A comissão será composta por quatro Peritos Odontolegistas e dois Peritos Médico Legista,  sendo eles, respectivamente:
Claudete Bezerra Martins, matrícula nº 92.504-7;
Eduardo Araújo Ramos, matrícula nº 91.457-6
Maria Luiza Costa Lopes Cardoso, matrícula nº 91.364-2;
Ricardo José Barbalho Azevedo, matrícula nº 172.300-6;
Camila Waleska de Macedo Caldas, matrícula nº 223.315-0;
Flávio Alexandre  Santos Azevedo, matrícula nº 151.798-8.
Art.3º Os cadáveres que tenham registro de entrada e/ou perito identificado serão encaminhados, pela Direção do IML, aos
responsáveis para a conclusão das perícias, devendo ser juntada justificativa para a não conclusão, nos casos cabíveis.
Art.4º  Os exames periciais dos cadáveres que se encontram sem número ou sem infomração que vincule à sua entrada no
Instituto serão análisados pela comissão instituída pela presente Portaria.
§1º  Devido a ausência de guia de solicitação junto aos cadáveres a serem periciados, serão feitas novas guias, cujo solicitante
será o Diretor Geral do ITEP,  sendo registrado novo número de laudo pericial.
§2º No histórico do novo laudo deverá constar:
a)Data de quando o cadáver foi encontrado e catalogado, bem como data provável de entrada neste Instituto;
b)Inventário do cadáver referente às vestes e pertences encontrados;
c)Estimativa do sexo, ancestralidade, idade e estatura;
d)Tempo de morte e causa mortis.
§3º  A comissão deverá colher amostra biológica para exame de DNA, bem como fotografar as estruturas anatômicas para futu-
ra identificação e preencher Declaração de Óbito.
§4º A comissão deverá, ainda, cruzar as informações periciais com informações prestadas por familiares que buscam parentes
desaparecidos, visando futuro confronto genético através do DNA.
Art.5º  Após realizadas todos os procedimentos determinados no art.4º, a comissão providenciará, junto à Direção do IML, a
entrega dos cadáveres identificados às famílias, e inumação dos não identificados.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marcos José Brandão Guimarães
Diretor Geral

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura
PORTARIA-SEI Nº 12, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a remoção a pedido do servidor:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

*Portaria nº 143/2019-SEEC/GS                            
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º Dispensar a servidora GLAUCIANE PINHEIRO ANDRADE, matrícula nº 118.124-6, da Coordenadoria do Núcleo de
Educação do Campo e Diversidade desta Secretaria, designada através da Portaria nº 227/2015-SEEC/GS.
Art. 2º Designar a servidora MARIA ROSINEIDE PEREIRA, matrícula nº 122.860-9, Coordenadora do Núcleo de Educação
do Campo e Diversidade da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 22 de janeiro de 2019.
Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação e da Cultura
*Republicada por incorreção.

PORTARIA-SEI Nº 18, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo SEI/SEEC de nº 00410029004852/2018-27,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidora, ELAINE CRISTINA MARTINS DE MELO, matrícula nº 200.150-0, Professora Permanente
Nível III "A", 30 horas semanais, vinculo 2, a reassumir suas funções a partir de 11 de janeiro de 2019, na Escola  Estadual  Dr.
Manoel Dantas , na cidade de Natal/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Natal/RN, 28 de janeiro de 2019.
Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (08 MESES) DE ATÉ
100 (CEM) TÉCNICOS DA ÁREA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ATÉ 100 (CEM) ALFABETIZADORES PARA ATUAR
NO PROJETO ALFABETIZAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA AGRICULTORES FAMIL-
IARES, INSCRITOS NO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO VOLTADA PARA ESTE PÚBLICO, DISTRIBUÍDOS EM 29
(VINTE E NOVE) MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS PARA O PROJETO GOVERNO CIDADÃO, ABRANGENDO 09
TERRITÓRIOS RURAIS E OU DA CIDADANIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
A FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE
- FUNCERN torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas para a realização do PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO DESTINADO A SELECIONAR CANDIDATOS NOS CARGOS/ESPECIALIDADES RELACIONADOS NO
ANEXO I, observadas as normas contidas neste Edital.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, e será coordenado,
acompanhado e executado por Comissão designada pela FUNCERN.
1.2.O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 08 (oito) meses contado a partir da data de divulgação do
resultado final.
1.3.A contratação temporária será regida pelo regime estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, por hora-aula,
de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da SENALBA/RN.
1.4.O candidato que estiver em percepção de qualquer benefício social prestado pelo Governo Federal fica desde já ciente que
sua aprovação neste processo seletivo pode acarretar a perda do direito ao mencionado benefício, em consonância com a legis-
lação vigente aplicável a cada caso.
1.5.Todas as publicações oficiais serão divulgadas no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).
1.6.O candidato poderá obter o Edital deste Processo Seletivo por meio do sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).

2.DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
2.1.O Processo Seletivo Simplificado será coordenado, acompanhado e executado por Comissão designada pela
Superintendência da FUNCERN.

3.DOS CARGOS, VAGAS, LOTAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, ATRIBUIÇÕES E SALÁRIOS
3.1Os cargos objeto do presente certame para contratação temporária são os constantes nos Anexos I a IV deste Edital que
indicam o número de vagas, carga horária de cada cargo, atribuições e salários.

4.DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO
4.1.O candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital, será contratado no cargo,
se atendidas às seguintes exigências:
a)ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos nos termos do parágrafo 1.º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72;
b)comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o Anexo IV, itens I e II deste Edital;
c)encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
d)estar quite com as obrigações civis, militares e eleitorais;
e)apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso  de candidato brasileiro, do sexo masculino.
f)ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo;
g)haver sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado;
h)ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da contratação;
i)possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
j)ser titular de conta bancária;
k)cumprir as determinações deste Edital.
4.2.Os requisitos descritos no item 4.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento
deverá ser feita na data da contratação por meio de documentação original juntamente com a cópia.
4.3.A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 4.1 deste Edital impedirá a contratação do can-
didato.

5.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES
5.1.As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital (Anexos VI, VII e VIII).
5.2.Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.3.A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.4.Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação incompleta ou extemporânea.
5.5.O candidato poderá concorrer somente para um único cargo/especialidade, conforme discriminado nos Anexo I deste Edital,
devendo indicá-lo no Requerimento de Inscrição.
5.6.As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas de forma presencial, e se darão por meio da entrega de
toda a documentação e informações descritas nos Anexos IV, V, VI deste Edital, no período estabelecido no Cronograma (Anexo VII).
5.7.No ato de inscrição presencial, o candidato deverá apresentar,em ato único,toda a documentação necessária para avaliação,
conforme especificado nos Anexos V, VI do Edital.
5.7.1. A documentação comprobatória para a Análise de Currículo (Anexo V), que será usada para avaliação, deve ser entregue
no ato da inscrição presencial, de acordo com as tabelas constantes no Anexo V do Edital.
5.8.A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
5.9.As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a
FUNCERN de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas fornecidas pelo candidato.
5.10.A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.

6.DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.1.A seleção do candidato será realizada em uma única etapa sendo constituída da Análise de Currículo (Anexo V), com caráter
classificatório, obedecendo aos critérios estabelecidos nos Anexos IV e V deste Edital.

7.DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
7.1.O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado será aferido pela somatória dos pontos obtidos na Pontuação da
Análise de Currículo (Anexo V).
7.2.Os candidatos habilitados serão classificados, para o cargo e respectivas especialidades, em ordem decrescente da classifi-
cação final.
7.3.O candidato que obtiver pontuação 0,0 (zero) na Análise de Currículo (de acordo com o Anexo V) será eliminado do cer-
tame.
7.4.As vagas disponíveis serão preenchidas, por ordem de classificação dos candidatos, exclusivamente para o cargo em que se
inscreveu de acordo com a necessidade do serviço.
7.5.Havendo empate, terá preferência a seguinte ordem de critérios:
a)Tiver maior pontuação no item Experiência Profissional (Anexo V).
b)Tiver maior pontuação no item Formação Acadêmica, no caso dos técnicos das ciências agrárias (Anexo V).
c)Tiver maior pontuação no item Atuação em Movimentos Sociais, no caso dos professores alfabetizadores (Anexo V).
d)Tiver a maior idade.
7.6.O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), na data pre-
vista no Cronograma (Anexo VII).

8.DOS RECURSOS
8.1.Caberá interposição de recurso fundamentado contra o Resultado Preliminar do Processo Seletivo no prazo estabelecido no
Cronograma (Anexo VII), contra a pontuação atribuída à Análise de Currículo (Anexo V) apresentado, desde que se refira a
erro de cálculo dos pontos.
8.2.Os recursos mencionados no item 8.1 deste Edital deverão ser protocolados através da "Área do Candidato", no sítio
eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br) em campo específico para tanto e no prazo estabelecido no Cronograma (Anexo
VII).
8.3.Não será aceito o recurso interposto por via diversa da estipulada neste Edital.
8.4.Os recursos inconsistentes e aqueles cujo teor desrespeitem a FUNCERN e a Comissão responsável pela Coordenação e
Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado serão preliminarmente indeferidos.
8.5.A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no sítio eletrônico da FUNCERN
(www.funcern.br).
8.6.Após a publicação oficial de que trata o item 8.1 deste Edital, a fundamentação da decisão quanto ao indeferimento por parte
da Comissão Organizadora pela Seleção sobre recurso ficará disponível para consulta e conhecimento do candidato no sítio
eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), através da "Área do Candidato".
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8.7.A decisão de que trata o item 8.5 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.

9.DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
9.1.O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será apurado por meio da soma da Análise do Currículo (Anexo V).
9.2.O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).
9.3.Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital será publicado o Resultado Final deste Processo Seletivo
Simplificado no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).

10.DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela FUNCERN.

11.DA CONVOCAÇÃO
11.1.Concluído este Processo Seletivo Simplificado e homologado o Resultado Final, a concretização do ato de convocação dos
candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertados neste Edital obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de
validade deste Processo Seletivo Simplificado e ao cumprimento das disposições legais pertinentes.
11.2.O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado para o
cargo/especialidade para o qual se inscreveu, devendo ser observado o número máximo de vagas estabelecido no Anexo I deste
Edital.
11.2.1. O candidato aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, enquanto que o candidato
classificado é aquele que figurará no rol de cadastro de reserva, sendo convocado tão somente se surgirem novas vagas dentro
do período de validade desta seleção.

12.DA POLÍTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO E DO CONFLITO DE INTERESSES
12.1.A FUNCERN exige de todos os candidatos e demais envolvidos a observância dos mais elevados padrões de ética durante
o processo seletivo telado e durante a execução do respectivo contrato, em especial a Política de Inteligência de Integridade e
Conformidade da FUNCERN, instituída pela Portaria nº. 20/2017-SUP/FUNCERN, de 28.12.2017.
12.2.É a política do Banco Mundial, agente financiador do Acordo de Empréstimo 8276-BR - Projeto Governo Cidadão, exigir
de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declara-
dos ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado,
que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco . De acor-
do com essa política, o Banco Mundial:
(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:
(i)    "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros ;
(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável,
induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evi-
tar o cumprimento de uma obrigação ;
(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ações de outra parte ;
(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qual-
quer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte ;
(v) "prática obstrutiva" significa
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores,
com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva
ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre
assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e audito-
ria;
(b)  rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga de contrato, ou algum mem-
bro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum
empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstru-
tivas ao concorrer para o contrato em questão;
(c)  declarará  viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momen-
to, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas , coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão , sem
que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela
ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou  conhecimento dessas práticas;
(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco ,
inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo
Banco, e (ii) ser designado  como subempreitero, consultor, fabricante,  fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma
elegível que tenha sido outorgada um contrato financiado pelo Banco.
12.3.A política do Banco Mundial, agente financiador do Acordo de Empréstimo 8276-BR, Projeto Governo Cidadão, exige que
os prestadores de serviço, pessoa física ou jurídica, prestem assessoria profissional, objetiva e imparcial, priorizando sempre os
interesses do cliente, sem considerar a possibilidade de futuros trabalhos, e que, ao oferecer a prestação de serviços, evitem con-
flitos com outros serviços ou com os seus próprios interesses corporativos. Os prestadores de serviço não poderão ser con-
tratados para executar qualquer tarefa conflitante com as suas obrigações atuais ou assumidas anteriormente com outros
clientes, nem que possa colocá-los em posição que impossibilite a realização do serviço de forma a melhor atender aos inter-
esses do Mutuário, neste caso, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Sem limitação do caráter geral do exposto acima,
não serão contratados prestadores de serviços nas situações descritas abaixo:
(a) Conflito entre serviços: nem os consultores (inclusive seus funcionários e subconsultores) nem qualquer afiliada que direta
ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle juntamente com esses prestadores poderão ser contratados para
executar qualquer serviço que, por sua natureza, possa entrar em conflito com outro serviço a eles designado.
(b) Relação com funcionários do Mutuário, neste caso, que tenham relação com funcionários da Unidade de Gerenciamento do
Projeto Governo Cidadão e da Secretaria do Estado da Educação e da Cultura - SEEC: os prestadores de serviço que tenham
relação familiar ou comercial próxima com um profissional da equipe do Mutuário (ou da agência executora do projeto ou de
um beneficiário de parte do empréstimo) e estejam envolvidos direta ou indiretamente em qualquer etapa: (i) da elaboração do
Termo de Referência do serviço, (ii) do processo de seleção referente a esse contrato ou (iii) da supervisão do referido contra-
to, não poderá receber um contrato, a menos que o conflito originado por essa relação tenha sido resolvido de forma aceitável
pelo Banco Mundial durante o processo de seleção e execução do contrato.
(c) Funcionários do governo e servidores públicos (Federal, Estadual e Municipais) só poderão ser contratados para serviços no
país do Mutuário, tanto individualmente ou como membros da equipe proposta por uma empresa de consultoria, se essa con-
tratação não for conflitante com as leis, regulamentos e políticas, trabalhistas ou não, do país do Mutuário; e se (i) estiverem
em licença sem vencimento ou tiverem pedido demissão ou se aposentado; (ii) não tiverem sido contratados pela instituição
para a qual trabalhavam antes de entrar em licença sem vencimento, pedir demissão ou se aposentar e (iii) a sua contratação
não gerar qualquer tipo de conflito de interesses.
13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.O Processo Seletivo Simplificado será executado e conduzido por uma Comissão de Coordenação e Acompanhamento des-
ignada pela FUNCERN.
13.2.A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do processo
seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
13.3.Em qualquer etapa do processo seletivo estão excluídos os candidatos que utilizarem meio fraudulento, ilícito ou proibido.
13.4.Por se tratar de contratação para atendimento de um serviço específico, com prazo determinado, o eventual vínculo empre-
gatício estabelecido com os profissionais selecionados não importa em continuidade de serviços por tempo indeterminado e em
nenhuma hipótese gera estabilidade contratual ou vínculo direto com a FUNCERN.
13.5.No ato da contratação, o profissional deverá fornecer à FUNCERN todos os documentos que lhe forem solicitados, con-
forme Anexo IX.
13.6.Os candidatos aprovados deverão apresentar Atestado de Saúde Ocupacional - Admissional, expedido por médico do tra-
balho, que serão realizados conforme informações contidas no Anexo IX.
13.7.Ao participar desta seleção, os profissionais interessados demonstram integral conhecimento e anuência com todas as
condições deste Edital.
13.8.A contratação inicial de pessoal será feita pelo prazo de 08 (oito) meses, sem prorrogação.

13.9.Todas as convocações, avisos e resultados serão informados no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).
13.10.Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo de seleção, valendo
para esse fim as listagens divulgadas no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br)
13.11.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo
Simplificado.
13.12.O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo simplificado junto à Fundação de Apoio à Educação
e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN - FUNCERN, exclusivamente, por meio do e-mail: alfabetizadores@funcern.br
Natal/RN, 30 de janeiro de 2019.
JAIRO JOSÉ DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE FUNCERN

ANEXO I
QUANTITATIVO DE PESSOAL POR CARGO

"Carga horária presencial (tempo escola): 320h
"Carga horária (tempo comunidade): 96h / 12h ao mês
"Carga horária total (em 08 meses): 416h
"Período de Execução do Projeto: 08 meses.
"As atividades didático-pedagógicas presenciais serão desenvolvidas em sala de aula (tempo escola) com carga horária de 2h
diárias no total de 10h semanais.
"As atividades relacionadas ao Tempo Comunidade supracitadas terão carga horária mensal de 12h e serão desenvolvidas em
conformidade com as abordagens em sala de aula e de total interesse e necessidade dos alfabetizandos. Serão planejadas sem-
analmente junto ao alfabetizador, quinzenalmente com o Coordenador de Turmas e tematizadas no percurso das Formações
Continuadas.
"A realização do serviço deverá ocorrer nas comunidades rurais dos municípios constantes no Quadro 3.
Formação Inicial e Continuada
"A presença na Formação Inicial de 40 horas é obrigatória e será realizada no horário das 8h às 17h, em uma das seguintes
cidades polos: Natal, João Câmara ou Mossoró, de acordo com o município onde o Alfabetizador/Técnico irá atuar.
"As Formações Continuadas de 16horas bimestrais (as datas e horários serão definidos no decorrer do projeto), em uma das
seguintes cidades Polos: Natal, João Câmara ou Mossoró de acordo com o município onde o Alfabetizador/Técnico estiver
atuando.

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE POLOS PARA FORMAÇÕES,
RELAÇÃO DE TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS
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QUADRO 1 – Quanti tat ivo de Pessoal por Cargo 
ESPECIALIDADES Nº. DE VAGAS 

Alfabet izadores para realizar alfabet ização d e agricultores familiares integrada à qualificação social 
e profissional Até 100 

Técnicos  das ciências agrárias para realizar a qualificação social e profissional integrada à 
alfabet ização de agricu ltores familiares. Até 100 

TOTAL Até 200 

 
 
 

ANEXO II 
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA E 

RELAÇÃO DOS TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS ONDE OS PROFISSIONAIS PODERÃO ATUAR DE ACORDO COM A DEMANDA DE 
TURMAS 

 
 

QUADRO 2 – Distribuição da carga horária –  Alfabetizador e Técnico 

Período Carga Horária Diária A/S 
Módulo Único 

Planejamento Carga Horária Total Tempo Escola 
(presencial) 

Tempo 
Comunidade 

Noturno 2h 10h 320h - 
2h 

semanais 416h 
Diurno - - - 96h  

 

POLO TERRITÓRIO MUNICÍPIO COMUNIDADE Nº DE 
TURMAS 

NATAL 

TERRA DOS POTIGUARAS 

EXTREMOZ        01 SÍTIO COMUM  
 

01 

 
S. GONÇALO DO 

AMARANTE 
05 

ACAMPAMENTO Mª APARECIDA III 01 
ACAMPAMENTO MATEUS MOREIRA  01 

COM. BELA VISTA 01 
COM. BELO HORIZONTE 01 
COM. POÇO DE PEDRA 01 

MACAÍBA 
23 

P.A.  CHICO MENDES III 01 
ACAMP. INDEP. CAMPONESA 01 

COM. QUILOMBOLA CAPOEIRAS 01 
P.A. CARACAXÁ 02 

COMUNIDADE LAGOA DO LIMA 01 
COMUNIDADE LAGOA DO MATO 03 

COM. RIACHO DO SANGUE 01 
COM. LADEIRA GRANDE 02 
COMUNIDADE TRAÍRAS 01 

COM. LAGOA DO ESPINHEIRO 02 
COM. LAGOA NOVA 01 

P.A ELDORADO DOS CARAJÁS 01 
ACAMP. BENICIO PINHEIRO 01 

COM. RURAL SUVACÃO 01 
ACAMP. RIACHO DA BÊNÇÃO 02 

P.A JOSÉ COELHO 01 
COM. CAJAZEIRAS 01 

TERRITÓRIO 
 

MUNICÍPIOS 
 

COMUNIDADES 
 

Nº DE 
TURMAS 

AGRESTE LITORAL SUL 

CANGUARETAMA  
02 

ACAMP. MARIELLE FRANCO 01 
COM. INDÍGENA CATU 01 

LAGOA SALGADA 01 ACAMPAMENTO CANUDOS 01 
NÍSIA FLORESTA 

01 
COM. PIRANGI DO SUL 01 

VERA CRUZ 
01 

ACAMP. ROSELI NUNES 01 

TERRITÓRIO 
 

MUNICÍPIOS 
 

COMUNIDADES 
 

Nº DE 
TURMAS 

POTENGI 

IELMO MARINHO 
03 

PA. ROSELI NUNES 01 
PA. S. SEBASTIÃO IV 01 

ACAMP. GREGÓRIO BEZERRA 01 
S. PAULO DO 

POTENGI            01 
ACAMP. RETOMADA CAMPONESA  01 

SÃO PEDRO        01 ACAMP. 
JOSUÉ DE CASTRO 

01 

SÃO TOMÉ         02 COMUNIDADE GAMELEIRA  02 
TERRITÓRIO MUNICÍPIOS COMUNIDADES Nº DE 

TURMAS 

TRAIRI 
SÃO JOSÉ DE 

CAMPESTRE       02 
SOMBRAS GRANDES 01 

VOLTA DO RIO 01 
 

POLO TERRITÓRIO 
 

MUNICÍPIOS 
 

COMUNIDADES 
 

Nº DE 
TURMAS 
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ANEXO III
QUADRO 4 - REMUNERAÇÃO DOS CARGOS
PROFESSORES ALFABETIZADORES E
PROFESSORES TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Valor da remuneração por mês¹:
R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais)

Total de horas pagas por mês: 52 (cinquenta e duas) horas

1. A contratação temporária será regida por Regime CLT, por hora-aula, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da
SENALBA/RN.

ANEXO IV
PERFIL, RESPONSABILIDADES E DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS
"Até 100 (cem) Técnicos das Ciências Agrárias realizarão a qualificação profissionalintegrada à alfabetização para 2.500
agricultores familiares inscritos no Projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional.
"Até 100 (cem) alfabetizadores realizarão a alfabetização integrada à qualificação social eprofissional para os 2.500 agricul-
tores familiares inscritos no Projeto supracitado. Ambosos profissionais executarão a proposta de alfabetizar com qualificação
social eprofissional, em total interação. Tanto em sala de aula (tempo escola) como no (tempocomunidade) no campo,orientan-
do a realização de atividades sociais e profissionaisintegradas às atividades desenvolvidas em sala de aula.
"Os profissionais das ciências agrárias e os alfabetizadores serãodistribuídos em até 100 (cem) turmas abrangendo 29 municí-
pios e 09 territórios da cidadania e/ou rurais durante 08 meses.
Bimestralmente deverão ser entregues relatórios acerca das atividades pedagógicasdesenvolvidas, contemplando os seguintes
aspectos:
"Sobre o planejamento e execução das aulas: pauta de trabalho (oficinas), resultados alcançados pelos alfabetizandos - dados
sistematizados, registro fotográfico, cópia de frequência, cópias das atividades desenvolvidas com os alfabetizandos e consid-
erações relevantes, neste aspecto.
"No tempo comunidade: atividades desenvolvidas com os alfabetizandos, cópia do(s) Projeto(s)elaborados, registro de fre-
quência dos alfabetizandos, do alfabetizador e do técnico, registro fotográfico das atividades, sistematização de dados referentes
aos resultados alcançados no período.

" Sendo o relatório final: Comentários sobre todo o processo pedagógico vivido:caracterização da turma, número de
alfabetizandos, local onde ocorreram as aulas, horáriodas aulas, formações inicial e continuada, conhecimentos adquiridos e
aplicados naprática docente além de apresentar os resultados de teste de saída da aprendizagem dosalfabetizandos, resultado de
rendimento obtido ao final do Projeto pelos alfabetizandos -dados sistematizados, registro fotográfico, falas dos alfabetizandos,
cópia de frequência,cópias das atividades desenvolvidas com os alfabetizandos,sugestões e consideraçõesrelevantes, nestes
aspectos.

I. CARGO/ESPECIALIDADE: PROFESSORES TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Os Profissionais das Ciências Agrárias deverão possuir qualificação técnica consoante aos Arranjos Produtivos Locais - APL's
de cada Território, contemplados com o projeto paradesenvolver as atividades que lhes competem, referentes ao tempo escola
e tempo comunidade.
Para atuar no projeto de alfabetização integrada à qualificação profissional, os profissionais das ciências agrárias deverão apre-
sentar o perfil e assumir as responsabilidades a seguir:
1. PERFIL DOS PROFESSORES TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
"Formação mínima de nível médio técnico na área das Ciências Agrárias ou Educador (a) com nível médio e conhecimentos
em agroecologia, zootecnia, controle ambiental, com pelo menos 2 (dois) anos de experiência comprovada em   atividades de
desenvolvimento comunitário;
"Disponibilidade para participar da Formação Inicial e continuada;
"Disponibilidade para participar de planejamentos e execução das atividades previstas no Projeto;
"Disposição para trabalhar em equipe com as especificidades sociais: gênero, geração, raça e etnia.
"Residir, preferencialmente, no Território onde funcionarão as turmas.

2. RESPONSABILIDADES DO TÉCNICO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
"Participar, obrigatoriamente, da Formação Inicial de 40h do projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional
norteada, sob a coordenação de uma consultoria especializada;
"Participar da Formação Continuada de 16h bimestrais sob a coordenação de uma consultoria especializada;
"Realizar a qualificação social e profissional dos Alfabetizandos (participar das aulas interagindo com o alfabetizador, realizar
oficinas, orientar e desenvolver projetos produtivos de desenvolvimento da comunidade, atividades grupais) e outras atividades
correlatas ao Projeto que terá duração de 08 meses;
"Atuar junto com o Alfabetizador em sala de aula durante 5 (cinco) dias/semanais para contextualização das atividades no tempo
comunidade, anteriormente citadas;
"Participar do planejamento com carga horária semanal de 2h junto aos alfabetizadores e quinzenalmente com o Coordenador
de Turmas, durante os 8 meses de duração do Projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional;
"Preencher instrumentos de monitoramento e avaliação, entre outras atividades inerentes ao processo ensino-aprendizagem;
"Produzir relatórios bimestrais das atividades de aprendizagens dos alfabetizandos realizadas a partir do início das aulas.

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
"Participar, obrigatoriamente, da Formação Inicial realizada pela Consultoria;
"Realizar semanalmente a qualificação social e profissional integradas às atividades de alfabetização junto ao Alfabetizador no
Tempo escola;
"Realizar diagnóstico com a turma para elaboração de projeto/atividades de interesse e ou necessidades dos alfabetizandos, e
desenvolvê-las no Tempo comunidade: (oficinas, atividades grupais, individuais, projetos e outras correlatas ao projeto;
"Planejar semanalmente aulas em conjunto com o Alfabetizador;
"Participar da Formação Continuada realizada pela Consultoria;
"Preencher instrumentos de monitoramento junto ao Coordenador de Turmas.
"Desenvolver /orientar, atividades em campo em conjunto com o alfabetizador;
"Elaborar relatório em conjunto com o Alfabetizador, relativo às atividades técnico pedagógicas desenvolvidas no bimestre.
II. CARGO/ESPECIALIDADE: PROFESSORES ALFABETIZADORES
1. PERFIL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES
"Possuir preferencialmente graduação em Pedagogia, ou graduação nas demais licenciaturas, ou formação em Ensino Médio;
"Necessariamente ter experiência comprovada em EJA e/ou em Educação do Campo de no mínimo de 06 meses;
"Ter disponibilidade para participar da formação inicial e continuada, planejamento e outras atividades previstas no Projeto de
Alfabetização;
"Preferencialmente, ter atuação em movimentos sociais ou associações comunitárias locais;
"Residir preferencialmente na comunidade ou próximo onde irão atuar.

2. RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES
"Participar, obrigatoriamente, da Formação Inicial de 40h do projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional
norteada, sob a coordenação de uma consultoria especializada;
"Participar das Formações Continuada de 16h bimestrais, sob a coordenação de uma consultoria especializada;
"Realizar a alfabetização integrada à qualificação social e profissional interagindo em sala de aula - Tempo escola e no Tempo
comunidade (campo), com o Técnico das ciências agrárias;
"Atuar junto ao Técnico agrário em sala de aula durante 5 (cinco) dias/semanais de 2h, promover a contextualização das ativi-
dades do Tempo escola relacionando-as às vivências e necessidades de aprendizagens dos alfabetizandos no tempo comunidade;
"Participar do planejamento com carga horária semanal de 2h junto ao Técnico agrário e quinzenalmente com o Coordenador
de Turmas, durante os 8 meses de duração do Projeto de Alfabetização com Qualificação Social e Profissional;
"Preencher instrumentos de monitoramento, avaliação diagnóstica e final dos alfabetizandos, entre outras atividades inerentes
ao processo ensino e aprendizagem;
"Produzir relatórios bimestrais das atividades de aprendizagens dos alfabetizandos realizadas a partir do início das aulas, em
conjunto com o Coordenador de Turmas.

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFESSORES ALFABETIZADORES
"Participar, obrigatoriamente, da Formação Inicial realizada pela Consultoria;

"Ministrar semanalmente aulas (alfabetização) integradas à qualificação social e profissional, junto ao Técnico no Tempo escola;

"Participar com o Técnico das atividades em campo planejadas conjuntamente para o Tempo comunidade (oficinas, atividades

grupais, individuais, elaboração de projetos) e outras correlatas ao projeto;
"Planejamento semanal de aulas em conjunto com o Técnico das Ciências agrárias;
"Participar da Formação Continuada realizada pela Consultoria;
"Preencher instrumentos de monitoramento junto ao Coordenador de Turmas.
"Elaborar relatório em conjunto com o Técnico, relativo às atividades pedagógicas desenvolvidas no bimestre.

ANEXO V
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DA ANALISE DE CURRÍCULO
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JOÃO CÂMARA 

MATO GRANDE 

 
 
 

JOÃO CÂMARA 
12 

COM. INDÍG.STA TEREZINHA  01 
COM. INDIG. SERROTE SÃO BENTO 02 

COM. INDIGENA AMARELÃO 01 
P.A. CHICO SANTANA 01 

ACAMP. FORÇA JOVEM 01 
PA. BOA SORTE 01 

PA. XOÁ 02 
PA. MARIA DAS GRAÇAS 01 

PA.  BRINCO DE OURO 01 
COM. QUEIMADAS 01 

MAXARANGUAPE 
01 

ACAMP. TATIANE LINDOLFO 01 

S. M. DO GOSTOSO 
01 

P.A. PARAÍSO 01 

TOUROS 
03 

ACAMP. NOVA CONQUISTA - 
COM. BOA CICA 

02 

ACAMP. MARIA APARECIDA 01 
PEDRA GRANDE 

03 
COM. EXU QUEIMADO 02 

ACAMP. LIGAS CAMPONESAS 01 
PUREZA 

05 
PA. BERNARDO MARIM 01 

PA. PAULO FREIRE 01 
COM. NOVA DESCOBERTA 01 

COM. CANA BRAVA 01 
COM. BEBIDA VE LHA 01 

 
CAIÇARA DO NORTE 

02 

PA.  NOVA OLINDA 
 

01 

COL. DE PESCADORES 
 

01 

 
 
 

CEARÁ MIRIM 
13 

COM. ESPÍRITO SANTO  02 
PA.  RIACHÃO II 01 

PA. LEONARDO SILVA 01 
PROJETO MINA MORA 01 

ACAMP. THIAGO JUSTINO 
 

02 

ACAMP. PEDRO NUNES 01 
ACAMP.  FIDEL CASTRO 01 

ACAMP. MARIELE FRANCO 01 
ACAMP. IRMÃ DOROTHY/CHICO 

SANTANA 
01 

ACAMP. MARCO AURELIO 01 
ACAMP. LUIZ GONZAGA 01 

 
TERRITÓRIO 

 
MUNICÍPIO  

 
COMUNIDADES 

 
Nº DE 

TURMAS 
 

SERTÃO CENTRAL LITORAL 
NORTE 

 
MACAU 

03 

COM. PORTO DE S. PEDRO 01 
P.A SEBASTIÃO ANDRADE 02 

GUAMARÉ 
01 

COM. LAGOA DE BAIXO 01 

PEDRO AVELINO 
01 

COM. QUILOMBOLA AROEIRA 01 

  
POLO 

 
TERRITÓRIO  

 
MUNICÍPIO 

 
COMUNIDADES 

 
Nº DE 

TURMAS 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ 

 
 

ALTO OESTE POTIGUAR 

 
CEL.JOÃO PESSOA 

03 

SÍTIO TRAQUINA 01 
AGRICULTORAS E AGRICULTORAS – 

CIDADE 
02 

VENHA VER 
01 

SÍTIO RUFINO 01 

 
TERRITÓRIO  

 
MUNICÍPIO 

 
COMUNIDADES 

 
Nº DE 

TURMAS 

ASSU/MOSORÓ 

CARNAUBAIS 
02 

PA. ROSA LUXEMBURGO I 01 
PA. ROSA LUXEMBURGO II 01 

MOSSORÓ 
03 

ACAMP. CIRILO DE OLIVEIRA NETO 01 
PA. OZIEL ALVES 01 

PA.  ELDORADO DOS CARAJÁS 01 
 

TERRITÓRIO  
 

MUNICÍPIO 
 

COMUNIDADES 
 

Nº DE 
TURMAS 

 
SERTÃO DO APODI 

APODI 
02 

ACAMP. EDIVAN PINTO 01 
ACAMP. IRMÃ DOROTHY 01 

CAMPO GRANDE 
01 

ACAMP. ANTONIO BATISTA 01 

 
TOTAL      POLOS 

03 

  
TOTAL MUNICÍPIOS 

29 

  
TOTAL 

TURMAS 
100 

 

 
QUADRO 5 

PROFESSORES TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS AGRARIAS 

COMPONENTES 
DA ANÁLISE DE 

CURRÍCULO 

PROFESSORES TECNICOS DAS CIENCIAS AGRARIAS 

LIMITE 
MÁXIMO DE 

PONTOS 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

PONTOS 
OBTIDOS 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA/ESCOLARIDADE 

1.1 Formação Técnica de Nível Médio ou Superior na 
área de Ciências Agrárias.  2,0 

Diploma/cert ificado ou certidão de Conclusão do 
Curso. 

 

1.2 Ed ucador (a) com Nível Médio e conhecimentos 
em agroecologia, zootecnia, controle ambiental, na 
área da p esca e da aquicultura com pelo menos 2 
(dois) anos de experiência comprovada em at ividades 
de desenvolvimento comunitário. 

1,0 

Declaração emit ida por pessoa juríd ica ou 
unidade da agricul tura familiar que tenha sido 
beneficiária de suas orientações , devid amente 
assinada por representante legal da inst ituição ou 
da unidade. 

 

TOTAL DE PONTOS 3,0   

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
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ANEXO VI
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER
ENTREGUES (pessoalmente) NO ATO DA INSCRIÇÃO

I. Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar sua cédula de identidade e CPF (documentos originais ou cópia aut-
enticada em cartório) e entregar cópias legíveis de toda a documentação relacionada abaixo:
a) Currículo: de acordo com o modelo apresentado neste Edital - Anexo VIII.
b) Documentos para comprovação dos componentes da Análise de Currículo, conforme exigências descritas nos Anexos IV, V,
VI e VIII deste edital:
1. Formação Acadêmica/Escolaridade:
Diploma de Formação (de nível médio, técnico ou graduação);
Certificado ou Certidão validado pelo Setor de Inspeção Escolar ou declaração da instituição onde concluiu o curso;
Declaração (conforme especificado no Anexo V).
2. Experiência Profissional:
Declaração (conforme especificado no Anexo V).
3. Atuação em Movimentos Sociais:
Declaração (conforme especificado no Anexo V).
4. Local de Atuação:
Comprovante de residência ou Declaração (conforme especificado no Anexo V).

ANEXO VII
CRONOGRAMA

QUADRO 7

1. As dúvidas relativas ao concurso deverão ser encaminhadas exclusivamente através do e-mail: alfabetizadores@funcern.br
2. Locais onde os candidatos poderão realizar as Inscrições Presenciais:
a) No Campus do IFRN na cidade de João Câmara.
João Câmara: 11 e 12 de Fevereiro de 2019 - Horário: 8h às 12h  -  13h às 17h
Endereço: BR-406 KM 73, 3500 - Perímetro Rural, João Câmara/RN.
b) Filial da FUNCERN, localizada no Campus do IFRN na cidade de Mossoró.
Mossoró: 12 e 13 de Fevereiro de 2019 - Horário: 8h às 12h  - 13h às 17h
Endereço: R. Raimundo Firmino de Oliveira, 400, Conjunto Ulrick Graff, Alto de São Manoel, Mossoró/RN.
c) Sede da FUNCERN, localizada no Campus do IFRN - Natal-Central
Natal: 13, 14 e 15 de Fevereiro de 2019 - Horário: 8h às 12h  - 13h às 17h
Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, 1559, Tirol (em frente ao Shopping Midway), Natal/RN.
3. Os recursos podem ser realizados por meio do site da FUNCERN, através da Área do Candidato:
https://inscricoes.funcern.org/e/seec-alfabetizadores/

ANEXO IX
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA O ATO DA CONTRATAÇÃO

I. LOCAL DE CELEBRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EXAME ADMISSIONAL- A contratação dos candidatos aprovados
será realizada nos seguintes locais, horário e data:

a) Filial da FUNCERN, localizada no Campus do IFRN na cidade de Mossoró.
Endereço: R. Raimundo Firmino de Oliveira, 400, Conjunto Ulrick Graff, Alto de São Manoel, Mossoró/RN.
MOSSORÓ: 28 de Fevereiro de 2019 - Horário: 8h às 12h  - 14h às 17h

b) Sede da FUNCERN, localizada no Campus do IFRN - Natal-Central
Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, 1559, Tirol (em frente ao Shopping Midway), Natal/RN.
NATAL: 28 de Fevereiro de 2019 - Horário: 8h às 12h  - 14h às 17h

II. DOCUMENTOS E CÓPIAS EXIGIDOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO - Todos os profissionais aprovados devem com-
parecer no dia e horário discriminados acima e devem apresentar a seguinte documentação:

APRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINAIS:
1.Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: trazer o documento original;
2.Certidão de Antecedentes Criminais;
3.02 (duas) Fotos 3x4, coloridas e atuais.

APRESENTAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:
1.Registro Geral (RG),CPF e Título de Eleitor;
2.Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 14 anos;
3.Carteira de Vacinação dos Filhos Menores de 05 anos;
4.Declaração escolar dos filhos a partir de 5 anos;
5.Certidão de Casamento ou Nascimento;
6.Carteira de Reservista (para os homens);
7.Cartão do PIS (se já for cadastrado);
8.Comprovante de endereço ou declaração - De acordo com o endereço informado no currículo.

APRESENTAR CÓPIAS AUTENTICADAS DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS - PARA COMPROVAÇÃO DE
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA - CONFORME ANEXO IV E V DESTE EDITAL:
1.Do Diploma de Conclusão de Curso Técnico ou Graduação.
2.Certificado ou Certidão, validados pelo Setor de Inspeção Escolar ou declaração provisória da instituição onde concluiu o curso.
3.Declaração emitida e devidamente assinada por pessoa jurídica ou pessoa física.
FORMAÇÃO INICIAL - PERÍODO: DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019.
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2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.1 Orientação a projetos produ tivos na Agricultura 
Familiar. 

1,5 

Declaração emit ida por pessoa juríd ica ou 
unidade da agricul tura familiar que tenha sido 
beneficiária de suas orientações , devid amente 
assinada por representante legal da inst ituição ou 
da unidade. 

 

2.2 Realização de oficinas e/ou cursos de 
desenvolvimento da comunidade. 

1,5 

Declaração emit ida por pessoa juríd ica ou 
unidade da agricul tura familiar que tenha sido 
beneficiária de suas orientações , devid amente 
assinada por representante legal da inst ituição ou 
da unidade. 

 

2.3 Acompanhamento a grupos organizados ou em 
processo de organ ização na comunidade. 

1,0 

Declaração emit ida por pessoa juríd ica ou 
unidade da agricul tura familiar que tenha sido 
beneficiária de suas orientações , devid amente 
assinada por representante legal da inst ituição ou 
da unidade. 

 

TOTAL DE PONTOS 4,0   

3. ATUAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIAIS 

3. Ter atuação, p referencialmente em Movimentos 
Sociais popu lares  do campo, indígenas, quilombolas; 
Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
e/ou da Agricultura Familiar ou Associações 
Comunitárias locais . 

1,0 

Declaração emitida por pessoa jurídica ou grupo 
organizado ligado aos movimentos sociais 
populares, devidamente assinada por 
representante legal d a inst ituição/movimento. 

 

TOTAL DE PONTOS 1,0   

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

4. Residir preferencialmente na 
comun idade ou próximo onde irá atuar. 2,0 

Comprovante ou declaração (igual ao 
endereço descri to no currícu lo). 

 

TOTAL DE PONTOS 2,0   

TOTAL GERAL DE PONTOS 10,0 
  

QUADRO 6 
PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 
 

COMPONENTES 
DA ANÁLISE DE 

CURRÍCULO 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

LIMITE MÁXIMO 
DE PONTOS  

 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

 
PONTOS 

OBTIDOS 

 
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA/ESCOLARIDADE 

1.1 Graduação em Pedagogia ou demais 
Licenciatu ras. 3,0 

Diploma de Conclusão do Curso.  

1.2 Nível Médio: ter experiência 
comprovada em EJA e/ou em Educação 
do Campo de no mínimo de 6 (seis) 
meses.  
 

1,0 

Cert ificado ou Certidão, validados pelo Setor de Inspeção 
Escolar ou declaração provisória da instituição onde concluiu 
o Nível Médio.  

 

TOTAL DE PONTOS 4,0   

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.1 Apresentar experiência em EJA e/ou 
Educação do Campo de no mínimo 06 
meses. 

2,0 
Declaração emitida por uma pessoa jurídica e devidamente 
assinada por representante legal da instituição. 

 

2.2 Ter experiência em pedagogia da 
Alternância. 

1,0 

Declaração emitid a por pessoa jurídica ou unidade da 
agricultura familiar que tenha sido beneficiária de suas 
orientações, devidamente assinada por representante legal  da 
insti tuição ou da unidade. 

 

TOTAL DE PONTOS 3,0   

3. ATUAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIAIS 

3. Ter atuação, preferencialmente em 
Movimentos Sociais populares do campo, 
indígenas, qui lombolas; Sin dicatos de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
e/ou da Agricu ltura Famil iar ou 
Associações Comunitárias locais. 

2,0 

Declaração emitida por uma pessoa jurídica ou um grupo 
organizado ligado aos movimentos sociais  p opu lares , e 
devidamente assinada por representante legal da institu ição. 

 

TOTAL DE PONTOS 2,0   

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

4. Residir preferencialmente na 
comun idade ou próximo onde irá atuar. 

 
1,0 

Comprovante ou declaração (igual  ao endereço descrito no 
currículo). 

 

TOTAL DE PONTOS 1,0   

TOTAL GERAL DE PONTOS 10,0 
  

 

EVENTO /  ATIVIDADE DATA E HORÁRIO/PERÍODO 

Publicação do Edital¹ 
 

30 de janeiro de 201 9. 
Divulgação do Ed ital 30 de janeiro de 2019 a 10 de fevereiro de 2019. 
Períod o de In scrições Presencial , com entrega do currículo e documentos 
impressos e o cadastro realizado pessoalmente. 
 
Os  locais estão discriminados abaixo² 

Dias: 11  a 15 de fevereiro d e 2019. 
Horário: 08h às 17h 

 
 

Resultado Prel iminar do Processo Seletivo  23 de fevereiro de 2019 
Recursos contra o Resultado Preliminar On Line 
(na Área d o Candidato)³ 

Dia 25 de fevereiro de 2 019  
Horário: 00h às 23h59 

Resposta aos Recursos contra o Resultado Preliminar 27 de fevereiro de 2019 
 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

27 de fevereiro de 2019 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE CURRÍCULO 

Nome do(a) Profissional (sem abreviações): Data do nascimento: Nacionalidade: 

 
   

Endereço eletrôn ico – E-mail para contato: (DDD) Telefone: Comercial: Celular:  
    
Cédula de Iden tidade – Órgão Expedidor 
 

CPF PIS 

Dados da Carteira de Trabalho 
 

  

Endereço completo - Nome da rua, número,  complemento (se houver) , cidade, estado e CEP 
 
 
Banco para Depósito (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 
 

Agência (PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO) 
 

Conta Corrente ou Poupança – Ser o titular da conta 
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 

1 . FORMAÇÃO ACADÊMICA/ESCOLARIDADE 
 Informar o t ítulo obt ido - Técnico ou Profiss ional izante; Bacharelado ou Licenciatura; 
Especialização; Mestrado ou Doutorado. 
Em ordem cronológica inversa:  

Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão: 
   
Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão: 
   
   

2 . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Cons iderar os t rabalhos dos últimos 10 anos – citar experiência de campo, em p rojetos, oficinas, 
cursos  vinculados às especificações do Edital.  
Em ordem cronológica inversa:  

Instituição ou Local de Trabalho: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período:  
 

     

Instituição ou Local de Trabalho: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período:  
 
 

    

Instituição ou Local de Trabalho: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período:  
 

 
 .   

Instituição ou Local de Trabalho: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período:  

 
 
    

3 . ATUAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIAIS 
Cons iderar os t rabalhos dos últimos 10 anos – citar experiênciasvinculados às especificações do 
Edital.  
 

 
 

 
 

Cargo que desejo atuar:  
 
 

Cidade onde desejo atuar: 

Local /UF e data: Assinatura do(a) Profissional: 

 
 
 

 



Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

1731 DE JANEIRO DE 2019

______________________

1 Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos
seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço,
fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução
do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.
Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no
processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a
equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam
decisões sobre a seleção.
2 Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos
"benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato
ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.
3 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou
seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra
pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleçãosimular a concorrên-
cia ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos outer acesso as propostas finan-
ceiras e outras condições.
4 Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de
seleção ou da execução do contrato.
5 Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato
financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus pro-
cedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com
outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em consequência de
suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de
sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de
Consultores, datadas de janeiro de 2011.
6 Um subconsultor, fornecedor ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluí-
do pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específi-
cos ou cruciaisque são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os
serviços em questão

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Departamento de Estradas de
Rodagem do Rio Grande do Norte-DER

PORTARIA Nº.  0017 de 30 de Janeiro de 2019.

Cria Comissão Especial para realização de estudos e
apresentação de propostas para atualização e/ou ade-
quação da estrutura organizacional e do regulamento
geral deste Departamento de Estradas de
Rodagem/DER/RN.

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio
Grande do Norte (DER/RN), no uso da atribuição conferida pelo disposto na alínea
"o", do art. 14, da Lei nº 2.881, de 05 de dezembro de 1963, e mais, o art. 17, inciso
XVII, do Decreto nº 5.209, de 06 de novembro de 1969, que instituiu o
Regulamento Geral do DER/RN, e ainda;
Considerando ainda a necessidade de atualização e/ou adequação do regulamento
geral e da estrutura organizacional desta Autarquia em face de sua regência legal já
decorrer lapso temporal superior a 50 (cinquenta) anos (Lei nº 2.881, de 05 de
dezembro de 1963), sobrevindo diversas normas de aplicação geral do Estado que
afetaram diretamente a sua estrutura de regência funcional, e assim necessita-se que
se proceda a sua consolidação, adequando-se a sua realidade atual;
Considerando, por fim, que o processo de reestruturação deve preceder de estudo
técnico, com vistas à formação de projeto normativo a ser disponibilizado para futu-
ra deliberação de proposta legislativa pelo Poder Executivo,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão Especial para realização de estudos e apresentação de
propostas para atualização e adequação do regulamento geral e da estrutura organi-
zacional desta Autarquia, designando os servidores:
Rômulo Jose Carneval Lins Junior, matrícula nº 1729020 Assistente Bancário
(Presidente);
Tânia Regina Barros de Aguiar, matrícula nº. 69.899-7, Assessora Jurídica,
(Membro);
Adriano Helder de Queiróz, matrícula nº 1980084, Diretor Administrativo
Financeiro (Membro);
Carlos Mário Fernandes Oliveira Lira, matrícula nº 1725564, Engenheiro
(Membro).
Art. 2º A Comissão Especial, terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
relatório com diagnóstico e proposta final;
Parágrafo Único. O prazo inscrito no caput deste artigo poderá ser prorrogado,
mediante requerimento justificado ao Diretor Geral deste Departamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal(RN), 30 de Janeiro de 2019.
Engº Civil Manoel Marques Dantas
Diretor Geral-DER/RN

Secretaria  de Estado do
Planejamento e das Finanças

PORTARIA Nº 002, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS
FINANÇAS, no uso das atribuições legais, e tendo em vista as disposições do art.
38 e seus parágrafos, da Lei Complementar nº 122/1994, com alterações introduzi-
das pela Lei Complementar nº 188/2001.
R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor THIAGO FRANKLIN LIMA DA SILVA, Assessor

Técnico da SEPLAN, matrícula nº 224.754-2, publicado no (D.O.E, 03/01/2019),

para sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente da Coordenadoria

de Planejamento Orçamentário - CPO desta secretaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e das Finanças, em
Natal/RN, 30 de janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GEORGE LUIZ ROCHA DA CÂMARA
Secretário Adjunto / SEPLAN

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

Portaria nº 02, de 28 de janeiro de 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, cujas
atribuições foram conferidas pelo Decreto n.º 28.695, de 07 de Janeiro de 2019, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do processos administrativos, e seus apensos;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a servidora NAYARA CRISTINA SANTANA DA SILVA,
Matrícula nº 2190443 e inscrita no CPF sob o n° 071.642.994-20, para, sem prejuí-
zo de suas funções, exercer a função de Fiscal e Gestora do Contrato nº 247/2018 -
Processo nº 02410015.001661/2018-33 exclusivamente no que se consiste na con-
tratação de empresa para montagem e organização de estande para o evento
VAKANTIEBEURS, de 09 a 13 de janeiro de 2019, em Utrecht na Holanda, con-
forme Termo de Referência e Proposta, partes integrantes deste processo. Projeto
Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo nº 8276-BR, celebrados entre a
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças e a empresa BRADUTCH
BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE lN THE NETHERLANDS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, em Natal-RN,
30 de janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

PORTARIA-SEI Nº 3, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, cujas
atribuições foram conferidas pelo Decreto n.º 28.695, de 07 de Janeiro de 2019, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do processos administrativos, e seus apensos;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a servidora Anna Cecília Guedes Vale, Matrícula nº 221447-4 e
inscrita no CPF sob o n.º 000.549.474.56, para, sem prejuízo de suas funções,
exercer a função de Fiscal dos Contratos:
I - Contrato nº 105/2018 - Processo nº 00210043.000998/2018-26 referente
aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e mobília para o Centro Cultural Adjuto
Dias, no município de Caicó/RN, sob a responsabilidade da empresa CCK COM-
ERCIAL EIRELI.
II - Contrato nº 108/2018 - Processo nº 71596/2018-7 referente a contratação de
serviços de confecção, montagem e instalação de painéis expositivos para o Museu
Café Filho, no município de Natal/RN, sob a responsabilidade da empresa
MÁRCIO GURGEL CARVALHO - ME.
III - Contrato nº 112/2018 - Processo nº 00210037.000611/2018-11 referente refer-
ente a Aquisição de mobiliário, iluminação e películas para a Biblioteca Câmara
Cascudo, no município de Natal/RN, sob responsabilidade da empresa EZTECHS
IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
Parágrafo único. Exclusivamente no que se refere Aquisição de bens e contratação
de serviços de confecção de móveis e acrílico sob medida. Projeto Governo
Cidadão - Acordo de Empréstimo nº 8276-BR, celebrados entre a Secretaria de
Estado do Planejamento e das Finanças do RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Natal/RN, 30 de
janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

PORTARIA-SEI Nº 4, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, cujas
atribuições foram conferidas pelo Decreto n.º 28.695, de 07 de Janeiro de 2019, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do processos administrativos, e seus apensos;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor Sérgio Wiclife Borges Paiva, Matrícula nº 173869-0,
inscrito no CPF sob o n.º 200.179.794.04, para, sem prejuízo de suas funções,
exercer a função de Fiscal dos Contratos:
I - Contrato nº 97/2018 - Processo nº 79720/2016-8 referente a serviços de obras e
engenharia para restauração do teatro Alberto maranhão - Natal,RN - modalidade
NCB, sob a responsabilidade da empresa CONSTRUTORA RAMALHO MOR-
EIRA LTDA.
II - Contrato nº 99/2018 - Processo nº 55080/2018-3 referente a reforma do Palácio
do Governo (Pinacoteca), sob a responsabilidade da empresa CONSTRUTORA
RAMALHO MOREIRA LTDA.
III - Contrato nº 186/2018 - Processo nº 55077/2018-1 referente a  serviços de obras
e engenharia para restauração do teatro Alberto maranhão, Natal/RN - modalidade
NCB, sob responsabilidade da empresa PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA.
Parágrafo único. Exclusivamente no que se refere a serviços de obras de engenharia.
Projeto Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo nº 8276-BR, celebrados entre a
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Natal/RN, 30 de
janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

PORTARIA-SEI Nº 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, cujas
atribuições foram conferidas pelo Decreto n.º 28.695, de 07 de Janeiro de 2019, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do processos administrativos, e seus apensos;

R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor Carlos Ribeiro Dantas, Matrícula nº 177.000-4,  inscrito
no CPF sob o n.º 050.498.144.72, para, sem prejuízo de suas funções, exercer a
função de Fiscal do Contrato nº 135/2018 - Processo nº 242863 referente aquisição
e instalação de equipamento de controlo da saída de livros e periódicos da bibliote-
ca pública Câmara Cascudo/FJA, sob a responsabilidade da empresa BIBLIOTECA
SISTEMAS DO BRASIL LTDA, exclusivamente no que se refere a serviços de
instalações de equipamento. Projeto Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo nº
8276-BR, celebrados entre a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
do RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Natal/RN, 30 de
janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

PORTARIA-SEI Nº 6, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, cujas
atribuições foram conferidas pelo Decreto n.º 28.695, de 07 de Janeiro de 2019, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do processos administrativos, e seus apensos;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor Sérgio Wiclife Borges Paiva, Matrícula nº 173869-0,
inscrito no CPF sob o n.º 200.179.794.04, para, sem prejuízo de suas funções,
exercer a função de Gestor do Contrato nº 98/2018 - Processo nº 79716/2016-1 ref-
erente  serviços de obras e engenharia para restauração do edtam - escola de dança
do teatro Alberto Maranhão, Natal/RN - modalidade NCB, sob a responsabilidade
da empresa PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, exclu-
sivamente no que se refere a serviços de obras de engenharia. Projeto Governo
Cidadão - Acordo de Empréstimo nº 8276-BR, celebrados entre a Secretaria de
Estado do Planejamento e das Finanças do RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Natal/RN, 30 de
janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para ADEMAR AZEVEDO DANTAS, localizada
no Sítio Cachoeira, município de Parelhas/RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para ANDERSON RICARDO DE SENA DANTAS,
localizada no Sítio Cobra, município de Parelhas/RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para FRANCISCO DE MACÊDO, localizada no
Sítio Tuiuiu, município de Santana do Seridó/RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para GILVANIR BRAZ DANTAS, localizada no
Sítio Pocinhos, município de SERRA NEGRA DO NORTE RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JACIONARA DE JESUS SOUZA, localizada
no Sítio Timbaúba, município de PARELHAS/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOÃO AUGUSTO DE SANTANA, localizada
no Sítio Poço de Pedra, município de FLORANIA/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOÃO SÉRGIO RODRIGUES DE LELIS
ARAÚJO, localizada no Sítio Tanque, município de ACARI/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, localizada no
Sítio Juazeiro do Padre, município de FLORÂNIA/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOSÉ FILHO DE OLIVEIRA, localizada no
Sítio Pinturas, município de CARNAÚBA DOS DANTAS/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOSÉ DE LIMA BATISTA, localizada no Sítio
Pedra Branca, município de CARNAÚBA DOS DANTAS/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para JOSENILDO RAMOS DE OLIVEIRA, local-
izada no Sítio Domingos e Almas, município de PARELHAS/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para LUCENILDO FIRMINO DE SOUZA, local-
izada no Sítio Umbuzeiro, município de TENENTE LAURENTINO CRUZ/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para MARCELO ROQUE DE MEDEIROS, local-
izada no Sítio Cachoeira, município de PARELHAS/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para MAXWEL MAGNO DE M. DINIZ, localiza-
da no Sítio Fechado, município de FLORÂNIA/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Secretária de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/Projeto
Governo Cidadão, CNPJ: 08.272.049/0001-05, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - Idema uma LS para implantação de uma agroindústria de Fabricação de lat-
icínios e pasteurização de leite, para ODILIO EXPEDITO ALVES, localizada no
Sítio Picos, município de ACARÍ/ RN.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão 

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Rio Grande do Norte-ARSEP

RESOLUÇÃO N° 025, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.

Homologa as Tarifas de Fornecimento do Gás
Canalizado, distribuído pela Companhia Potiguar de Gás
- POTIGÁS, e dá outras providências.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO NORTE - ARSEP-RN, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a deliberação da Diretoria Colegiada, tendo em
vista o disposto no art. 12, incisos III e V, da Lei Complementar nº 584, de 28 de
dezembro de 2016, a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, do Contrato de Concessão
firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Companhia Potiguar de Gás -
POTIGÁS, em 21 de dezembro de 1994, e considerando o Processo Administrativo
SEI  nº 078 10002.000520/2019-99, resolve:
Art. 1º  Homologar os valores das tarifas do fornecimento do gás combustível
(industrial), gás automotivo, gás residencial, comercial e outros fins, gás natural
comprimido - GNC, gás para produção de termoeletricidade, autoprodutor e
autoimportador, a serem praticados pela Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS.
Art. 2°  Para os fins desta Resolução, a forma a ser adotada pela POTIGÁS, no
Sistema Tarifário, é a que segue:
I - No uso como gás combustível para fins Industriais - Tabela Normal em Cascata:
Nível de Consumo m3/dia Tarifa em R$ / m3 (ex-impostos)
1 a 1000 2,1471
1.001 a 5.000 2,0906
5.001 a 10.000 2,0293
10.001 a 25.000 1,9724
25.001 a 50.000 1,8998
50.001 a 100.000 1,8244
100.001 a 200.000 1,7192
200.001 a 400.000 1,6139
Acima de 400.000 1,5674
II - No uso como gás combustível para fins Industriais-Incentivado - Tabela em
Cascata para as empresas beneficiárias pelo Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo de Gás Natural - RN Gás Mais, con-
forme Lei Estadual nº 7.059, de 18 de setembro de 1997 e alterada pela Lei nº
10.222, de 20 de julho de 2017.
Nível de Consumo m3/dia Tarifa em R$ / m3 (ex-impostos)
1 a 1000 1,4400
1.001 a 5.000 1,3835
5.001 a 10.000 1,3223
10.001 a 25.000 1,2654
25.001 a 50.000 1,1927
50.001 a 100.000 1,1173
100.001 a 200.000 1,0122
200.001 a 400.000 0,9068
a) na tarifa especial para Gás Incentivado, para consumidor acima de 400.000
m3/dia, sem incidência de cascata: R$ 0,8603;
III - Condições comuns às duas Tabelas em Cascatas:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo
consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado
faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma
delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma
da alínea anterior;
IV - No uso como gás automotivo: R$ 1,9146/m³;
V - No uso do gás para fins Residencial, Comercial e Outros Fins: R$ 2,8003/m³;
VI - No uso do Gás Natural Comprimido - GNC: R$ 1,8267/m³;
VII - No uso de gás para termoelétrica: R$ 1,5674/m³, que corresponde ao último
nível da Tabela Normal em Cascata do gás combustível para fins industriais;
VIII - Para os segmentos Autoprodutor e Autoimportador: R$ 0,03927/m³, per-
manecendo o valor definido na Resolução Normativa ARSEP nº 006, de 18 de julho
de 2017;
IX - Os preços de gás natural estão referenciados a pressão absoluta de 1 atm (1,033
kgf/cm2), temperatura de 20o Celsius e poder calorífico superior de 9.400 kcal/m3;
Parágrafo único. Os preços de gás natural referem-se aos valores líquidos, para
pagamento à vista, não estando neles incluídos, quaisquer tributos, impostos, con-
tribuições e taxas federais, estaduais e municipais, "royalties" ou quaisquer outros
encargos, ônus e obrigações existentes ou que venham a ser criados;
Art. 3º  A Concessionária deverá agrupar as Unidades Usuárias em segmentos, para
fins e efeitos desta Resolução, conforme seguem:
I - Industrial: aqueles usuários que utilizam o gás para atividades de elaboração de
produtos, transformação de matérias-primas, recuperação de máquinas e equipa-
mentos e fabricação diversa;
II - Automotivo: aqueles usuários cujas atividades destinam-se a revenda varejista
do gás para fins automotores;
III - Residencial: aqueles usuários cujo fornecimento de gás tem a finalidade estri-
tamente residencial, com medição individual ou coletiva;
IV - Comercial: aqueles usuários cujo fornecimento de gás destina-se ao exercício
de atividade comercial ou de prestação de serviços;
V - para outros fins: aqueles usuários, cujas características de suas atividades, nível,
tipo e perfil de consumo, não permitem enquadrá-los nos demais segmentos pre-
vistos nesta Resolução.
VI - Termoelétrico: aqueles usuários cujas atividades destinam-se a produção de
energia elétrica a partir do gás natural.
VII - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás que utiliza parte ou totali-
dade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações
industriais;
VIII - Autoimportador: agente autorizado para a importação de gás que utiliza parte
ou totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas
instalações industriais.
Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a par-
tir de 1º de fevereiro de 2019, ficando revogadas as demais disposições em con-
trário.
Getúlio Luciano Ribeiro
Diretor-Presidente
Maria do Socorro ferreira
Diretora Autárquica
*Republicado por Incorreção

Secretaria de Estado da Saúde Pública
RESOLUÇÃO CES/RN Nº 001, DE 16 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova o Regimento da 9ª Conferência Estadual de Saúde
do Rio Grande do Norte (9ª CES).

O PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, em sua Centésima
Vigésima Oitava Reunião Extraordinária, realizada aos 19 dias de dezembro de
2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
e pela Lei Complementar Estadual nº 346, de 04 de julho de 2007, resolve:
Aprovar o Regimento da 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
- 9ª CES, que tem por tema "Democracia e Saúde: Saúde como Direito e
Consolidação e Financiamento do SUS".
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º A 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, convocada
pelo Decreto nº 28.568, de 06 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial do
Estado em 07 de dezembro de 2018, tem como objetivos:
I - debater o tema da Conferência com enfoque na saúde como direito e na consol-
idação do Sistema Único de Saúde (SUS);
II - pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e sufi-
ciente para o SUS;
III - reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para garan-
tir a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade e equidade,
com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme
previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de
1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
IV - mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca da saúde
como direito e em defesa do SUS;
V - fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação
da sociedade em todas as etapas da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8);
VI - avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de
saúde e participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e dos
Planos Municipais, Estadual e Nacional de Saúde, no contexto dos 30 anos do SUS;
VII - aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas de barrar os
retrocessos no campo dos direitos sociais, bem como da necessidade da democrati-
zação do Estado, em especial as que incidem sobre o setor saúde.
CAPÍTULO II
DAS ETAPAS
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 2º A 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte terá abrangên-
cia estadual e será precedida por Conferências Municipais de Saúde, de acordo com
o seguinte calendário:
I - Etapa Municipal: 02 de janeiro a 05 de maio de 2019;
II - Etapa Estadual: 11, 12 e 13 de junho de 2019;
III - Etapa Nacional: 04 a 07 de agosto de 2019; e
IV - Etapa de Monitoramento: a partir de 2019.
§ 1º - A Etapa Municipal da 9ª CES, com base em Documento Orientador e sem pre-
juízo de outros debates, tem o objetivo de analisar as prioridades locais de saúde,
formular propostas no âmbito dos Municípios, dos Estados e da União, e elaborar
Relatório Final, nos prazos previstos por este Regimento.
§ 2º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde nas esferas
Estadual e Nacional serão destacadas no Relatório Final da Etapa Municipal.
§ 3º- O Relatório Final da Etapa Municipal será de responsabilidade dos Conselhos
Municipais de Saúde e deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa
Estadual até 10 dias após do término da Etapa Municipal.
§4º - O registro dos dados sobre a Conferência Municipal será feito por cada
Conselho Municipal de Saúde, até 10 dias após do término da Etapa Municipal, no
Portal do Conselho Estadual de Saúde.
§ 5º - Nas Conferências Municipais serão eleitos (as), de forma paritária, os(as) del-
egados(as) que participarão da Conferência Estadual, conforme previsto na
Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e na Lei nº
8.142/1990.
§ 6º - Em todas as Conferências Municipais e na 9ª Conferência Estadual de Saúde
será assegurada acessibilidade plena, considerando aspectos arquitetônicos, atitudi-
nais, programáticos e comunicacionais, de acordo com o Manual de Acessibilidade,
recomendado pela Lei nº 10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
§ 7º - O não cumprimento dos prazos e/ou realização da etapa prevista neste artigo
não constituirá impedimento para a realização da Etapa Estadual.
Seção II
Da Etapa Estadual
Art. 3º A Etapa Estadual terá por objetivo analisar as prioridades constantes no
Documento Orientador, elaborar propostas para Estados e União, e encaminhar à
Comissão Organizadora Nacional o respectivo Relatório Final.
Parágrafo único. Deverá constar no Relatório Final da Etapa Estadual o quantitati-
vo de participantes de todas as atividades realizadas referente à Etapa Municipal.
Art. 4º O Conselho Estadual de Saúde definirá o número de delegados(as) por
Município que participarão da Etapa Estadual, observando-se a paridade prevista na
Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Art. 5º Na Etapa Estadual só poderão participar os(as) delegados(as) eleitos(as) nas
Conferências Municipais, os delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de
Saúde, delegados(as) convidados(as), obedecendo a paridade prevista na Resolução
nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e os convidados(as) e observadores.
§ 1º - Os(as) delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde são:
I - conselheiros(as) estaduais titulares e suplentes;
II - representantes de entidades/instituições.
§ 2º - O número de conselheiros(as) estaduais, somado ao número de representantes
de entidades/instituições, não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por
cento) do total dos(as) delegados(as) eleitos(as) nas Conferências Municipais de
Saúde.
§ 3º - Os delegados(as) previstos nos incisos I e II do § 1º serão apresentados(as) e
homologadas pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde.
Art. 6º As inscrições dos(as) delegados(as), na Etapa Estadual, eleitos para partici-
parem da 9ª CES serão realizadas pela comissão organizadora da Conferência
Estadual.
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Seção III
Da Etapa Nacional
Art. 7º A Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) ocorrerá
em Brasília, de 04 a 06 de agosto de 2019 e tem por objetivos principais analisar e
votar o Relatório Nacional Consolidado, elaborado pela Comissão de Relatoria,
com base nos Relatórios das Conferências Estaduais e do Distrito Federal, sob a
perspectiva do direito à saúde pública e de qualidade, como direito do povo
brasileiro.
§ 1º - A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) será presidida pelo Ministro de
Estado da Saúde e, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário-Executivo do
Ministério da Saúde.
§ 2º - A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) será coordenada pelo(a)
Presidente do Conselho Nacional de Saúde e, em sua ausência ou impedimento,
pelo Secretário-Geral ou Secretária Geral da Comissão Organizadora.
§ 3º - Em virtude do processo de transição pelo qual passará o Pleno e a direção do
Conselho Nacional de Saúde e buscando o fortalecimento e a continuidade dos
processos organizativos e operacionais da 16ª CNS (8ª+8), o atual Presidente do
CNS exercerá, após o término de seu mandato, a função de Coordenador-Adjunto
da Comissão Organizadora da 16ª CNS.
Art. 8º A Etapa Nacional da 16ª CNS (=8ª+8) será constituída por 5 (cinco) momen-
tos estratégicos:
I - Plenária de Abertura;
II - 3ª Marcha em Defesa do SUS, da Democracia e da Saúde do Povo
Brasileiro;
III - Plenária Final;
IV - instâncias deliberativas;
V - atividades autogestionadas.
Art. 9º São instâncias deliberativas da Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional
de Saúde (=8ª+8):
I - Grupos de Trabalho; e
II - Plenária Deliberativa.
§ 1º - A proposta de Regulamento da Etapa Nacional será amplamente divulgada e
submetida à consulta virtual no Portal da 16ª Conferência Nacional de Saúde, por
um período de no mínimo 30 (trinta) dias.
§ 2º - As sugestões a que se refere o §1º deste artigo serão sistematizadas pela
Comissão Organizadora da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8).
§ 3º - O Regulamento da Etapa Nacional, sistematizado pela Comissão
Organizadora após consulta virtual, será apreciado e aprovado, em caráter definiti-
vo, pela do CNS até dezembro de 2018.
§ 4º - Os Grupos de Trabalho serão compostos paritariamente por Delegados(as),
nos termos da Resolução CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, com
participação de Convidados(as), estes proporcionalmente divididos em relação ao
seu número total.
§ 5º - Os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, para discutir e
votar os conteúdos do Relatório Nacional Consolidado.
§ 6º - A Plenária Deliberativa tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas
provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem como as
moções de âmbito nacional e internacional.
§ 7º - O Relatório aprovado na Plenária Deliberativa da 16ª Conferência Nacional
de Saúde (=8ª+8) será apresentado na Plenária Final da Conferência e, posterior-
mente encaminhado ao CNS e ao Ministério da Saúde, devendo ser editado no
primeiro trimestre de 2020 e amplamente divulgado, por meios eletrônicos e
impressos, com versão em braile, e servirá de base para os processos posteriores de
monitoramento e acompanhamento.
§ 8º - A Plenária Final da 16ª CNS (=8ª+8) será um momento de celebração aos luta-
dores sociais pela defesa do direito à saúde.
§ 9º - A 3ª Marcha em Defesa do SUS, da Democracia e da Saúde do Povo
Brasileiro percorrerá a Esplanada dos Ministérios e se encerrará na Alameda dos
Estados, onde o abaixo-assinado "Somos amigas e amigos das causas" será proto-
colado no Supremo Tribunal Federal (STF).
CAPÍTULO III
DO TEMÁRIO
Art. 10. A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), em virtude da referência cel-
ebratória à 8ª Conferência Nacional de Saúde, tem como tema: "Democracia e
Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS".
§ 1º Os eixos temáticos da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) são:
I - Saúde como direito;
II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);
III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
§ 2º As apresentações dos Expositores, nas distintas etapas da Conferência, têm a
finalidade de qualificar os debates, e serão orientadas por Ementas.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 11. A 9ª CES será presidida pelo Secretário de Estado da Saúde Pública, com
Coordenação Geral do Conselho Estadual de Saúde.
Art. 12. O funcionamento da 9ª CES se dará através da constituição de Grupos de
Trabalho e de uma Plenária Final.
Parágrafo único. Após a realização da Etapa Estadual, por um período de 1(um)
ano, o sistema de conselhos de saúde desenvolverá atividades de monitoramento e
devolutivas das deliberações da 9ª CES.
Art. 13. O relatório da Conferência Estadual deverá ser apresentado à Comissão
Organizadora Nacional da 9ª CNS, até 10(dez) dias do término da Etapa Estadual.
§ 1º O Relatório da Etapa Estadual deverá conter, no máximo, 12 (doze) propostas
prioritárias de abrangência Nacional, sendo 04 (quatro) propostas por subeixo
temático, a serem apresentadas em papel tamanho A4, fonte tipo arial, tamanho 12
e espaço duplo, de modo que todos os eixos sejam contemplados no relatório final.
§ 2º Os relatórios das Conferências Municipais devem conter no máximo 12 pro-
postas prioritárias de âmbito municipal, estadual e nacional, sendo 04 propostas por
subeixo temático
§ 3º Caberá à Comissão de Formulação e Relatoria elaborar o Relatório
Consolidado da Etapa Estadual, a ser publicado e distribuído para subsidiar a Etapa
Nacional da 9ª CNS.
§ 4º A Comissão de Formulação e Relatoria da 9ª CES consolidará as propostas do
Relatório Estadual, considerando as que se relacionam com o tema central, em um
total de no máximo doze propostas.

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES

Art. 14. A 9ª CES será conduzida pelas seguintes comissões:
I - Comissão Executiva;

II - Comissão Organizadora;
III - Comissão de Comunicação e Mobilização;
IV - Comissão de Formulação e Relatoria.
§ 1º A Comissão Executiva terá os seguintes representantes:
I - 01 Coordenador Geral;
II - 01 Secretário Geral;
III - 01 Secretário Geral Adjunto;
IV - 02 Membros da Secretaria Estadual de Saúde/RN (SESAP/RN).
§ 2º A Comissão Organizadora da 9ª CES será composta por 11 (onze) membros
podendo ou não serem conselheiros(as), conforme descrito abaixo, além dos mem-
bros da Comissão Executiva, que também a integrarão:
I - 02 (dois) representantes da Coordenadoria de Promoção à Saúde -
CPS/SESAP/RN;
II - 02 (dois) representantes da Coordenadoria de Planejamento e Controle do
Sistema de Saúde - CPCS/SESAP/RN;
III - 04 (quatro) conselheiros estaduais aprovados pelo Pleno do CES/RN, sendo 02
(dois) conselheiros representantes do segmento usuários, 01 (um) conselheiro rep-
resentante do segmento trabalhador em saúde e 01 (um) conselheiro representante
do segmento gestor/prestador;
IV - 03 (três) membros da Secretaria Executiva do CES/RN.
§ 3º A Comissão Organizadora apresentará ao Pleno do CES proposta de com-
posição para as Comissões de Comunicação e Mobilização e a Comissão de
Formulação e Relatoria.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES
Art. 15. À Comissão Executiva compete:
I - implementar as deliberações da Comissão Organizadora;
II - subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões;
III - garantir as condições da infraestrutura necessárias para a realização da 9ª CES;
IV - propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações
orçamentárias;
V - prestar contas à Comissão Organizadora dos recursos destinados à realização da
Conferência, considerando-se os gastos das comissões na participação das etapas
preparatórias à estadual;
VI - propor as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a
realização da 9ª CES, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos e insta-
lações audiovisuais, de reprografia, comunicação (telefone, internet, fax, entre out-
ros), hospedagem, transporte, alimentação e outras;
VII - providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convênios necessários
à realização da 9ª CES;
VIII - propor a lista dos(as) convidados(as) e delegados(as) referidos no artigo 5º,
obedecendo a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de
Saúde.
Parágrafo único - A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões da
Comissão Organizadora.
Art. 16. À Comissão Organizadora da 9ª CES compete:
I - promover, coordenar e supervisionar a realização da 9ª CES, atendendo aos
aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros, e apresentando as pro-
postas para deliberação do Conselho Estadual de Saúde;
II - elaborar e propor o Regulamento da 9ª CES;
III - apreciar a prestação de contas realizada pela Comissão Executiva;
IV - resolver as questões julgadas pertinentes não previstas nos itens anteriores;
V - acompanhar a disponibilidade da organização, da infraestrutura e do orçamen-
to da Etapa Estadual;
VI - estimular, monitorar e apoiar a realização das Conferências Municipais de
Saúde e Estadual de Saúde.
Art. 17. À Comissão de Formulação e Relatoria compete:
I - elaborar e propor o método para consolidação dos Relatórios das Etapas
Municipais e da Plenária Final da Etapa Estadual;
II - propor nomes para compor a equipe de relatores da Plenária Final;
III - elaborar o Relatório Final da 9ª CES;
IV - propor metodologia para a etapa final da 9ª CES;
V - encaminhar e coordenar a publicação do Documento Orientador e de textos de
apoio para a 9ª CES;
VI - estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, do Relatório da
Conferência Estadual à Comissão de Formulação e Relatoria da 16ª CNS.
CAPÍTULO VII
DOS PARTICIPANTES
Art. 19. A 9ª CES contará com os seguintes participantes, conforme distribuição
constante do Anexo I, deste Regimento:
I - delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde, com direito a voz e
voto;
II - delegados(as) eleitos(as) na Etapa Municipal, com direito a voz e voto;
III - convidados(as), com direito a voz;
IV - observadores, sem direito a voz e voto.
§ 1º No processo eleitoral para a escolha de delegados(as), deverão ser eleitos(as)
delegados(as) suplentes, no total de 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada
segmento, devendo ser encaminhada a ficha de inscrição do(a) delegado(a)
suplente, assim caracterizado no conjunto das delegados(as) inscritos(as), à
Comissão Organizadora da 9ª CES.
§ 2º Serão convidados(as) para a 9ª CES representantes de ONGs, entidades, insti-
tuições nacionais e internacionais e personalidades nacionais e internacionais, com
atuação de relevância nas áreas de saúde coletiva, políticas públicas, controle social
e setores afins, num percentual máximo de até 10% (dez por cento) do total de del-
egados(as) eleitos(as), que serão indicados(as) pela Comissão Executiva, e aprova-
dos pelo Plenário do Conselho Estadual de Saúde.
§ 3º A lista de convidados(as) será concluída até 40 (quarenta) dias antes da data de
realização da Etapa Estadual.
§ 4º O número de convidados com direito a voz, não poderá ultrapassar o percentual
máximo de 10% (dez por cento) do total dos(as) delegados(as) eleitos(as) nas
Conferências Municipais de Saúde.
§ 4º O número de convidados, sem direito a voz e voto, não poderá ultrapassar o
percentual máximo de 10% (dez por cento) do total dos(as) delegados(as)
eleitos(as) nas Conferências Municipais de Saúde.
Art. 20. As inscrições dos(as) delegados(as) para a Etapa Estadual da 9ª CES dev-
erão ser feitas junto à comissão organizadora até 20 (vinte) dias antes da data de
realização da Etapa Estadual.
Art. 21. A comunicação dos(as) delegados(as) suplentes eleitos(as) em substituição
às/aos delegados(as) titulares eleitos(as) poderá ser realizado até 5 (cinco) dias
antes da data de realização da Etapa Estadual.

Parágrafo único - O(a) delegado(a) suplente deverá apresentar no momento do cre-
denciamento ofício do Conselho Municipal de Saúde da cidade de origem com sua
indicação como delegado titular.
Art. 22. Os participantes com deficiência e/ou patologias deverão fazer o registro na
ficha de inscrição da 9ª CES, para que sejam providenciadas as condições
necessárias à sua participação.
Art. 23. Na etapa estadual, serão eleitos 72 (setenta e dois) delegados(as) para par-
ticipação como delegado(a) nacional na 16ª CNS, conforme Resolução do CNS n°
594/2018, devendo constar a forma de eleição desses delegados(as) no
Regulamento da 9ª CES.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 24. As despesas com a organização geral para a realização da Etapa Estadual
da 9ª CES caberão à dotação orçamentária consignada à Secretaria de Estado da
Saúde.
§ 1º A Secretaria de Estado de Saúde arcará com as despesas referentes à alimen-
tação de todos os delegados(as) e convidados(as).
§ 2º As despesas com o deslocamento e hospedagem dos(as) delegados(as) munic-
ipais de seus municípios e regiões de origem até Natal serão de responsabilidade
dos municípios de origem.
§ 3º As despesas com o deslocamento e hospedagem dos representantes de enti-
dades/instituições eleitos delegados(as) pelo Conselho Estadual de Saúde da cidade
de origem até Natal serão de responsabilidade das Entidades que representam.
§ 4º As despesas com as etapas municipais, consoante art. 2º, serão custeadas pelos
Fundos Municipais de Saúde.
§ 5º Os(as) delegados(as) suplentes eleitos(as) somente terão direito à alimentação,
paga pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, quando configurado o seu cre-
denciamento enquanto delegado(a), em substituição ao delegado(a) titular eleito(a).
§ 6º As despesas com o deslocamento e hospedagem dos(as) delegados(as)
eleitos(as) para a 16ª CNS, a ser realizada em agosto de 2019, em Brasília, desde
que representantes do segmento usuário e profissionais de saúde, serão respons-
abilidade da Secretária de Estado de Saúde Pública do RN - SESAP/RN.
§ 7º As despesas com deslocamento e hospedagem dos(as) delegados(as), represen-
tantes do segmento gestor, eleitos(as) para a 16ª CNS, a ser realizada em agosto de
2019, em Brasília, ficarão a cargo da gestão de seu município de origem.

CAPÍTULO IX
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 25. São instâncias de decisão na Etapa Estadual da 9ª CES:
I - os grupos de trabalho;
II - a Plenária Final.
§ 1º O regulamento da Etapa Estadual, sistematizado pela Comissão Organizadora,
será apreciado e aprovado, em caráter definitivo, na Reunião do Pleno do CES,
anterior a realização da Etapa Estadual.
§ 2º Os grupos de trabalho serão compostos paritariamente por delegados(as) nos
termos da Resolução CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde com par-
ticipação de convidados(as), estes proporcionalmente divididos em relação ao seu
número total.
§ 3º Os grupos de trabalho serão realizados, simultaneamente, para discutir e votar
os conteúdos do Relatório Nacional consolidado.
§ 4º A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas prove-
nientes do relatório consolidado dos grupos de trabalho, bem como as moções de
âmbito nacional e internacional.
Art. 26. O Relatório Final da Conferência conterá as propostas aprovadas nos
Grupos de Trabalho e as propostas e Moções aprovadas na Plenária Final da Etapa
Estadual, devendo conter diretrizes nacionais para elaborar propostas para o fort-
alecimento dos programas e ações em saúde.
Parágrafo único. O Relatório aprovado na Plenária Final da 9ª CES será encamin-
hado ao Conselho Estadual de Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde, devendo
ser amplamente divulgado, servindo de base para a etapa de monitoramento.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. A metodologia para a 9ª CES será objeto de Resolução do Conselho
Estadual de Saúde.
Art. 28. O Regimento da Etapa Municipal terá como referência o Regimento da
Etapa Estadual.
Art. 29. O Estado deve respeitar a distribuição de vagas previstas neste Regimento.
Art. 30. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora da 9ª CES.
Art. 31. As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento nas etapas preparatórias
serão esclarecidas pela Comissão Organizadora da 9ª CES.

Plenário do Conselho Estadual de Saúde, em sua Centésima Vigésima Oitava
Reunião Extraordinária.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Geolipia Jacinto da Silva
Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
Homologo a Resolução CES/RN, nº 001 de 16 de janeiro de 2019, nos termos da
Lei Complementar 346/2007.
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
Art. 31. As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento nas etapas preparatórias
serão esclarecidas pela Comissão Organizadora da 9ª CES.

Plenário do Conselho Estadual de Saúde, em sua Centésima Vigésima Oitava

Reunião Extraordinária.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Geolipia Jacinto da Silva
Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
Homologo a Resolução CES/RN, nº 001 de 16 de janeiro de 2019, nos termos da
Lei Complementar 346/2007.
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE
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Delegados a serem eleitos nos municípios à 9ª CES/RN.

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção Turistica - EMPROTUR

PORTARIA nº 012/2019, de 23 de janeiro de 2019.
O Diretor Presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e, ainda, tendo em vista o que dispõe o DECRETO GOVERNAMENTAL nº 20.686/2008, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 11.793, edição do dia 29/02/2008.
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão de Monitoramento, Acompanhamento e Fiscalização dos Projetos da Empresa Potiguar de
Promoção de Turística S/A - EMPROTUR composta pelos seguintes seguidores: a) como Presidente, ROGÉRIO ROQUE DA
ROCHA, matrícula nº 168.776-0; b) como membros, VERA MARIA PINHEIRO BARRETO DE PAIVA, matrícula nº 155.499-
9 e EMANUEL NAZARENO FRAGA, matrícula nº 196.129-2; c) como membro suplente, MARIA DAS GRAÇAS DA
SILVA, matrícula 156.141-3.
Art. 2º A comissão supracitada tem como competência:
I - Monitorar, acompanhar e fiscalizar os convênios, termos de fomento e colaboração, contratos de patrocínio e outros instru-
mentos congêneres nos quais a EMPROTUR faça parte, seja como titular ou como interveniente;
II - Expedir relatórios técnicos que, obrigatoriamente, deverão conter:
a)Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b)Análise das atividades realizadas, do cumprimento de metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução
do objeto, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
c)Os valores efetivamente transferidos pela EMPROTUR;
d)Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controle interno e externo, no âmbito de fiscalização preventiva, bem como
suas conclusões e das medidas que foram tomadas em decorrência desta auditória.
III - Informar ao ordenador de despesas quaisquer irregularidades na execução do projeto para que este tome as providências
cabíveis.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
Art 4º º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente em Substituição Legal

PORTARIA nº 014/2019, de 28 de janeiro de 2019.
O Diretor Presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e, ainda, tendo em vista o que dispõe o DECRETO GOVERNAMENTAL nº 20.686/2008, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 11.793, edição do dia 29/02/2008.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS MARQUES, matrícula nº 162.831-3, a Função Gratificada
FG1, da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Presidente Interino

PORTARIA nº 015/2019, de 28 de janeiro de 2019.
O Diretor Presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e, ainda, tendo em vista o que dispõe o DECRETO GOVERNAMENTAL nº 20.686/2008, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 11.793, edição do dia 29/02/2008.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JACKSON DE SOUZA PAIVA, matrícula nº 169.385-9, a Função Gratificada FG1, da Empresa
Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Presidente Interino

Secretaria de Estado da Tributação
RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2019-GS/SET, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no § 5º, do art. 832, do
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público a concessão dos regimes especiais às empresas abaixo relacionadas, conforme base legal indicada:

Gabinete do Secretário de Estado de Tributação, em Natal, 30 de janeiro  de 2019.
Carlos Eduardo Xavier
Secretário de Estado da Tributação

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
5ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO Nº 002/2019 - 5ª URT/ SET
O Diretor da 5ª Unidade Regional de Tributação - 5ª URT, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art.
681-E, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997, considerando o  que consta
na Parte de Serviço  abaixo relacionada; bem como o que  prevê o inciso  II e XIX do artigo 150 combinado com os incisos
I,XI, XII, e XIX todos do artigo 681-D todos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro
de 1997.
Art. 681- D. Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da repartição fiscal quando: (AC pelo Decreto 19.888, de
28/06/2007) 
A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO ENDEREÇO INDICADO: I - ficar comprovado, através de diligência fiscal, que o con-
tribuinte não exerce atividade no endereço indicado; 
NO CADASTRO DECLARADO PERANTE O FISCO NÃO CONSTA ACIONISTA/CONTROLADOR DE FATO: XI - hou-
ver comprovação de fraude ou falsidade ideológica relativamente aos dados cadastrais declarados ou na documentação que lhe
deu suporte; 
O ESTABELECIMENTO SEMPRE FECHADO AO PÚBLICO E AO FISCO, E AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO MÍNIMA
É INADEQUADO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA - XII - posteriormente, verificar-se inadequação do local do estab-
elecimento ao ramo de atividade declarado; 
OS REPRESENTANTES DA EMPRESA EFETIVAMENTE NÃO EXERCEM SUAS FUNÇÕES COMO DECLARADO AO
FISCO: XIX - ficar comprovado que a pessoa jurídica estiver constituída por interpostas pessoas, havendo de fato terceiros
como verdadeiros sócios ou acionistas, ou titular, no caso de empresário;
1. DECLARAR INAPTA a inscrição estadual constante do Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte da
empresa abaixo:
Nº DA INSC. ESTADUAL RAZÃO SOCIAL PARTE DE SERVIÇO
20.278.734-6 BEATRIZ TEXTIL S/A 50277/2019
2. DECLARAR, tributariamente ineficazes e nulos de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, os documentos fiscais
cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato Declaratório.
Caicó(RN),  24/01/2019
MARIA DILIA DANTAS DE MEDEIROS
DIRETORA DA 5 URT

RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO N° 004/2019-GS/SET Natal, 30 de janeiro  de 2019.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso de suas atribuições e,
Considerando que o crédito de ICMS acumulado em decorrência da exportação foi reconhecido através do Ato Declaratório nº
33/2018-GS/SET -GS/SET de 05/07/2018 e;
Considerando a solicitação objeto do Processo nº 00310082.000226/2019-53;
RESOLVE
Art. 1°. Autorizar o contribuinte CMR BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO HORTOFRUTÍCOLA LTDA estab-
elecimento situado na Fazenda Tubibal, s/n, Zona Rural, Jandaíra/RN, Inscrito no Estado sob o  nº 20.215.394-0,  nos termos
do Parecer nº 13/2019-CAT-ICMS de 29/01/2019, a COMPENSAR o ICMS antecipado com vencimento em 25/01/19 constante
no extrato fiscal, no valor  de R$ 7.943,17 (sete mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) com parte do crédi-
to reconhecido através do Ato Declaratório nº 033/2018-GS/SET, de 05/07/2018.
Art. 2º. Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 30 de janeiro de 2019.
Carlos Eduardo Xavier
Secretário de Estado da Tributação

Governo do Estado do Rio Grande do Norte - RN
Secretaria de Estado da Tributação - SET
Conselho de Recursos Fiscais - CRF
Presidente:    Lucimar Bezerra Dubeux Dantas
Procurador:   Renan Aguiar de Garcia Maia
Secretaria:     Gilma da Silva Costa

Nos termos do Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais, de ordem da Sra. Presidente deste egrégio Conselho, torno
público, para conhecimento dos interessados, que serão julgados na data abaixo os seguintes processos:
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019

Protocolo Nº 514028/2012-1
PAT Nº 0924/2012 - 1ª URT
Recorrente    C & L Mercadinho Varejista Ltda. ME
Secretaria de Estado da Tributação - SET
Recorrido      Os Mesmos
Recurso         Voluntário/Ex-Offício
Relator          João Flávio dos Santos Medeiros
Protocolo Nº 329821/2016-6
PAT Nº 0760/2016 -1ª URT
Recorrente     Gomes de Souto & Cia Ltda.
Advogado      Tulio José de C. Carneiro
Recorrido       Secretaria de Estado da Tributação - SET
Recurso          Voluntário
Relatora          Lucimar Bezerra Dubeux Dantas
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Faixa Populacional Quantidade de 
Municípios 

Nº de 
Delegados(as) 

Total geral 
delegados(as) 

Até  20.000 mil habitantes  139 04 556 
De 20.001 a 40 mil hab. 20 08 160 
De 40.001 a 60 mil hab. 03 12 36 
De 60.001 a 150 mil hab. 02 20 40 
De 150.001 a 300 mil hab. 02 48 96 
Acima de 300 mil 01 112 112 
Total Delegados(as) Municipais   1000 
Delegados eleitos pelo CES   68 
Convidados com direito a voz   30 
Observadores  sem direito a voz e voto   30 
Comissões: Relatoria e Organização, 
Divulgação e colaboradores 

  50 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES                          1.178 

 

Nº  
PARECER 

Nº 
PROCESSO 

INTERESSADO IE/CNPJ BASE LEGAL EMENTA 

076/2018 1952/2018-8 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE 
GÁS LTDA 

20.301.216-0 Art . 831 
RICMS/RN 

Procedimentos para 
emissão de documentos 

259/2018 00310082.002528/2018-85 BIMBO DO BRASIL LTDA 20.472.309-4 
Art . 831 

RICMS/RN 
Procedimentos para 

emissão de documentos 

320/2018 00310082.002057/2018-13 GRANJA BONANJA LTDA 20.246.888-7 
Dec. 

22.199/11 
Regime Esp ecial  de 

Atacadis ta 

007/2019 00310043000903/2018-19 BRF S.A 20.268.430-0 
Dec. 

22.199/11 
Regime Esp ecial  de 

Atacadis ta 

008/2019 00310082003457/2018-38 
MERCADO DE ARTEFATOS DE 
BORRACHA LTDA 20.030.132-2 

Dec. 
22.199/11 

Regime Esp ecial  de 
Atacadis ta 

010/2019 00310082.003660/2018-12 ESCAMA FORTE EIRELI 20.286.035-3 
Dec. 

22.199/11 
Regime Esp ecial  de 

Atacadis ta 

 

N

N
0

N
0

 
Art. 2º Tornar público a cassação dos regimes especiais às empresas abaixo 

relacionadas, conforme base legal indicada e respectivos pareceres: 
 

a) Parecer nº 082/2011-CAT-ICMS: 
Nº PARECER Nº PROCESSO INTERESSADO IE/CNPJ BASE LEGAL EMENTA 

011/20 19 00310176.000016/2019-16 MULT POINT LOGISTICA E 
DISTRIBUICAO DE BALAS E 

CHOCOLATES LTDA 

20.097.233-2 Dec. nº 
22.199/2011   

Descumprimento de 
obrigação tributária 

 
b) Parecer nº 120 /2012-CAT-ICMS: 

Nº PARECER Nº PROCESSO INTERESSADO IE/CNPJ BASE LEGAL EMENTA 
014/2019 00310176.000017/2019-61 COMERCIAL FERRO E AÇO 

LTDA 
 

20.274.157-5 Dec. n º 
22.199/2011 

Descumprimen to d e 
ob rigação tributária 

c) Parecer nº 107 /2016-CAT-ICMS: 
Nº PARECER Nº PROCESSO INTERESSADO IE/CNPJ BASE LEGAL EMENTA 
015/2019 00310176.000022/2019-73 ALUNOR ALUMINIO NORDESTE 

LTDA 
 

20.079.871-5 Dec. n º 
22.199/2011 

Descumprimen to d e 
ob rigação tributária 
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Protocolo Nº  208950/2015-1
PAT Nº  0575/2015 -1ª URT
Recorrente     Empório Rio Grande Ltda./Secretaria de Estado da Tributação - SET
Recorrido       Os Mesmos
Recurso          Voluntário/Ex-Offício
Relator            Natanael Cândido Filho
Sala José Procópio Filgueira Neto, 30 de Janeiro de 2019
Gilma da Silva Costa
Secretária

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Tributação - SET
Conselho de Recursos Fiscais - CRF
Presidente:     Lucimar Bezerra Dubeux Dantas
Secretária:     Gilma da Silva Costa
Procurador:   Renan Aguiar de Garcia Maia
RESENHA DA SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO118700/2015-9
PAT Nº 0304/2015-1ª URT
RECURSOSVOLUNTÁRIO/EX OFFICIO
RECORRENTESE. & N. SAPATOS EIRELI
ADVOGADAMAYRA ANDRADE MARINHO
RECORRIDOSOS MESMOS
RELATOR CONSELHEIRO NATANAEL CÃNDIDO FILHO

ACÓRDÃO Nº 0003/2019-CRF
EMENTA. ICMS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO
DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FALTA DE RECOLHI-
MENTO DE ICMS ANTECIPADO. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITIGIO. ART. 84 DO RPAT. DENÚNCIAS PROCE-
DENTES. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS EM RELAÇÃO ÀS SAÍDAS DE MERCADORIAS. METODOLOGIA
ACERTADA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE.  DENÚNCIA PROCEDENTE EM PARTE. MULTA CONFISCATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO EXCESSIVO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO CRF
PARA JULGAR. ART. 89 RPAT. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO CRF.1. Alegação preliminar
de cerceamento de defesa não se sustenta pois o processo de constituição do crédito tributário foi preciso na determinação dos
elementos identificadores da infração e do infrator, o Relatório Circunstanciado de Fiscalização informa o escopo do procedi-
mento e forma de sua realização e os demonstrativos que possibilitam a identificação das operações e, sempre, o prejuízo deve
ser comprovado, observando o  Princípio da pas de nullité sans grief.  2. Com relação as infrações referentes ao descumpri-
mento de obrigações acessórias e a falta de recolhimento de ICMS antecipado, o Recorrente permaneceu silente, não se instau-
rando o contraditório. Teor do art. 84 do Regulamento do PAT. Denúncias procedentes. 3. Quanto a infração decorrente da falta
de recolhimento do ICMS nas saídas de mercadorias, mostrou-se acertada a metodologia utilizada, face a ausência de registro
das operações fiscais do Recorrente, e a correspondente cobrança do ICMS, porém, excluiu-se a penalidade imposta pois já foi
imposto gravame quando da aplicação da multa pela falta de escrituração de documentos fiscais, e a nova multa representaria
uma segunda punição em decorrência do mesmo fato. Denúncia procedente em parte. 4. A multa punitiva guarda relação com
a penalidade aplicada à espécie e os órgãos julgadores não possuem competência para examinar legalidade de legislação em
matéria tributária. A ressalva regimental do CRF para o exame da constitucionalidade ou da legalidade de normas estaduais de
natureza fiscal quando houver pronunciamento definitivo do STF ou decisões reiteradas do STJ, não inclui o redimensiona-
mento de penalidades, providência abrangida pela esfera de competência do Poder Legislativo Estadual. Teor dos artigos 89 e
110 do RPAT e do art. 1º, parágrafo único do Regimento Interno do CRF. 5. Recurso voluntário e ex officio conhecidos e não
providos. Manutenção da decisão singular. Auto de infração procedente em parte.Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os membros do Conselho de Recursos Fiscais, por unanimidade dos votos, em harmonia com o parecer oral do
ilustre representante da Douta Procuradoria Geral do Estado, em conhecer e negar provimento aos recursos voluntário e ex offi-
cio, para manter a Decisão Singular e julgar o auto de infração procedente em parte.

PROCESSO Nº47924/2015-5
PAT Nº 0131/2015- 7ª URT
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVOGADAA DE SOUZA LEITE SOARES - ME
MARCIEL ANTONIO DE SALES
RECORRIDASECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO
RELATORACONSELHEIRA LUCIMAR BEZERRA DUBEUX DANTAS

ACÓRDÃO Nº 0004/2019-CRF
EMENTA: ICMS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE EMBARAÇO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PERÍCIA. CONJUN-
TO PROBATÓRIO ROBUSTO. DENEGAÇÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS EM DETERMINADO PERÍODO. PROCEDENCIA PARCIAL DAS DENÚNCIAS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA
DE CRÉDITO FISCAL. INFORMATIVO FISCAL COM OMISSÃO DE OPERAÇÕES. DENÚNCIAS PROCEDENTES.  1.
Os vícios formais, para ensejarem nulidade processual, demandam demonstração da existência de efetivo prejuízo à parte, cir-
cunstância não caracterizada nos presentes autos, onde a defesa não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a concreta ocor-
rência de prejuízo eventualmente suportado pela acusada. Princípio da pas de nullité sans grief. Processo que atende à legis-
lação e princípios regentes da espécie. Precedentes: Acórdãos 95 de 2011; 44, 189, 259, 273 /12; 48/16; 57, 62, 66, 68, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 88, 89, 94, 114, 115, 123, 124,134, 141, 146, 164, 165/17; 05, 09/18. 2. Quanto ao pedido de perícia, entendo
que o conjunto probatório já se mostra plenamente robusto, claro e preciso, e que a simples análise do mesmo esvazia aquela
pretensão, puramente protelatória, não configurando, portanto, nenhuma mácula ao princípio da ampla defesa Acórdãos prece-
dentes: 01, 06/2016, 36, 66, 109, 135/2018. 3. A recorrente não conseguiu elidir as denúncias de falta de escrituração de notas
fiscais, apropriação indevida de crédito fiscal e apresentação de informativos com omissão de operações. Contudo, das denún-
cias de falta de escrituração, devem ser excluídos, por faltas de provas documentais, os períodos de setembro a dezembro de
2011. 4. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Reforma da decisão singular. Auto de infração procedente em
parte.  Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros do Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Rio
Grande do Norte, por unanimidade de votos, em discordância com o parecer escrito da Ilustre representante da Douta
Procuradoria Geral do Estado, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reformar a Decisão Singular e
julgar o auto de infração procedente em parte.
Sala José Procópio Filgueira Neto, 30 de Janeiro de 2019
Gilma da Silva Costa
Secretária.

Portaria nº 030/2019-SA/SET
Natal, 30 de janeiro de 2019.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Designar o servidor ROGÉLIO DRAGO PELOSI JUCÁ, Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, matrícula no 194.531-9,
para substituir o titular da Subcoordenadoria de Substituição Tributária e Comércio Exterior - SUSCOMEX, durante suas ausên-
cias e impedimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 027/2019-GS/SET, de 15 de janeiro de
2019.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 30 de janeiro de 2019.
Manoel Assis Rodrigues Borges
Secretário Adjunto de Estado da Tributação

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
5ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO Nº 003/2019 - 5ª URT/ SET
O Diretor da 5ª Unidade Regional de Tributação - 5ª URT, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art.
681-E, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997, considerando o  que consta
na Parte de Serviço  abaixo relacionada; bem como o que  prevê o inciso  II e XIX do artigo 150 combinado com os incisos I,
do artigo 681-D todos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997.
Art. 681- D. Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da repartição fiscal quando: (AC pelo Decreto 19.888, de
28/06/2007) 
A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO ENDEREÇO INDICADO: I - ficar comprovado, através de diligência fiscal, que o con-
tribuinte não exerce atividade no endereço indicado; 
1. DECLARAR INAPTA a inscrição estadual constante do Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte da
empresa abaixo:
Nº DA INSC. ESTADUAL RAZÃO SOCIAL PARTE DE SERVIÇO
20.213.907-7 ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA NOTIFICAÇÃO 456/CACE
2. DECLARAR, tributariamente ineficazes e nulos de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, os documentos fiscais
cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato Declaratório.
Caicó(RN), 30/01/2019
MARIA DILIA DANTAS DE MEDEIROS
DIRETORA DA 5 URT

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

Ato Declaratório de Inaptidão Nº 01/2019 - 4ª URT, de 29 de Janeiro de 2019.
O DIRETOR DA QUARTA UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO - 4ª URT, em Macau, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto no art. 681-E, do Regulamento ICMS/RN, aprovado pelo Decreto 13.640, de 13 de novembro de
1997,
Considerando o disposto nos processos citados no anexo único deste ato, que consta do inciso I do artigo 681-D do Regulamento
ICMS, in verbis:
Art. 150. São obrigações do contribuinte:
II- comunicar à repartição fiscal quaisquer alterações contratuais e estatutárias, bem como as mudanças de domicílio fiscal,
venda ou transferência de estabelecimento, encerramento ou paralisação temporária e reinicio de atividades, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a ocorrência do fato, observado o disposto neste Regulamento;                                                     
Art. 681 - D. Dar-se-á inaptidão da Inscrição por iniciativa da Repartição Fiscal quando:
I - Ficar comprovado através de diligência fiscal, que o contribuinte não exerce atividade no endereço indicado.
Art. 339. São aplicadas aos infratores da legislação do ICMS as seguintes penalidade isolada ou cumulativamente:
IV- Aplicação das medidas acauteladoras de declaração de remisso e ou inaptidão da inscrição.
RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR INAPTA as Inscrições Estaduais relacionadas no anexo único deste ato declaratório, constante do Cadastro
de Contribuinte do Estado do Rio Grande do Norte. 
Art. 2º DECLARAR tributariamente ineficazes e nulos de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos os documentos fis-
cais cuja emissão seja a partir da data de vigência deste ato.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO MONTENEGRO
Diretor 4ª URT.

ANEXO ÚNICO

INSCRIÇÃO EST. RAZÃO SOCIAL PROCESSO
20.507.014-0 IVAN FERNANDES RODRIGUES 00310136.000035/2019-19

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTACAO 
1ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO
Inscrição Estadual: 20.400.155-2
CNPJ: 07.819.688/0001-85
Razão Social: UNIPROL - UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: AV ANTONIO BASILIO 3337 1 ANDAR LAGOA NOVA NATAL RN CEP: 59056-901
Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 349 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto n° 13.640/97 e nos arts. 37
e 16 do Regulamento do processo administrativo tributário, aprovado pelo decreto n° 13.796/98, fica NOTIFICADA a empre-
sa acima especificada da prorrogação do período da ordem de serviço n° 61015/2018 - 1ª Unidade Regional de Tributação pelo
prazo de 60 dia(s) passando a encerrar em 11/03/19.
Natal(RN), 29 de janeiro de 2019.
Marcio Marcos de Medeiros
Subdiretor 1ªURT

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTACAO 
1ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO
Inscrição Estadual: 20.218.700-4
CNPJ: 10.649.921/0001-33
Razão Social: F. KALINI DE LIMA
Endereço: AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA 1857 POTENGI NATAL RN CEP: 59125-090
Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 349 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto n° 13.640/97 e nos arts. 37
e 16 do Regulamento do processo administrativo tributário, aprovado pelo decreto n° 13.796/98, fica NOTIFICADA a empre-
sa acima especificada da prorrogação do período da ordem de serviço n° 61054/2018 - 1ª Unidade Regional de Tributação pelo
prazo de 60 dia(s) passando a encerrar em 25/03/19.
Natal(RN), 29 de janeiro de 2019.
Marcio Marcos de Medeiro
Subdiretor 1ªURT

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTACAO 
1ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO
Inscrição Estadual: 20.250.418-2
CNPJ: 11.628.647/0001-89
Razão Social: COMERCIAL ROCHA LIMA LTDA
Endereço: R FERREIRA CHICO 15 CENTRO SITIO NOVO RN CEP: 59440-000
Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 349 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto n° 13.640/97 e nos arts. 37
e 16 do Regulamento do processo administrativo tributário, aprovado pelo decreto n° 13.796/98, fica NOTIFICADA a empre-
sa acima especificada da prorrogação do período da ordem de serviço n° 61053/2018 - 1ª Unidade Regional de Tributação pelo
prazo de 60 dia(s) passando a encerrar em 25/03/19.
Natal(RN), 29 de janeiro de 2019.
Marcio Marcos de Medeiros
Subdiretor 1ªURT
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CONTRATOS EDITAIS E AVISOS
Gabinete Civil do Governador do Estado

GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO - 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 00810032.000069/2019-02-GAC. Interessado: Gabinete Civil da Governadora do Estado. Assunto: Dispensa de
Licitação. Fundamento Legal: Art. 24, XXII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto: atender despesas com
o fornecimento de energia elétrica para o Gabinete Civil da Governadora do Estado. Valor Total: R$ 260.000,00 (duzentos e
sessenta mil reais). 
Autorização: Raimundo Alves Júnior - Secretário-Chefe do Gabinete Civil.

GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 00810032.000070/2019-29-GAC. Interessado: Gabinete Civil da Governadora do Estado. Assunto: Dispensa de
Licitação. Fundamento legal: Art. 24, XXII da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto: Empenho Estimativo
para atender despesas com faturas da COSERN do Centro Administrativo do Governo do Estado. Valor Total estimado: R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Autorização: Raimundo Alves Júnior - Secretário-Chefe do Gabinete Civil.

GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 00810032.000071/2019-73-GAC. Interessado: Gabinete Civil da Governadora do Estado. Assunto: Dispensa de
Licitação. Fundamento legal: Art. 24, VIII da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto: Empenho Estimativo
para atender despesas com faturas da CAERN para Manutenção e Funcionamento do Gabinete Civil da Governadora do Estado.
Valor Total estimado: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Autorização: Raimundo Alves Júnior - Secretária-Chefe do Gabinete Civil.

Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social

Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - CEHAB

Extrato do quinto Termo Aditivo ao Contrato 007/2017.
Processo nº: 236707/2017-7 - CEHAB
Contratante: Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB
Contratada: Brasil toner Chip Ltda.
Objeto: suprimir 01 Multifuncional HP Laserjet Color M476NW com função de Impressão, digitalização e cópia, velocidade
de impressão 21PPM E CONECTIVIDADE usb 2.0 de alta velocidade, Fast Ethernet 10/100 base-Tx, 802.11b/g/n sem fio,
USB HOST.
Dotação Orçamentária: 26.203.16.122.0100.290701  (Manutenção e funcionamento), no Elemento de Despesa nº 33.90.39.12
(Locação de Maquinas e Equipamento), no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), na fonte 250, constante na OGE
2019.
Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência a partir da data de sua assinatura e publicação do Extrato no Diário Oficial do
Estado, possuindo a mesma vigência do Contrato 07/2017.
Data/Local/Assinaturas: Natal, 18 de Janeiro de 2019. 
ROMERO MELO FERREIRA DE SOUZA- Diretor ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - CEHAB e KATIENE FERREIRA
DANTAS MIRANDA - Representante - BRASIL TONER CHIP LTDA.

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato 010/2018
Processo nº: 12510004.000548/2018-31 - CEHAB
Contratante: Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB
Contratada: Real Segurança Ltda.
Objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato 010/2018 de prestação de Serviço, celebrado em 16/08/2018.
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato 010/2018, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a
qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
Data/Local/Assinaturas: Natal, 15 de Janeiro de 2019.
ROMERO MELO FERREIRA DE SOUZA- Diretor Administrativo-Financeiro - CEHAB e AUGUSTO WILKENS PRADO
GUERREIRO - Representante - REAL SEGURANÇA LTDA.

Secretaria de Estado  da Educação e da Cultura

Universidade do Estado  do Rio Grande do Norte - UERN

RESUMO DO CONTRATO N° 002/2019-FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN (08.258.295/0001-02)
e ESCRITÓRIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME (10.372.487/0001-97). Objeto: aquisição de móveis e
cadeiras, em atendimento aos setores acadêmicos e administrativos da FUERN. Valor do Contrato: 214.789,88 (Duzentos e
Quatorze Mil, Setecentos e Oitenta Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos). Fundamento legal: Lei 10.520/2002, Lei n°.
8.666/1993 e Decreto Estadual nº 17.144/2003, conforme Processo Administrativo n° 2389/2018-FUERN. Assinaturas: Prof.
Pedro Fernandes Ribeiro Neto/Presidente da FUERN (638.740.914-49), Fabiano Barbosa de Souza/Representante legal da con-
tratada (669.680.894-91). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena (CPF nº 094.813.504-28) e José Victor Pinheiro Azevedo
(CPF 051.464.504-04). Mossoró-RN, 22 de janeiro de 2019.
RESUMO DO CONTRATO N° 003/2019-FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FUERN (08.258.295/0001-02)
e LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP (01.973.806/0001-29). Objeto: Confecção de móveis planejados e aquisição de
móveis, em atendimento aos setores acadêmicos e administrativos da FUERN. Valor do Contrato: 31.078,80 (Trinta e um mil,
Setenta e Oito reais e Oitenta Centavos). Fundamento legal: Lei 10.520/2002, Lei n°. 8.666/1993 e Decreto Estadual nº
17.144/2003, conforme Processo Administrativo n° 2389/2018-FUERN. Assinaturas: Prof. Pedro Fernandes Ribeiro
Neto/Presidente da FUERN (638.740.914-49), Clayton José de Oliveira/Representante Legal (474.571.394-00).Testemunhas:
Elza Thays Farias de Lucena (CPF nº 094.813.504-28) e José Victor Pinheiro Azevedo (CPF 051.464.504-04). Mossoró-RN,
22 de janeiro de 2019. 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

Retificação do extrato do Plano de Trabalho referente ao Processo nº 04110006.000547/2018-32, publicado em 22/01/2019.
Onde lê - se:
4. Plano de aplicação (R$ 176.284,35);
33.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 7.560,00;
Total Geral 176.284,35;
5. Cronograma de desembolso (R$ 176.284,35);
AGO 3.859,65.

Leia - se:
4. Plano de aplicação (R$ 177.364,35);
33.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 8.640,00;
Total Geral 177.364,35;
5. Cronograma de desembolso (R$ 177.364,35);
AGO 4.939,65.

Secretaria  de Estado do Planejamento e das Finanças

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - AQUISIÇÃO PELO MÉTODO DE LICITAÇÃO MODALIDADE SHOPPING
O Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo, por força dos poderes delegados pelo Decreto n.º
26.599, de 27 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições e com base nas informações da Comissão Especial de Licitação
do projeto, resolve Homologar e Adjudicar o resultado do Shopping nº 320/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa espe-
cializada em serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR/RN visando ação de
apoio à campanha TUDO COMEÇA AQUI, processo nº. 02410015.001480/2018-15, da seguinte forma: Com a menor propos-
ta no valor de R$ 91.690,00 (noventa e um mil seiscentos e noventa reais) à empresa RB GRÁFICA E EDITORA, CNPJ nº.
17.340.447/0001-02, consignados sob a seguinte dotação Orçamentária: 19131 04 122 0026 141101, Elementos de Despesa:
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros/PJ, Fonte: 0148, constante no orçamento de 2019.
O presente ato, em suas razões de decidir, vincula-se integralmente às conclusões e atos da CMEL.
Natal/RN, 29 de Janeiro de 2019.
ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva - Projeto Governo Cidadão

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19.03117 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: CLEBER SANCHES COMÉRCIO
DE METAIS. OBJETO: Aquisição de materiais metálicos e poliméricos a serem utilizados pelas oficinas mecânicas de toda
CAERN, conforme Registro de Preços n° 092/2018. VALOR: R$ 1.507,50 (mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº
005336/2018 da Conta 2002. VIGENCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do
Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002.
Natal/RN, 03 de dezembro de 2018.
Crizostimo Felix de Lima Sousa
Assessor de Licitações e Contratos 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18.03200 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: MGF COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA- EPP. OBJETO: Aquisição de acoplamentos e elementos elásticos diversos para toda a CAERN, conforme Processo
Licitatório n° 0071/2018 - Pregão Eletrônico. VALOR: R$ 24.271,20 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e vinte
centavos). PRAZO: 30 dias corridos. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CAERN, Reserva Orçamentária nº
005614/2018 da Conta 2002. VIGENCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do
Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002.
Natal/RN, 06 de dezembro de 2018.
Crizostimo Felix de Lima Sousa
Assessor de Licitações e Contratos 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19.00020 - CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: CAMPOS EQUIPAMENTOS E
REFRIGERAÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS, em
atendimento ao Ofício n° 001/18 - ASSEC/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 177/2018. VALOR: R$ 24.271,20 (vinte e
quatro mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos). PRAZO: 30 dias corridos. FONTE DE RECURSOS: Receita Própria
da CAERN, Reserva Orçamentária nº 005399/2018 da Conta 7037. VIGENCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE:
Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.
Natal/RN, 07 de janeiro de 2019.
Dyego Alberto Vila Nova da Costa
Crizostimo Felix de Lima Sousa
Assessor de Licitações e Contratos em substituição

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0043/2019 - NO RITO DA LEI 13.303/2016
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção, sob demanda, nos ramais prediais de
esgoto e redes de esgotamento sanitário na área de abrangência dos bairros inseridos em Natal/RN, conforme Projeto Básico e
Ordem de Licitação nº 6224/2018 - GMS.
Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que
realizará em 26 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado. O Edital com
as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no site www.caern.rn.gov.br na aba transparência, no
link licitações no Portal RN COMPRAS ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria de Licitações
e Contratos, a partir do dia 04 de fevereiro de 2019, no horário das 07h30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, até às 09:00
horas do dia 26 de fevereiro de 2019. Informações pelo telefone n.º (84) 3232-4145 ou ainda no alc@caern.com.br.
Natal/RN, 30 de janeiro de 2019.
Crizóstimo Félix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/19. 

Processo: 00610407000042/2018-36.

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa A. AZEVEDO DA SILVA.

Objeto: O presente documento obrigacional tem por objetivo o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para atender às

necessidades das Unidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nas áreas de abrangên-
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cias geográficas de 04(quatro) Regionais de Saúde Pública (URSAPS), conforme especificações e quantitativos constantes no

Anexo I. Lotes: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 38.
Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor estimativo de R$ 393.498,25, equivalente a parcelas estimadas conforme
solicitação da COHUR.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R$ 393.498,25, serão
custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados: Programação - 24131.10.302.0021.238201 -
Manutenção das Unidades Hospitalares. 0001 - Rio Grande do Norte.
Natura da Despesa: 339030.07 - Gêneros Alimentícios. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. 
Do Fiscal do Contrato: Os servidores abaixo designados ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instru-
mento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Parágrafo Único: Na ausência justificada do fiscal do contrato, o diretor administrativo ou geral ou ainda não sendo unidade
hospitalar, o gestor dessa unidade encontram-se autorizado a atestar as Notas Fiscais/Faturas, devendo estar ciente da fiscal-
ização da prestação de serviço.
Vigência: O prazo de vigência e validade deste contrato, será a partir da data de sua assinatura, com validade  até dia 31/03/2019
e eficácia legal após a sua publicação no extrato do DOE.
Signatários: Marcia Cunha da Silva Pellense - Coordenadora de Planejamento (CPCS), Pela Contratante e Anaelson Azevedo
da Silva Pela Contratada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2018
AVISO AOS LICITANTES -INCORREÇÃO - NOVA DATA
A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, situado à Avenida Pedro Álvares Cabral,
s/nº, Bairro Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela
Administração, torna público a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por
ITEM, objetivando a Aquisição de Contratação da prestação de serviços de Empresa Especializada em Serviços de controle,
dedetização de pragas e vetores nas áreas internas e externas e Limpeza dos reservatórios de água sendo 01 (uma) caixa d'água
de 30.000 litros e 02 (duas) cisternas. 
O recebimento das propostas será do dia 31/01/2019 até as 10:00 horas do dia 13/02/2019, e a sessão de disputa terá início às
10:30 horas desse mesmo dia, no site www.licitacoes-e.com.br, horário de Brasília-DF. 
O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site, nº da licitação: 7498971 informações nos fones 3232-7782
e 3232-5459 ou solicitado por e-mail pregoeirahmaf@yahoo.com.br. 
Natal, 30 de janeiro de 2019.
Katiúcia A. Lopes dos Santos.
Pregoeira do HMAF

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/18. 
Processo mãe: 227271/2017.
Processo: 00610096.000630/2018-21.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a SANTOS E FERNANDES EIRELI.
Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o dis-
posto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação.
Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R$ 58.800,00, equivalentes a 12 (doze) parcelas estimadas
no valor de R$ 4.900,00.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R$ 58.800,00, serão custeadas
com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.131.10.302.0021 238301 - Manutenção do Centro de reabil-
itação Infantil e Adulto. 0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento da despesa: 339039.27 - Locação de Veículos. Fonte: 0.1.62 - Recursos do SUS - Alta e Média Complexidade.
Sendo R$ 53.900,00, referentes ao período de 01/02/2019 até 31/12/2019 e R$ 4.900,00, referentes ao período 01/01/2020 até
31/01/2020. 
Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/02/2019 até 31/01/2020, eficácia com a publicação do extrato no DOE.
Signatários: Marcia Cunha da Silva Pellense - Coordenadora de Planejamento (CPCS), Pela Contratante e Edeuza Maria Santos
Fernandes Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/18. 
Processo mãe: 385358/2016-7.
Processo: 00610096.000715/2018-17.
Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a A G CHAVES JUNIOR - ME.
Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o dis-
posto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação.
Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R$ 82.950,00, sendo R$ 59.982,00 estimado para serviços
e R$ 22.968,00 estimado para peças, equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R$ 6.912,50, sendo R$
4.998,50 estimado para serviços e R$ 1.914,00 estimado para peças.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de R$ 82.950,00, serão custeadas
com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.131.10.122.0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de
Unidades Administrativas. 0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento da despesa: 339039.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 0.1.00 - Recursos
Ordinários.
Sendo R$ 49.985,00, referentes ao período de 01/03/2019 até 31/12/2019 e R$ 9.997,00, referentes ao período 01/01/2020 até
28/02/2020.
24.131.10.122.0100 258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. 0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento da despesa: 339030.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R$ 19.140,00, referentes ao período de 01/03/2019 até 31/12/2019 e R$ 3.828,00, referentes ao período 01/01/2020 até
28/02/2020. 
Vigência: Este Aditivo tem validade e vigência de 01/03/2019 até 28/02/2020, eficácia com a publicação do extrato no DOE.
Signatários: Marcia Cunha da Silva Pellense - Coordenadora de Planejamento (CPCS), Pela Contratante e Aristeu Gomes
Chaves Junior Pela Contratada.

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES.
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/14 - PROC. Nº 195.217/2013-4
Contratantes: Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes e J. F. de Araújo Fonoaudiologia ME.
Objeto: Ajuste e pactuação do valor global estimativo com correção do valor unitário balizado no art. 65, Inciso II, alínea "c"da
Lei 8.666/93, serviços de Fisioterapia Hospitalar com experiência na área de atuação motora e respiratória para crianças e
neonatos internos do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes.
Fundamento legal: Permissivo legal do inciso II do artigo 65 e balizado no art. 65, alínea "c" da Lei 8.666/93. 
Valor Global: 148.744,06 (cento e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos)
Dotação orçamentária: 24.131.10.302.0021.2382.238201 - Manutenção das unidades hospitalares. 0001- Rio Grande do Norte.
Elemento de despesa: 3390-39.05: (Serviços Técnico Profissionais).Fonte: 162 - Recursos SUS Alta e Média Complexidade.
Vigência: 01/01/2019 a 31/05/2019.
Signatários: Suyame Furtado Ricarte, pela contratante e Janaína Ferreira de Araújo, pela contratada. 
Natal, 30 de janeiro de 2019.  

HOSPITAL REGIONAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2018
Contratantes: Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade e a Empresa RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato 001/2018 por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia
01/02/2019 até o dia 31/01/2020, conforme preconiza o Inciso II do Art. 57 da Lei n° 8.666/93 em sua atual redação. 
Vigência: Vigência e validade de 12 (doze) meses a partir de 01/02/2019 até 31/02/2020 e eficácia com a publicação do extra-
to no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.
Signatários: Márcia Cristina Holanda Vidal pela Contratante e Eduardo Tavares de Carvalho pela Contratada.
Testemunhas: Maria Marizete dos Santos Oliveira e Servolo José de Oliveira. 
Pau dos Ferros/RN, 30/01/2019.

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018
Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, HOMOLO-
GADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação do julgamento no Diário Oficial do
Estado, Edição de 
08/11/2018.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. EMPRESA NOME 
COMERCIAL / 
MARCA 

VALOR 
REGISTRADO 

 
1 
 

ALFAEPOETINA HUMANA 
40.000 UI/ml  - sem albumina 

SER 
300 

 
FRACASSADO 

2 
AMBRISENTANA 5 MG COM 
REV 

COM 
2.000 

 DESERTO  

 
 
3 

BETAGALSIDASE 35  MG PO 
LIOF INJ CT FA VD INC X 20 
ML 

 
FA 200 

 
DESERTO 

 
4 

BOSENTANA 62,5MG COM 
8.000 

 
DESERTO 

5 

CILOSTAZOL 50 MG. 
CEBRALAT® exigência de 
marca em atendimento à 
Demanda Judicial nº 0811428-
24.2015.8.20.5001 

 
 
COM 3.000 

  
 
DESERTO 

 

6 
ERITROPOIETINA 4000UI FA 

1.800 
UNI 
HOSPITALAR 
LTDA 

 
HEMAX/ 
BIOSINTÉTICA 

 
19,81 

7 
FINASTERIDA 5 MG COM 
REV 

COM 
500 

  
DESERTO 

 

8 

FLUTICASONA, FUROATO 
DE 22 MCG ; TRIFENATATO 
DE VILANTEROL 184 MCG  
PÓ INAL OR CT STR X 30 
DOSES + BAND 

 
 
FR 50 

  
 
DESERTO 

 

9 

FLUTICASONA, FUROATO 
DE 22 MCG+TRIFENATATO 
DE VILANTEROL 92 MCG  
PÓ INAL OR CT STR X 30 
DOSES + BAND 

 
 
FR 30 

  
 
DESERTO 

 

10 

FLUTICASONA, 
PROPIONATO DE 500MG; 
SALMETEROL, XINAFOATO 
DE 50 MCG +  PO INAL CT 
STR X 60 DOSES 

 
 
 
FR 

60 

  
 
DESERTO 

 

11 
IVABRADINA 5 MG COM 
REV 

COM 
500 

  
DESERTO 

 

12 
METILFENIDATO, 
CLORIDRATO DE 10 MG 
COM 

COM 
1.500 

  
DESERTO 

 

13 
METOPROLOL, SUCCINATO 
DE 25 MG COM LIB CONT 

COM 
1.600 

  
DESERTO 

 

14 
METOTREXATO 2,5MG COM COM 

600 
  

DESERTO 
 

15 
ORLISTATE 120 MG CAP 
GEL DURA 

CAP 
1.500 

  
DESERTO 

 

16 
PIOGLITAZONA, 
CLORIDRATO DE 30 MG 
COM 

COM 
2.000 

  
DESERTO 

 

17 
PIOGLITAZONA. 
CLORIDRATO DE 15 MG. 

COM 
1.500 

  
DESERTO 

 

18 RAMIPRIL 10 MG COM COM 500  DESERTO  
19 RAMIPRIL 2,5 MG COM COM 800  DESERTO  
20 RIVAROXABANA 15MG COM REV 7.500  FRACASSADO  
21 RIVAROXABANA 20MG COM REV 4.000  FRACASSADO  

22 
ROSUVASTATINA CÁLCICA 
10mg 

COM 
1.800 

  
DESERTO 

 

23 
ROSUVASTATINA CÁLCICA 
20mg 

COM 
1.800 

  
DESERTO 

 

24 
ROSUVASTATINA CÁLCICA 
40mg 

COM 
1.000 

  
DESERTO 

 

25 
SAXA GLIPTINA 5 MG + 
CLORIDRATO DE 

COM REV 
4.000 

  
 

 

UNIDADE DE SAÚDE NOME COMPLETO MATRÍCULA CPF 
Hospital Regional Tarcísio Maia (MOSSORÓ) Ozanildo Bezerra do Nascimento 89077-4 392.949.784-00 
Hospital Regional Rafael Fernandes (MOSSORÓ) Cenira Xavier de Medeiros 156.733-0 028.256.874-75 
Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira (CARAÚBAS) Antônio Dantas Segundo 154.861-1 316.620.564-00 
Hospital Hélio Morais Marinho (APODI) Fred Marcondes do Vale 157.623-2 302.352.604-44 
HEMOCENTRO MOSSORÓ Meire Aparecida da Costa 221.421-0 813.615.804-53 

Hospital Regional Dr. Mariano Coelho (CURRAIS NOVOS) 
Titular: Maria Salete Si lva Souza 158.956-3 328.627.094-68 
Suplente:  Manoel Alves  de Araújo 155.754-8 484.933.174-20 

Hospital Regional do Seridó (CAICÓ) Leila Dayane Rodrigu es da Si lva 204.640-7 050.766.244-09 
Hospital Dr. Cleod on  Carlos de Andrade (PAU DOS FERROS) Maria Rosimar Garcia Costa Fontes  91.052-0 307.965.554-00 
Hospital Regional Nelson  Inácio dos Santos (ASSU) Erika Rejane das Neves Brito 202.375-0 012.603.294-23 
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Processo Administrativo nº 50.413/2016-PGJ
Assunto: Consulta acerca da possibilidade de alteração na cronologia de pagamento
Interessado: Setor de Serviços Auxiliares

PARECER
EMENTA: Direito Administrativo. Retenção de créditos. Previsão expressa na
Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento. Ordem cronológi-
ca de pagamentos nos contratos firmados pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Resoluções nº 298/2017-PGJ, nº 032/2016-TCE e nº 024/2017-TCE. Existência de
restos a pagar a empresa contratada no contrato nº 045/2016-PGJ. Impossibilidade
de liberação do pagamento em razão da não comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Situação que prejudica a solvên-
cia das obrigações devidas aos demais inscritos em restos a pagar. Configuração das
hipóteses previstas no art. 13, inciso VI, da Resolução nº 298/2017-PGJ e do art. 15,
inciso VI, da Resolução nº 032/2016-TCE, com redação dada pela resolução nº
024/2017-TCE. Parecer pela possibilidade de preterição.

I - RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo no qual consta consulta acerca da medida a ser
adotada quanto à cronologia de pagamentos de obrigações contratuais inscritas em
restos a pagar processados da Procuradoria-Geral de Justiça.
O Setor de Execução Orçamentária e Financeira, no e-mail de fl. 2674, informou
que a lista de pagamentos de restos a pagar, relativa a unidade orçamentária 14101-
PGJ, fonte 100, encontra-se parada, em razão dos autos em análise.
O Setor de Serviços Auxiliares, no despacho de fl. 2676, pugnou pela manifestação
acerca da retirada das despesas n.º 55/2019 e 56/2019 da lista de pagamento de
restos a pagar, justificando, à fl. 2677, que o Contrato n.º 45/2016, firmado com a
empresa Veneza Serviços Administrativos EIRELI EPP, foi encerrado, mas que, em
razão de a pessoa jurídica em riste não ter entregue a documentação probatória ati-
nente ao cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da última nota fis-
cal continua em aberto.
Por fim, a Diretoria-Geral procedeu ao encaminhamento destes autos à
Coordenadoria Jurídica Administrativa para fins de análise e pronunciamento acer-
ca do questionamento retro.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Consoante narrado, trata-se de consulta acerca da viabilidade de haver a quebra da
ordem cronológica das obrigações contratuais da Procuradoria-Geral de Justiça
inscritas em restos a pagar processados. 
Compulsando os autos, observa-se que o adimplemento das despesas n.º 55/2019 e
56/2019 (fls. 2663 e 2665), atinentes ao Contrato n.º 45/2016, firmado com a
empresa Veneza Serviços Administrativos EIRELI EPP, encontra-se suspenso, uma
vez que a mencionada pessoa jurídica não cumpriu às disposições contratuais após
a vigência do instrumento. 
Nos moldes das cláusulas 14.5 e 14.8 do contrato em tela (fls. 2248/2255v), condi-
ciona o pagamento à contratada ao cumprimento das obrigações contratuais, inclu-
sive comprovação da regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal:
14.5 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender os pagamentos devidos
a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação ou caso
haja o descumprimento do disposto no ITEM 13.3 deste termo, Esse fato não será
gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

14.8 - O pagamento dos serviços prestados no último mês de vigência contratual
somente ocorrerá após a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhis-
tas, fiscais, tributárias, previdenciárias e das demais normas relacionadas à exe-
cução do contrato.
Importante mencionar a redação trazida pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública
federal direta, autárquica e fundacional, autorizando a retenção de créditos quando
não houver comprovação do cumprimento das obrigações contratuais, senão veja-se:
Art. 64. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra, o fiscal administrativo deve verificar o pagamento pela
contratada das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os empre-
gados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocor-
ra a interrupção do contrato de trabalho.
Art. 65. Até que a contratada comprove o disposto no artigo anterior, o órgão ou
entidade contratante deverá reter:
I - a garantia contratual, conforme art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, prestada com
cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista
e previdenciária pela contratada, que será executada para reembolso dos prejuízos
sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e
II - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II do caput, não havendo quitação
das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
Portanto, a princípio, diante do inadimplemento com as obrigações contratuais, não
há óbice para que este órgão retenha os valores devidos à empresa em riste, con-
forme já vem ocorrendo, nos moldes relatados nos autos.
Pois bem, no que atine à possibilidade de preterição da ordem cronológica de paga-
mento, a matéria é disciplinada pela Resolução nº 298/2017-PGJ, que prevê as
seguintes hipóteses de quebra da referida ordem:
Art. 13. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida
em caso de:
I - grave perturbação da ordem;
II - estado de emergência;
III - calamidade pública;
IV - decisão judicial;
V - decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão do pagamento; e
VI - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do
ordenador de despesas.
Parágrafo único. O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será prece-
dido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesas, a qual será publicada no
Diário Oficial do Estado.
Em decorrência da situação ora narrada, os importes relativos à rescisão contratual,
alusivas às despesas n.º 55/2019 e 56/2019, estão obstruindo os pagamentos dos
demais credores atinentes à Fonte nº 100 e à Unidade Orçamentária nº 14101, tudo
consoante informação do Setor de Execução Orçamentária e Financeira.
Traçado esse panorama, observa-se que o não pagamento dos créditos em comento
em favor da Veneza Serviços Administrativos EIRELI EPP é medida decorrente das
cláusulas contratuais em riste, fato que autoriza a preterição de tal despesa da ordem
cronológica de pagamento, ante a nítida subsunção ao art. 13, inciso VI, da
Resolução nº 298/2017-PGJ.
Em outras palavras, o possível inadimplemento de quantias decorrentes de obri-
gações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da pessoa jurídica supra, cuja
responsabilidade, em caso de não pagamento, poderá recair sobre este Parquet, adi-
cionado ao fato de os demais detentores de crédito da Procuradoria-Geral de Justiça
terem seus pagamentos sobrestados em razão de tais circunstâncias já evidencia, por
si só, relevante interesse público a justificar a preterição da Veneza Serviços
Administrativos EIRELI EPP da ordem dos credores, coadunando-se com a
hipótese do art. 13, inciso VI, da Resolução nº 298/2017-PGJ, porquanto sua colo-
cação da referida listagem está impedindo a solvência de diversas outras obrigações
desta Procuradoria-Geral de Justiça, notadamente aquelas atinentes à Fonte nº 100
e à Unidade Orçamentária nº 14101.
Com efeito, resta clarividente o interesse público na preterição da mencionada
despesa, repise-se, pois o inadimplemento em tela obsta o cumprimento de
inúmeras outras obrigações contratuais desta Instituição, de modo que somente com
a quebra da cronologia de adimplementos será possível solver diversos compro-
missos desta Procuradoria-Geral de Justiça, dentre os quais obviamente se incluem
despesas decorrentes de contratos essenciais ao desenvolvimento das atividades
ministeriais.
Saliente-se, por oportuno, que a possibilidade do uso dessa medida excepcional
encontra amparo, ainda, na Resolução nº 32/2016, do Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Norte, que, com as alterações promovidas pela Resolução nº
024/2017-TCE, prevê:
Art. 15. Far-se-á admissível a quebra da ordem cronológica de pagamentos tão
somente em caso de: 
I - grave perturbação da ordem; 
II - estado de emergência; 
III - calamidade pública; 
IV - decisão judicial;
V - decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão de pagamento; e 
VI - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do
ordenador de despesas. 
§ 1º As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente
justificadas por meio de ato emanado de autoridade competente. 
§ 2º O pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidades, rela-
tivamente a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do caput, deverá ser pre-
cedido de justificativa circunstanciada emanada do pertinente ordenador de despe-
sas, fazendo-se obrigatória a publicação da mesma na imprensa oficial. 
Em se tratando de restos a pagar, como é o caso, deve ser aplicado, outrossim, o pre-
visto no art. 16 da Resolução nº 298/2017-PGJ/RN, in verbis:
Art. 16. Na abertura do exercício financeiro e orçamentário, será conferido novo
prazo de 15 (quinze) dias para pagamento dos restos a pagar processados.
§ 1º Para fins de cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, as despesas
inscritas como restos a pagar processados terão prioridade de pagamento sobre as
do exercício em curso.
§ 2º As despesas registradas em restos a pagar não processados terão como marco
inicial da ordem cronológica dos pagamentos a emissão do Termo de Liquidação.

Assim, resta patente a incidência do disposto no art. 13, inciso VI, da Resolução nº
298/2017-PGJ e do art. 15, inciso VI, da Resolução nº 032/2016-TCE/RN, com
redação dada pela Resolução nº 024/2017-TCE, autorizando a preterição das despe-
sas no importe de R$ 7.905,22 (sete mil, novecentos e cinco reais e vinte e dois cen-
tavos), atinente à Nota de Liquidação nº 55/2019 (fl. 2663), e R$ 1.944,27 (um mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), relativo à Nota de
Liquidação n.º 56/2019 (fl. 2665), ambas emitidas em 18/01/2019, decorrentes do
contrato nº 045/2016-PGJ/RN), da ordem cronológica de pagamentos desta
Procuradoria-Geral de Justiça, até que a empresa comprove a regularidade em
comento.
Saliente-se, por oportuno, a imprescindibilidade de publicação na imprensa oficial
deste parecer e da decisão do Procurador-Geral de Justiça, na diretriz do que dis-
põem o art. 13 da Resolução nº 298/2017-PGJ e o art. 15 da Resolução nº 032/2016-
TCE.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, com esteio no art. 13, inciso VI, da Resolução nº 298/2017-PGJ
e no art. 15, inciso VI, da Resolução nº 032/2016-TCE/RN, com redação dada pela
Resolução nº 024/2017-TCE, opina esta Coordenadoria Jurídica Administrativa
pela viabilidade de preterição do crédito de R$ 7.905,22 (sete mil, novecentos e
cinco reais e vinte e dois centavos), atinente à Nota de Liquidação nº 55/2019 (fl.
2663), e de R$ 1.944,27 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete
centavos), relativo à Nota de Liquidação n.º 56/2019 (fl. 2665), ambas emitidas em
18/01/2019, atinentes ao contrato nº 045/2016-PGJ/RN, firmado com a Veneza
Serviços Administrativos EIRELI EPP, até que esta comprove a regularidade das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.
Natal/RN, 29 de janeiro de 2019.
Oscar Hugo de Souza Ramos
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Coordenador da Assessoria Jurídica Administrativa

Processo Administrativo nº 50.413/2016-PGJ
Assunto: Consulta acerca da possibilidade de alteração na cronologia de pagamen-
to
Interessado: Setor de Serviços Auxiliares

DESPACHO
Adoto o parecer da Coordenadoria Jurídica Administrativa.
Com fundamento no art. 13, inciso VI, da Resolução nº 298/2017-PGJ e no art. 15,
inciso VI, da Resolução nº 032/2016-TCE/RN, com redação dada pela Resolução
nº 024/2017-TCE, AUTORIZO a preterição do crédito no importe de R$ 7.905,22
(sete mil, novecentos e cinco reais e vinte e dois centavos), atinente à Nota de
Liquidação nº 55/2019 (fl. 2663), e de R$ 1.944,27 (um mil, novecentos e quarenta
e quatro reais e vinte e sete centavos), relativo à Nota de Liquidação n.º 56/2019 (fl.
2665), ambas emitidas em 18/01/2019, alusivas ao Contrato nº 045/2016-PGJ/RN,
firmado com a Veneza Serviços Administrativos EIRELI EPP, da ordem cronológ-
ica de pagamentos desta Procuradoria-Geral de Justiça, até que a empresa compro-
ve a regularidade das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.
À Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo para publicação desta decisão
e do parecer da CJAD no Diário Oficial do Estado.
À Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade para adoção das medidas
cabíveis.
Natal/RN, 29 de janeiro de 2019.
EUDO RODRIGUES LEITE
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Tomada de Preços nº 1/2018-PGJ/RN
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público,
para conhecimento dos interessados, que a empresa BR SERVIÇOS EIRELI ME
interpôs recurso contra ato desta CPL que a desclassificou no certame em tela.
Ademais, fica aberto o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao recurso.
Por fim, comunico que os autos se encontram com vista franqueada aos interessa-
dos.
Natal/RN, 30 de Janeiro de 2019.
JORGE ALVARES NETO
Presidente da CPL/PGJ/RN

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 83/2016 -
PGJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, GERENCI-
AMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA
PARA O CONTAINER DATA CENTER (CDC), QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
NA FORMA AJUSTADA.
Tendo em vista a desnecessidade de aditamento contratual para o caso em tela, em
conformidade com a redação do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei Federal nº
8.666/93, e acolhendo a informação proveniente do Setor de Execução
Orçamentária, fl. 914, parte integrante do Procedimento Administrativo nº
43.147/2018-PGJ, fica, pelo presente Termo de Apostilamento, modificada a
Cláusula Quarta (da Dotação Orçamentária), passando a vigorar com a seguinte
redação:
"4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos
específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte, classificados conforme abaixo especificado:
ÓRGÃO: 14 - Procuradoria-Geral de Justiça; UNIDADE: 131 - Fundo de
Reaparelhamento do Ministério Público; FUNÇÃO: 03 - Essencial à Justiça; SUB-
FUNÇÃO: 091 - Defesa da Ordem Jurídica; PROGRAMA: 0006 - Defesa e
Efetivação dos Direitos da Sociedade; AÇÃO: 103201 - Gestão da Tecnologia da
Informação; FONTE: 150 - Recursos Diretamente Arrecadados; NATUREZA DA
DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica."
Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato não expressa-
mente modificadas pelo presente termo.
Natal, 30 de janeiro de 2019.
EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça

ANO 86                        EDIÇÃO Nº 14.345

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMPOSIÇÃO SEGUNDA INSTÂNCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMPOSIÇÃO SEGUNDA INSTÂNCIA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: Eudo Rodrigues Leite
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: Dra.
Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, CORREGEDOR-
GERAL: Dr. Anísio Marinho Neto, CORREGEDORA-GERAL
ADJUNTA: Dra. Sayonara Café de Melo, CONSELHO SUPERI-
OR DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Presidente: Eudo Rodrigues
Leite - Procurador-Geral de Justiça, Dra. Darci Pinheiro, Dra.
Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo, Dra. Darci de Oliveira,
Dr. Arly de Brito Maia, Dra. Myrian Coeli Gondim D'Oliveira
Solino, Dr. Herbert Pereira Bezerra, Dra. Carla Campos Amico,
Dra. Sayonara Café de Melo, Dra. Iadya Gama Maio, Suplentes
(Art. 11, § 2º, da Resolução nº 003/2007 - CSMP), Dr. José Braz
Paulo Neto. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA:
Presidente: Eudo Rodrigues Leite - Procurador-Geral de Justiça,
PROCURADORES DE JUSTIÇA - CÂMARA CRIMINAL: Dr.
Anísio Marinho Neto - 1º Procurador de Justiça,  Dra. Darci de
Oliveira - 2ª Procuradora de Justiça, Dra. Naide Maria Pinheiro -
3ª Procuradora de Justiça, Dr. José Alves da Silva - 4º Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes - 5º
Procurador de Justiça. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL: Dra. Maria
de Lourdes Medeiros de Azevêdo - 15ª Procuradora de Justiça,
Dra. Sayonara Café de Melo - 14ª Procuradora de Justiça, Dr. José
Braz Paulo Neto - 9º Procurador de Justiça, Dr. Fernando Batista
de Vasconcelos - 12º Procurador de Justiça. SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL: Dr. Arly de Brito Maia - 16º Procurador de
Justiça, Dra. Myrian Coeli Gondim D'Oliveira Solino - 10ª
Procuradora de Justiça, Dr. Herbert Pereira Bezerra - 17º
Procurador de Justiça, Dr. Jorge Augusto de Macedo Tonel - 13º
Procurador de Justiça.TERCEIRA CÂMARA CÍVEL: Dra. Darci
Pinheiro - 11ª Procuradora de Justiça, Dra. Carla Campos Amico
- 6ª Procuradora de Justiça, Dra. Iadya Gama Maio - 7ª
Procuradora de Justiça, Dra. Rossana Mary Sudário - 8ª
Procuradora de Justiça.
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EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 094/2013-
PGJ PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO
PÚBLICA INTEGRADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A TOP
DOWN CONSULTORIA LTDA, NA FORMA AJUSTADA.
Tendo em vista a desnecessidade de aditamento contratual para o caso em tela, em
conformidade com a redação do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei Federal nº
8.666/93, e acolhendo a informação proveniente do Setor de Execução
Orçamentária, fl. 1814, parte integrante do Procedimento Administrativo nº
29.517/2013-PGJ, fica, pelo presente Termo de Apostilamento, modificada a
Cláusula Quarta (da Dotação Orçamentária), passando a vigorar com a seguinte
redação:
"4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos
específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte, classificados conforme abaixo especificado:
ÓRGÃO: 14 - Procuradoria-Geral de Justiça; UNIDADE: 131 - Fundo de
Reaparelhamento do Ministério Público; FUNÇÃO: 03 - Essencial à Justiça; SUB-
FUNÇÃO: 091 - Defesa da Ordem Jurídica; PROGRAMA: 0006 - Defesa e
Efetivação dos Direitos da Sociedade; AÇÃO: 201201 - Manutenção e
Funcionamento do FRMP/RN; FONTE: 150 - Recursos Diretamente Arrecadados;
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica."
Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato não expressa-
mente modificadas pelo presente termo.
Natal, 30 de janeiro de 2019.
EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 50/2018-
PGJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE
E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL) QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA, E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA FORMA
AJUSTADA.
Tendo em vista a desnecessidade de aditamento contratual para o caso em tela, em
conformidade com a redação do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei Federal nº
8.666/93, e acolhendo a informação proveniente do Setor de Execução
Orçamentária, fl. 311, parte integrante do Procedimento Administrativo nº
71.487/2017-PGJ, fica, pelo presente Termo de Apostilamento, modificada a
Cláusula Quarta (da Dotação Orçamentária), passando a vigorar com a seguinte
redação:
"4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos
específicos consignados no Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte, classificados conforme abaixo especificado:
ÓRGÃO: 14 - Procuradoria-Geral de Justiça; UNIDADE: 131 - Fundo de
Reaparelhamento do Ministério Público; FUNÇÃO: 03 - Essencial à Justiça, SUB-
FUNÇÃO: 091 - Defesa da Ordem Jurídica, PROGRAMA: 0100 - Programa de
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado; AÇÃO: 201201 - Manutenção e
Funcionamento do FRMP/RN; FONTE: 0100 - Recursos Ordinários; NATUREZA
DA DESPESA: 3.3.90.30 - Material de Consumo."
Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato não expressa-
mente modificadas pelo presente termo.
Natal, 30 de janeiro de 2019.
EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça

Promoção de Arquivamento 2018/0000562582 (Ref.: IC nº 111.2017.001787-
1ªPmJCN)

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PROCURADORES DE JUSTIÇA, MEM-
BROS DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. APURAR A SUPOSTA POLUIÇÃO AMBIEN-
TAL PROVOCADA POR DEPÓSITO DE LIXO PRATICADO PELA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN. TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA CELEBRADO. ARQUIVAMENTO QUE SE IMPÕE.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pela
Promotora de Justiça Substituta que ao final subscreve, vem à presença desse
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, em cumprimento ao §1º do arti-
go 76 da Lei Complementar Estadual nº 141/1996, c/c o art. 10, da Resolução nº
23/2007/CNMP e art. 44, da Resolução nº 012/2018-CPJ/MPRN, bem como §1º do
artigo 9º da Lei Federal nº 7.347/1985, fazer REMESSA da decisão de ARQUIVA-
MENTO dos autos do inquérito civil em epígrafe, conforme fundamentos a seguir
apontados.
I. Relatório.
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a suposta poluição ambiental
provocada por depósito de lixo praticado pela Prefeitura Municipal de Currais
Novos/RN, no mesmo município.
Requisitada vistoria ao IDEMA, esta apresentou estudo no qual informou a infração
por parte do ente público.
Às fls. 98-107, encontra-se carreado Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
com o Município de Currais Novos/RN e Estado do Rio Grande do Norte.
É o que importa relatar.
II. Fundamentação.
Os procedimentos extrajudiciais em geral são instrumentos utilizados pelo
Ministério Público para apurar eventual ocorrência de irregularidades e ilicitudes,
objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a
solução dos problemas apontados, seja por meio de ajustamento de conduta,
recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
No caso em testilha, foi instaurado o presente inquérito civil com o fim de para apu-
rar a suposta poluição ambiental provocada por depósito de lixo praticado pela
Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, no mesmo município.
Ocorre que, conforme já relatado, em 24/09/2018, foi formalizado Termo de
Ajustamento de Conduta Município de Currais Novos/RN e Estado do Rio Grande
do Norte, que se comprometeu a dar início, de imediato, à aplicação da política
nacional de resíduos sólidos, à gestão associada intermunicipal para destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, à erradicação dos lixões e
a remediação dos passivos relacionados ao tema.

Sendo assim, conclui-se que não há mais a necessidade de tramitação do presente
feito, não havendo a necessidade de adoção de outras  medidas por parte deste
Órgão Ministerial.
III. Conclusão.
Ante o exposto, este órgão Ministerial vem, muito respeitosamente, à presença de
Vossas Excelências, PROMOVER o presente ARQUIVAMENTO, nos termos do
art. 9º, da Lei nº 7.347/1985, art. 10, da Resolução nº 23/2007/CNMP e art. 44, da
Resolução nº 012/2018-CPJ/MPRN, visto que, esgotadas todas as diligências
cabíveis, não subsistiram fundamentos para a propositura de qualquer medida judi-
cial.
Proceda-se a instauração de Procedimento Administrativo, com a juntada de uma
via do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o investigado, cujo objeti-
vo será o de acompanhar o cumprimento de suas cláusulas.
Cientifique-se pessoalmente os interessados e, ato contínuo, remetam-se os autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (art. 44, §1º, da Resolução nº 012/2018-
CPJ/MPRN.
Antes de encaminhar os autos para o CSMP, verifique-se a existência de volumes
físicos (como mídia de gravação de oitiva), os quais também deverão ser encamin-
hados ao referido Órgão da Administração Superior, para ajudar na análise da pre-
sente decisão.
Cumpra-se. Currais Novos, 13 de dezembro de 2018.
JANAYNA DE ARAÚJO FRANCISCO
Promotora de Justiça Substituta

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Idosos
Rua dos Tororós, 1839, Lagoa Nova, Natal/RN, 
Telefone: (84) 3232.7244 /(84) 3232.7245

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 2018/0000562134
INQUÉRITO CIVIL Nº 115.2018.000593
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição
Federal de 1988, pelo artigo 26, I, da Lei nº 8.625/93, e pelo artigo 68, I, da Lei
Complementar Estadual nº 141/96, e, ainda, 
CONSIDERANDO o teor dos documentos anexos ao ofício nº. 0701/2018/61ª-
PmJ, que dão conta sobre a possível ausência de acessibilidade na edificação onde
se encontra instalada a Escola Municipal João Paulo II, localizada na Rua Praia de
Guaxinim, 8965, Ponta Negra, Natal/RN;
Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabelece como um dos funda-
mentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III) e como um dos seus objetivos fundamentais "promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discrimi-
nação" (art. 3º, inciso IV) além de expressamente declarar que "todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" (art. 5º, caput);
Considerando que a Constituição Federal, em seu art. 227, § 1°, inciso II, prevê que
é dever do Estado promover ações especializadas para o atendimento das pessoas
com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facil-
itação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos;
CONSIDERANDO que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, com status de norma constitucional, estatuiu que "os Estados Partes
tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o aces-
so, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao trans-
porte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da infor-
mação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao públi-
co ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural"; 
CONSIDERANDO que o artigo 53 da Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015, que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, dispõe que a aces-
sibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzi-
da viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de partici-
pação social;
CONSIDERANDO que o artigo 55, caput, da Lei nº. 13.146/2015 elenca que a con-
cepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de
informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público,
de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as nor-
mas de acessibilidade;
CONSIDERANDO que o artigo 56, caput, da Lei nº. 13.146/2015, dispõe que a
construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao
público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo
a serem acessíveis;
Considerando que o artigo 56, §2º, da Lei nº. 13.146/2015, prevê que, para a
aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo
arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou perma-
nentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou
de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade;
CONSIDERANDO que o artigo 57, caput, da Lei nº. 13.146/2015, elenca que as
edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessi-
bilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo
como referência as normas de acessibilidade vigentes;
CONSIDERANDO que o §1º do artigo 60 da Lei nº. 13.146/2015, preleciona que
a concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são
condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade;
CONSIDERANDO que o §2º do artigo 60 da Lei nº. 13.146/2015, cataloga que a
emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quan-
do esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condi-
cionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade;
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVlL, com o desiderato de investi-
gar as possíveis irregularidades arquitetônicas em matéria de acessibilidade exis-
tentes na edificação onde se encontra instalada a Escola Municipal João Paulo II,
localizada na Rua Praia de Guaxinim, 8965, Ponta Negra, Natal/RN, determinando,
para tanto:
a) a expedição de ofício à Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos, das Comunidades
Indígenas e das Minorias Étnicas comunicando, por meio eletrônico, a instauração
do presente inquérito civil, em atendimento ao que dispõe o artigo 11, inciso I, da
Resolução n.º 002/2008- CPJ/RN;

b) a publicação de extrato desta Portaria no DOE/RN;
c) a expedição de ofício à Secretária Municipal de Educação de Natal para que, no
prazo de 10 (dez) dias, remeta uma cópia do alvará de funcionamento da instituição
de ensino objeto do presente inquérito civil, do projeto arquitetônico da edificação
e informações acerca da acessibilidade do referido imóvel;
d) após o cumprimento dos itens "a", "b" e "c" da presente Portaria de instauração
do Inquérito Civil, o encaminhamento dos autos ao Setor de Arquitetura das
Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Idosas da Comarca de Natal para que realize, no prazo de 20 (vinte)
dias, uma vistoria técnica na edificação investigada, objetivando apontar as irregu-
laridades existentes em matéria de acessibilidade, devendo emitir parecer acerca da
observância ou não das exigências legais e normativas em matéria de acessibilidade
vigentes.
Cumpra-se.
Natal, 28 de janeiro de 2019.
Rebecca Monte Nunes Bezerra
9ª Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Idosos
Rua dos Tororós, 1839, Lagoa Nova, Natal/RN
Telefone: (84) 3232.7244 /(84) 3232.7245

INQUÉRITO CIVIL Nº 115.2018.000471
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 2019/0000026025
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da Promotora de Justiça titular da 42ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Natal, com atribuição de defesa coletiva da pessoa idosa e promoção da acessi-
bilidade, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato já tramita nesta Promotoria há
mais de 90 (noventa) dias, sem a finalização necessária, havendo necessidade de
prosseguir na instrução do feito;
CONSIDERANDO o teor do art. 3º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o art. 6º da Resolução nº
012/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio
Grande do Norte (CPJ), os quais determinam que a notícia de fato será apreciada no
prazo de trinta dias, contados da data do seu recebimento, prorrogável uma vez, fun-
damentadamente, por até noventa dias, quando necessário à apuração de elementos
para identificação dos noticiados, do objeto e da pertinência da investigação; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição essencial à função juris-
dicional do Estado, cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, pro-
movendo as medidas necessárias à defesa dos interesses difusos, coletivos e indi-
viduais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar na defesa coletiva da
pessoa idosa, assegurando o que determina o Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003), destinado a regular os direitos das pessoas com idade igual ou supe-
rior a 60 (sessenta) anos. Sendo obrigação do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dig-
nidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  (arts. 1º e 3º, Lei nº
10.741/2003);
CONSIDERANDO, que é direito das pessoas idosas duas vagas gratuitas e demais
vagas com desconto de 50% (cinquenta por cento), nos moldes delimitados na Lei
Estadual nº 9.822/2013, em conformidade com art. 40 da Lei 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso);
CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público, verificando que o fato
requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do supramencionado arti-
go 6º, instaurará o procedimento próprio, nos termos da art. 7º, da Resolução nº
012/2018 - CPJ.
RESOLVE:
Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil Público, com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades, que resultam em violação ao direito de gratuidade
para idoso no transporte intermunicipal por parte da Auto Viação Nordeste, CNPJ:
08.324.808/0001-36, com logradouro na Av. Capitão M. Gouveia - 1237, Cidade
Esperança, Natal - RN, para tanto, determina-se à Secretaria Ministerial o cumpri-
mento das seguintes providências:
a) o lançamento e a movimentação desta Portaria no MPVirtual;
b) a expedição de e-mail à Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos, das Comunidades
Indígenas e das Minorias Étnicas, comunicando a instauração do presente inquéri-
to civil, bem como encaminhando-se cópia da portaria de instauração, observando-
se o prazo previsto art. 24, da Resolução nº 012/2018 - CPJ/RN;
c) a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE/RN).
Natal, 24 de janeiro de 2018
Suely Magna de C. N. Felipe
Promotora de Justiça

Inquérito Civil nº. 115.2017.001049
PORTARIA
A 9ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN: 
CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 023/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público e o art. 17 da Resolução nº 012/2018 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte determinam
que os procedimentos preparatórios deverão ser concluídos no prazo de 90 (noven-
ta) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, por motivo justificável; 
CONSIDERANDO que, vencido esse prazo, o membro do Ministério Público pro-
moverá o arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou converterá o
procedimento em inquérito civil, nos termos do art. 18 da Resolução nº 018/2018-
CPJ; 
CONSIDERANDO que o presente feito foi instaurado há mais de 180 dias como
procedimento preparatório, havendo necessidade de prosseguir na instrução do
feito; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil,
delineando o seu objeto em investigar como é ofertado o atendimento educacional
especializado aos alunos com deficiência matriculados no Colégio Executivo, deter-
minando, para tanto: a) a comunicação, por meio eletrônico, à Coordenação do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa das Pessoas com
Deficiência, dos Idosos, das Comunidades Indígenas e das Minorias Étnicas, da
instauração do presente inquérito civil, em atendimento ao que dispõe o artigo 11,
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inciso I, da Resolução n.º 002/2008- CPJ/RN; b) o deferimento do pleito formula-
do às fls. 122 pela Subcoordenadoria de Educação Especial da Secretaria Estadual
de Educação - SUESP/SEEC, devendo a Secretaria Ministerial cientificá-la acerca
da decisão proferida por esta Promotora de Justiça; c) a publicação de extrato desta
Portaria no DOE/RN. 
Cumpra-se. 
Natal, 29 de janeiro de 2019. 
Rebecca Monte Nunes Bezerra 
9ª Promotora de Justiça 

59ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
DEFESA DO CONSUMIDOR
Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, CEP: 59.064-160, Telefone: (84)
3232-7171
E-mail: consumidor.natal@gmail.com

Inquérito Civil nº 06.2017.00003449-0
AVISO Nº 0001/2019 - 59ª PmJ
A 59ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de Natal/RN, no
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 44, § 2º, da Resolução nº
012/2018-CPJ/RN, torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamen-
to do Inquérito Civil nº 06.2017.00003449-0, instaurado a fim de apurar suposto
funcionamento irregular por parte da Fontorres Alimentos e Bebidas LTDA ME
(Restaurante Taboleiro), principalmente acerca das normas sanitárias, tendo como
reclamante o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte - de Ofício e,
como reclamada, a Fontorres Alimentos e Bebidas LTDA ME (Restaurante
Taboleiro).
Aos interessados fica concedido o prazo até a data da sessão de apreciação da pro-
moção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, para,
querendo, apresentarem razões escritas ou documentos nos referidos autos.
Natal/RN, 29 de janeiro de 2019
LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO - Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO NORTE
Rua Aderbal Pereira, 80 - Centro  - São Bento do Norte CEP: 59590-000
Telefone/fax: (84) 3260-3933 - e-mail: pmj.saobentodonorte@mprn.mp.br

Inquérito Civil Nº 075.2007.000002
AVISO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio da Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Norte/RN, torna públi-
ca, para os devidos fins, a promoção de arquivamento do Inquérito Civil Nº
075.2007.000002, instaurado, em 15/10/2007, com o objetivo de "Apurar supostas
irregularidades no serviço de abate de animais para o consumo no Município de São
Bento do Norte/RN, bem como eventual existência de danos à saúde do consumi-
dor e/ou meio ambiente decorrente de tal serviço".
Aos interessados, fica concedido prazo, até a data da sessão de julgamento da pro-
moção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, para,
querendo, apresentarem razões escritas ou documentos nos referidos autos.
São Bento do Norte/RN, 29 de janeiro de 2019.
Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO NORTE
Rua Aderbal Pereira, 80 - Centro  - São Bento do Norte CEP: 59590-000
Telefone/fax: (84) 3260-3933 - e-mail: pmj.saobentodonorte@mprn.mp.br

Inquérito Civil Nº 075.2010.000004
AVISO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio da Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Norte/RN, torna públi-
ca, para os devidos fins, a promoção de arquivamento do Inquérito Civil Nº
075.2010.000004, instaurado, em 28/04/2010, com o objetivo de "Verificar a legal-
idade e a idoneidade do pagamento realizado através dos processos de empenho de
n.º s 00044.0 e 00688.0, realizada pela Prefeitura Municipal de Galinhos à Empresa
ECC Construções e Comércio LTDA".
Aos interessados, fica concedido prazo, até a data da sessão de julgamento da pro-
moção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, para,
querendo, apresentarem razões escritas ou documentos nos referidos autos.
São Bento do Norte/RN, 29 de janeiro de 2019.
Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho
Promotor de Justiça

Procedimento Administrativo nº09.2018.00001877-1
Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0061/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim/RN, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26, I da Lei
nº 8.625/93; art. 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº 141/96,
Resolve instaurar o Procedimento Administrativo, com fundamento nos arts.8,
inciso I e art.9º da Resolução CNMP nº.174/2017 nos seguintes termos:
OBJETO: Acompanhar a execução de Termo de Ajustamento de Conduta para
instalação do Conselho do Idoso de Ceará-Mirim;
FUNDAMENTO JURÍDICO: art.6º da Lei 10741/2003;
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;
II) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo e
publicação desta portaria no DOE/RN;
III) Junte-se aos presentes autos a manifestação no feito judicial nº. 0000031-
61.2009.8.20.0102 e do TAC para instalação do Conselho do Idoso em Ceará-
Mirim/RN;
IV) Requisite-se ao município de Ceará-Mirim que comprove o cumprimento do
referido TAC, remetendo cópia do mesmo.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 19 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro

Promotora de Justiça em substituição legal
Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0062/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, com fundamento no art. 8, inciso III da Resolução CNMP
Nº.174/2017 e art. 8, III  da Resolução nº. 012/2018 do CPJ/RN, para apurar fato
que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar possíveis conflitos familiares causados por Sandra Maria a sua
mãe idosa, o que estaria causando transtornos psíquicos nos idosos;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;
II) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo;
III) Em razão da aparente ausência de situação de risco de idoso, mas patentes con-
flitos familiares, envie-se o processo ao Núcleo de Autocomposição das
Promotorias de Justiça de Ceará-Mirim, a fim de que tente compor as partes, a fim
de verificar a real causa dos conflitos e as soluções necessárias á garantia do bem
estar dos idosos.Solicite-se do Núcleo prioridade por se tratar de pessoa idosa. 
Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 19 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro
Promotora de Justiça em substituição legal

Procedimento Administrativo nº09.2018.00002031-1
Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0064/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, 
RESOLVE CONVERTER EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fun-
damento no art. 8, inciso III da Resolução CNMP Nº.174/2017 e art. 8, III  da
Resolução nº. 012/2018 do CPJ/RN, para apurar fato que enseja a tutela de inter-
esses individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar a situação de risco vivenciada pelos idosos L.G. da S. e A.P de L.;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;
II) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo e
publicação desta portaria no DOE/RN;
III) Requisite-se ao CREAS de Ceará-Mirim, em 20 (vinte) dias, visita domiciliar,
a fim de constatar eventual situação de risco e estado de saúde dos idosos  L.G. da
S. e A.P de L , encaminhando-se a esta 2ª Promotoria de Justiça o relatório situa-
cional e as providências adotadas. Encaminhe-se cópia dos documentos de fls.03 e
fls.07-09.
Publique-se. Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 19 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro
Promotora de Justiça em Substiuição Legal

IC - Inquérito Civil nº06.2018.00001547-4
Meio Ambiente

PORTARIA Nº0066/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Umarizal, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26, I da Lei nº
8.625/93; art 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº141/96,
resolve instaurar o presente Inquérito Civil Público, nos seguintes termos: 
OBJETO: Apurar ocupação ilegal em área de duna na Avenida Porto Mirim;
REPRESENTANTE: Companhia Independente de Proteção Ambiental  CIPAM;
FUNDAMENTO JURÍDICO: art.225 da Constituição Federal; Lei 6.938/1981; 
INVESTIGADO: A definir;
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1) Autue-se e registre-se como Inquérito Civil Público;
2) Requisite-se à Secretaria de Infraestrutura e à Secretaria de Meio Ambiente, em
60 (sessenta) dias, que realize levantamento no local da denúncia(Coordenadas S 5º
34´57.308¨; W 35º14´2.599¨, av. Porto Mirim, Ceará-Mirim/RN), identificando-se
a qualificação completa dos invasores, com vistas a viabilizar possíveis demolição
de construções ilegais em área dunar, bem como esclareça se foi concedido alvará
de construção em referido local (Coordenadas S 5º 34´57.308¨; W 35º14´2.599¨, av.
Porto Mirim, Ceará-Mirim/RN), a fim de esclarecer se o local onde as construções
estão sendo edificadas são áreas de proteção ambiental, se há dano ambiental poten-
cial ou consumado e quais seriam as medidas necessárias à sua recomposição, caso
existentes, bem como proceda à paralisação administrativa da obra, caso entenda
necessária; 4) Comunique-se ao CAOP-MA, por e-mail. Publique-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos.
Ceará-Mirim/RN, 23 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro
Promotora de Justiça em substituição legal

Procedimento Administrativo nº09.2018.00001771-7
Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0067/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, 
RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com funda-
mento no art. 8, inciso III da Resolução CNMP Nº.174/2017 e art. 8, III  da
Resolução nº. 012/2018 do CPJ/RN, para apurar fato que enseja a tutela de inter-
esses individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar a situação de risco envolvendo a idosa G.R.S;

FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;II) Comunicação, por e-
mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo e publicação desta portaria
no DOE/RN;
III) Remeta-se ao CREAS o termo de atendimento datado de 26/09/2018, solicitan-
do relatório situacional da idosa a fim de verificar a veracidade dos fatos relatados; 
IV) Notifique-se Maria de Fátima Estevam da Silva a fim de que apresente docu-
mento de identidade, CPF e previdência social da sua genitora. Após, requisite-se à
Previdência Social que informe se existem empréstimos consignados vinculados a
aposentadoria vinculada ao CPF da idosa.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 23 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro
Promotora de Justiça em substituição legal.

Procedimento Administrativo nº09.2018.00002020-0
Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0068/2018/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, 
RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com funda-
mento no art. 8, inciso III da Resolução CNMP Nº.174/2017 e art. 8, III  da
Resolução nº. 012/2018 do CPJ/RN, para apurar fato que enseja a tutela de inter-
esses individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar a situação de risco da idosa S.L. De S, em razão de possíveis atos
de negligência e maus tratos por parte de seu filho;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;
II) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo e
publicação desta portaria no DOE/RN;
III) Reitere-se as diligências da portaria inaugural (fls.02), encaminhando-se o ofí-
cio ao CREAS e à Delegacia de Polícia de Ceará-Mirim, com o mesmo teor, tendo
em vista que as requisições não foram cumpridas diante da redistribuição do feito a
esta 2ª Promotoria de Justiça, agora, com atribuição na matéria de idoso.
IV) Notifique-se a idosa a fim de ser ouvida perante esta Promotoria de Justiça no
dia 28/01/2019, às 11h.
V) Numerem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 23 de dezembro de 2018.
Izabel Cristina Pinheiro
Promotora de Justiça em substituição legal

IC - Inquérito Civil nº06.2019.00000010-8
Matéria: CONSUMIDOR

PORTARIA Nº0001/2019/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim/RN, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26, I da Lei
nº 8.625/93; art. 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº 141/96,
resolve instaurar o presente Inquérito Civil Público, nos seguintes termos: 
OBJETO: Apurar a falta de abastecimento de água na rua Maria Augusta Vaz,
Bairro Planalto;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 8078/1990; art.5, inciso XXXII da Constituição
Federal;
REPRESENTANTE: Daniel da Silva e outros;
INVESTIGADO: SAAE;
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1) Autue-se e registre-se como Inquérito Civil; 2)
Oficie-se ao SAAE, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo as
providências adotadas para a solução do caso, no tocante à falta de abastecimento
na rua Maria Augusta Vaz, Bairro Planalto. 3 ) Encaminhe-se cópia desta portaria
ao CAOP-Cidadania. Numerem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos para providências.
Ceará-Mirim/RN, 10 de janeiro de 2019.
Roger de Melo Rodrigues
Promotor de Justiça em Substituição Legal

IC - Inquérito Civil nº06.2019.00000020-8
Meio Ambiente

PORTARIA Nº0002/2019/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26, I da Lei nº
8.625/93; art 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº141/96,
resolve instaurar o presente Inquérito Civil Público, nos seguintes termos: 
OBJETO: Apurar a regularidade ambiental do estabelecimento denominado
Pizzaria do Chiquinho;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 23, VI e Art. 225, caput, ambos da Constituição
Federal. Lei nº.11.445/2007; Lei 6.938/1981, art.3º e incisos; 
INVESTIGADO: Francisco Gaspar Filho;
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 
1) Autue-se e registre-se como Inquérito Civil Público; 
2) Requisite-se à Secretaria de Meio Ambiente, em 10 (dez) dias, nova vistoria no
estabelecimento a fim de constatar se o problema relacionado ao lançamento de
água servida na via pública ainda permanece, esclarecendo, outrossim, se o respon-
sável possui licença ambiental, adotando as medidas cabíveis para solução do caso; 
3) Requisite-se ao investigado, em 10 (dez) dias, que apresente alvará de funciona-
mento da Pizzaria do Chiquinho; 
4) Encaminhe-se cópia dos documentos enviados pela Secretaria de Meio Ambiente
á Delegacia de Polícia,  requisitando a investigação das condutas descritas, e, se for
o caso, uma vez identificados indícios de autoria e materialidade do crime ambien-
tal previsto no art.54, §2º, V da Lei 9.605/1998, proceda instauração de Inquérito
Policial em caráter de urgência, no qual deverão ser produzidas provas, com a real-
ização de perícia, instaurando-se o respectivo Inquérito Policial;
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5) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente Inquérito Civil ao CAOP
respectivo e publicação desta portaria no DOE/RN;
Numerem-se os autos. Cumpra-se.
Ceará-Mirim/RN, 10 de janeiro de 2019.
Roger de Melo Rodrigues
Promotor de Justiça em Substituição Legal

Matéria: IDOSO

PORTARIA Nº0003/2019/2ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, com fundamento no art. 8, inciso III da Resolução CNMP
Nº.174/2017 e art. 8, III  da Resolução nº. 012/2018 do CPJ/RN, para apurar fato
que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar a situação de risco vivenciada pelo idoso F.A de O;
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
DILIGÊNCIAS:
I) Registro, no livro próprio, dos dados acima consignados;
II) Comunicação, por e-mail, da instauração do presente PA ao CAOP respectivo e
publicação desta portaria no DOE/RN;
III) Risque o nome do denunciante que solicitou o anonimato, mantendo-se os reg-
istros necessários apenas no sistema interno;
IV) Requisite-se ao CREAS, em 20 (vinte) dias, relatório situacional para verificar
a veracidade dos fatos narrados no termo de atendimento, cujo cópia seguirá em
anexo, bem como, eventual situação de risco do idoso F.A de O, encaminhando-se
a esta 2ª Promotoria de Justiça de Ceará-Mirim o referido estudo.
V) Numerem-se os autos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Após voltem-me os autos conclusos para nova deliberação
Ceará-Mirim/RN, 10 de janeiro de 2019.
Roger de Melo Rodrigues
Promotor de Justiça em Substituição Legal

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM

PORTARIA Nº 007/2019
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 6ª Promotoria
de Justiça de Parnamirim/RN, com atribuições na Defesa do Patrimônio Público,
em consonância com as Resoluções n. 23, de 17/09/2007 - CNMP e n. 002/2008 -
CPJ, RESOLVE converter a notícia de fato 46/2018-6ªPmJP em INQUÉRITO
CIVIL PÚBLICO, nos termos que seguem: 
OBJETO: "apurar a contratação temporária de professores sem lei que embase tal
contratação, durante os anos de 2014 e 2015"
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art 11 da lei de improbidade administrativa
INVESTIGADO: Maurício Marques e Vandilma Maria de Oliveira 
RECLAMANTE/REPRESENTANTE: Juiz de Direito
DILIGÊNCIAS INICIAIS:
1. Instauração do inquérito civil público nos termos acima, com o respectivo reg-
istro e autuação;
2. Publicação da presente portaria no Diário Oficial do Estado, comunicando-se ao
CAOP do Patrimônio Público, por meio de e-mail;
3. Oficie-se à secretaria de administração para que informe a relação de professores
contratados temporariamente durante os anos de 2014 e 2015 e remeta a lei que
embasou tais contratações. 
Cumpra-se.
Parnamirim/RN, 29.01.19
SÉRGIO GOUVEIA DE MACEDO
Promotor de Justiça

IC - Inquérito Civil nº06.2015.00006347-6
Termo de Ajustamento de Conduta Nº0002/2019/3ª PJM

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
E O SR. JORGE EDUARDO MAIA CARRILHO.
No dia 14 (quatorze) de junho de 2017, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através do 3º Promotor de Justiça da Comarca de
Mossoró, Bel. Domingos Sávio Brito Bastos Almeida, e Jorge Eduardo Maia
Carrilho, brasileiro, advogado - OAB/RN 2348, CPF 537.664.904-00, RG //
SSP/RN, residente e domiciliado à Avenida Alberto Maranhão, n.º 1813, Centro,
Mossoró/RN, doravante denominado compromissário, celebraram o presente com-
promisso de ajustamento de conduta,  nos termos seguintes:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa dos interesses soci-
ais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127, caput, da Constituição Federal de
1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de
inquérito civil e de ação civil pública, para proteção de interesses difusos e cole-
tivos, dentre os quais o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 129, III,
CF/88);
CONSIDERANDO que o Código Municipal de Meio Ambiente (LC 26/2008), em
seu art. 98, parte final, veda expressamente o lançamento de efluentes para via
pública ou galerias de escoamento de águas pluviais;
CONSIDERANDO que restou demonstrada a ocorrência de extravasamento de
efluentes líquidos gerados por imóvel de responsabilidade do compromissário,
decorrentes na inexistência de um sistema adequado de tratamento e destinação dos
mesmos, em detrimento da higidez ambiental urbana e da saúde pública;
CONSIDERANDO que a área apurada nos autos não é dotada de rede pública de
esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 7.347/85 autoriza os órgãos públicos legit-
imados à Ação Civil Pública, dentre os quais o Ministério Público, a celebrar com-
promisso de ajustamento de conduta;
CONSIDERANDO que o compromissário é responsável pelo imóvel situado na
Rua Alexandre Gomes, n.º 17, Aeroporto, nesta urbe, no qual verificou-se o
extravasamento de efluentes para a via pública;
RESOLVEM ajustar o seguinte:

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPROMISSÁRIO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Obriga-se o Compromissário a cessar, o lançamento de
efluentes líquidos para via pública ou galeria de escoamento de águas pluviais,
proveniente do imóvel de sua responsabilidade, identificado no considerando supra,
realizando a tamponagem da ligação da fossa séptica com a calha de drenagem de
águas pluviais, no prazo de 30 (trinta) dias.
DA MULTA
CLÁUSULA SEGUNDA: no caso de descumprimento do presente ajustamento de
conduta, incidirá multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até que solu-
cionado o problema, salvo caso fortuito ou força maior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor da multa que eventualmente venha a incidir
deverá ser recolhido ao fundo municipal de meio ambiente ou, caso não criado este,
ao fundo municipal de interesses difusos, podendo, ainda, a critério do Ministério
Público, ser convertido em obrigação de dar bens/equipamentos/serviços em favor
do meio ambiente, diretamente ou de instituições públicas ou privadas sem fins
lucrativos que atuem na defesa do meio ambiente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: os bens/equipamentos referidos no parágrafo anterior
serão da livre escolha do Ministério Público, podendo este delegar tal escolha à
entidade/instituição beneficiária, vedando-se a indicação de marca ou de fornecedor
específico.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O não pagamento das multas acima referidas implica
em sua execução judicial, com correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao
mês, e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado.
DA MUTABILIDADE DO TAC
CLÁUSULA TERCEIRA: fica ciente o empreendedor de que o presente TAC
poderá ser posteriormente alterado, caso se constate que o seu cumprimento não
atende adequadamente a proteção do meio ambiente.
CLÁUSULA QUARTA: Este acordo terá eficácia de título executivo extrajudicial,
na forma do parágrafo 6º do art. 5º da Lei n° 7.347/85 e art. 585, inciso VII, do
Código de Processo Civil.
CLÁUSULA QUINTA: A fiscalização do presente acordo poderá ser feita direta-
mente por servidores do Ministério Público ou requisitada a outro órgão público,
que deverá apresentar laudo de constatação ou documento que o valha.
Mossoró/RN, 15 de janeiro de 2019.
DOMINGOS SÁVIO BRITO BASTOS ALMEIDA
3º Promotor de Justiça
Jorge Eduardo Maia Carrilho
Compromissário

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ-RN

Procedimento Administrativo nº09.2018.00001580-8
4º TERMO DE ADITIVO AO tac de 04 de abril de 2014
Termo de Ajustamento de Conduta Nº0005/2019/3ª PJM
ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE E A EMPRESA MARANTA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(POSTO MARANATA).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, através seu órgão de
execução signatário, Bel.  DOMINGOS SÁVIO BRITO BASTOS ALMEIDA, 3º
Promotor de Justiça, doravante denominado simplesmente por COMPROMI-
TENTE e MARANATA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. (POSTO
MARANATA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º
02.703.217/0001-93, com sede à Rodovia BR 304, Km 38.8, s/n, Bairro Santa
Delmira, Mossoró, neste ato representada pelo senhor ELIAS CÂNDIDO DE
ARAÚJO, brasileiro, casado, natural de Caicó/RN, comerciante, inscrito no CPF
sob o nº 188.109.344-15, RG 5479 - ITEP/RN, residente e domiciliado na Avenida
Mota Neto, n.º 1337, Bairro Nova Betânia, Mossoró-RN, acompanhado do Dr.
DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA (OAB/RN 4417), doravante denomina-
do apenas COMPROMISSÁRIO,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa dos interesses soci-
ais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127, caput, da Constituição Federal de
1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de
inquérito civil e de ação civil pública, para proteção de interesses difusos e cole-
tivos, dentre os quais o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 129, III,
CF/88);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso III, alínea "a", estabelece que
poluição ambiental consiste na degradação da qualidade ambiental resultante de
atividade que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-
estar da população;
CONSIDERANDO que o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, dispõe
que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ger-
ações";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 7.347/85 autoriza os órgãos públicos legit-
imados à Ação Civil Pública, dentre os quais o Ministério Público, a celebrar com-
promisso de ajustamento de conduta;
RESOLVEM celebrar o presente termo de ADITIVO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, na forma prevista no art. 5º, § 6º, da Lei n.º
7.347, de 24 de julho de 1985, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8.078, de
11 de setembro de 1990, e de acordo com as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Diante das considerações feitas pelo signatário nesta
oportunidade, ficam prorrogados os prazos contidos no Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado entre as partes acordantes no dia 04 de abril de 2014 e encarta-
do no Inquérito Civil n.º 06.2013.00007291-2, em novos 02 (dois) meses, salvo em
relação à instalação dos novos tanques ecológicos, para os quais são concedidos
novos 09 (nove) meses, a contar da assinatura do presente termo, mantendo-se inal-
teradas todas as demais cláusulas já entabuladas;
CLÁUSULA SEGUNDA: No caso de descumprimento dos compromissos e prazos
pactuados neste instrumento, pelos subscritores deste, fica desde já fixada multa
diária cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo se restar devidamente
comprovado que o atraso se deu por ação ou omissão não imputável a ele,
Compromissário, independentemente das obrigações de fazer ou não fazer o que foi
pactuado;
CLÁUSULA TERCEIRA: Este acordo terá eficácia de titulo executivo extrajudi-
cial, na forma do parágrafo 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/85 e art. 585, inciso VII, do
Código de Processo Civil;

CLÁUSULA QUARTA: A fiscalização do presente acordo poderá ser feita direta-
mente por servidores do Ministério Público ou requisitada a outro órgão público,
que deverá apresentar laudo de constatação ou documento que o valha.
Mossoró/RN, 17 de janeiro de 2019.
DOMINGOS SÁVIO BRITO BASTOS ALMEIDA
3º Promotor de Justiça
MARANATA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. (POSTO MARANATA)
Compromissário
DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA
Advogado (OAB/RN 4417)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM
Rua Suboficial Farias, 1415, Centro, Parnamirim/RN - CEP 59146-200
Ref.: Notícia de Fato nº 196/2018

PORTARIA Nº 07/2019 - 4ª PJP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio de sua Promotora de Justiça titular na 4a Promotoria de Justiça da Comarca
de Parnamirim, Doutora Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de
1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público garantir o
respeito aos direitos fundamentais assegurados na legislação, além de promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos
indisponíveis atinentes à saúde; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, consoante dispõe o artigo 196 da Constituição
Federal; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece, em
seu art. 2o, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através da execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de out-
ros agravos e assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para
a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 18, I, da Lei nº 8.080/90: "À
direção municipal do Sistema Único de Saúde compete: I - planejar, organizar, con-
trolar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públi-
cos de saúde";
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Criança e
do Adolescente, prevê que "É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos dire-
itos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária" (art. 4º), bem como que seja "assegurado acesso integral às
linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do
Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde" (art. 11);
CONSIDERANDO que as entidades que desenvolvem programas de acolhimento
institucional possuem as obrigações previstas no art. 94, § 1º, do ECA, tais como:
oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal; oferecer cuida-
dos médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos; propiciar escolarização
e profissionalização; comunicar às autoridades competentes todos os casos de ado-
lescentes portadores de moléstias infectocontagiosas;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que insti-
tui a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, estabelece a Estratégia em
Saúde da Família como prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica
(art. 4º), porta de entrada do atendimento em saúde no SUS, prescrevendo no Anexo
I, item 4, inciso XVII, que são atribuições dos profissionais da Atenção Básica, aí
inclusas as equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF), realizar visitas domiciliares e atendimentos em
domicílio às famílias e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência
(ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo
com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;
CONSIDERANDO as investigações realizadas na Notícia de Fato nº 196/2018, que
apura a assistência médica prestada às crianças em acolhimento institucional na
Casa Abrigo Santa Rita de Cássia, em Parnamirim, na qual se constatou a carência
da assistência/acompanhamento em saúde aos infantes pelos profissionais da
Atenção Básica e no fornecimento de medicamentos, como também a falta de ações
preventivas e curativas em saúde para essas crianças;
CONSIDERANDO a existência de convênio entre a entidade e o Município de
Parnamirim e a necessidade de dar continuidade às investigações, a fim de pro-
mover a regularização da assistência em saúde aos infantes da Casa Abrigo;
RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório no INQUÉRITO CIVIL
de registro cronológico nº 06/2019, com o objetivo de apurar a assistência em saúde
prestada pelos profissionais da Atenção Básica às crianças acolhidas na Casa
Abrigo Santa Rita de Cássia, em Parnamirim, determinando as seguintes diligências
iniciais:
a) a autuação e o registro desta Portaria no livro próprio desta Promotoria Justiça;
b) a comunicação da instauração deste Inquérito Civil ao Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, via correio eletrônico,
nos moldes previstos no artigo 24 da Resolução CPJ nº 12/2018;
c) a publicação da presente portaria no Diário Oficial do Estado e no quadro de avi-
sos deste Órgão Ministerial;
d) oficie-se à Direção do CAPS i, requisitando que informe, no prazo de 10 (dez)
dias, se já realizou a visita à Casa Abrigo Santa Rita de Cássia e a busca ativa das
crianças acolhidas, conforme restou definido em audiência ocorrida em 12 de
dezembro de 2018, e quais as ações/planos desenvolvidos para a atuação com esses
infantes;
e) oficie-se à Central de Medicamentos, requisitando que informe, no prazo de 10
(dez) dias, se efetuou visita à Casa Abrigo Santa Rita de Cássia para verificar se há
estoque de medicamentos de emergência (casos de dor, febre, alergias), a possibil-
idade de substituição dos fármacos, a aquisição de medicamentos que não estão na
REMUME, mas precisam ser dispensados aos pacientes da instituição e também
para trabalhar o uso racional de medicamentos, conforme definido em audiência
ocorrida em 12 de dezembro de 2018.
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À Secretaria, para cumprimento.
Parnamirim, 23 de janeiro de 2019.
Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM
DEFESA DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
Rua Suboficial Farias, 1415, Centro, Parnamirim/RN - CEP 59146-200

Ref.: Inquérito Civil nº 06/2019
RECOMENDAÇÃO nº 01/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio de sua Promotora de Justiça titular na 4a Promotoria de Justiça da Comarca
de Parnamirim, Doutora Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de
1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na
forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; do artigo
25, IV, alínea "a", da Lei Federal nº 8.625/93; e do artigo 67, inciso IV, alínea "a",
da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do artigo 69,
parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir
recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defe-
sa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências perti-
nentes;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 elevou a saúde à categoria
de direito social, inserindo em seu artigo 196 que a "saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tendo estabelecido a criação
de um sistema único, cujas diretrizes são a descentralização, o atendimento integral
e o controle social (art. 198 da Constituição);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, norma disci-
plinadora do Sistema Único de Saúde, elenca como princípio a integralidade da
assistência, definindo-a como um conjunto articulado e contínuo de serviços pre-
ventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 18, I, da Lei nº 8080/90, "À direção
municipal do Sistema Único de Saúde compete: I - planejar, organizar, controlar e
avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de
saúde"; 
CONSIDERANDO que em face da gestão plena dos recursos, o Poder Público
Municipal deve assegurar à sua população a integralidade da assistência de saúde
em sua base territorial, viabilizando o acesso de seu munícipe às ações de prevenção
e tratamento;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Criança e
do Adolescente, prevê que "É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos dire-
itos referentes à vida, à saúde, à alimentação (...)" (art. 4º), bem como que seja
"assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da
equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde" (art. 11);
CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que insti-
tui a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, estabelece a Estratégia em
Saúde da Família como prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica
(art. 4º), porta de entrada do atendimento em saúde no SUS, prescrevendo no Anexo
I, item 4, inciso XVII, que são atribuições dos profissionais da Atenção Básica, aí
inclusas as equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF), realizar visitas domiciliares e atendimentos em
domicílio às famílias e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência
(ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo
com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça instaurou, nesta data, o Inquérito
Civil nº 06/2019, com o escopo de apurar a assistência em saúde prestada às cri-
anças acolhidas na Casa Abrigo Santa Rita de Cássia, em Parnamirim, uma vez que
verificou deficit na assistência/acompanhamento em saúde aos infantes pelos
profissionais da Atenção Básica e no fornecimento de medicamentos;
CONSIDERANDO que a Unidade Básica de Saúde e as equipes de Saúde da
Família e de Saúde Bucal que devem atuar na área em que se situa a Casa de
Acolhimento e, portanto, são responsáveis por acolher as demandas em saúde na
Atenção Básica dessas crianças e realizar visitas periódicas à instituição de acolhi-
mento é a do bairro Bela Parnamirim;
CONSIDERANDO a necessidade de obter uma resolução célere para a carência na
assistência em saúde dos infantes acolhidos, que carecem de apoio e de inserção em
vários serviços da rede de atenção à saúde;
Resolve RECOMENDAR à Secretária Municipal de Saúde de Parnamirim, à
Gerente da Estratégia em Saúde da Família, à Direção da Unidade Básica de Saúde
de Bela Parnamirim e às equipes de Saúde da Família existentes na Unidade, bem
como quem lhes venham eventualmente a suceder ou substituir nos seus cargos:
Que adotem as providências para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar visita à Casa
Abrigo Santa Rita de Cássia, a fim de verificar as necessidades de atendimento em
saúde dos infantes e assegurar a realização de visitas periódicas pelas equipes de
Saúde da Família, de Saúde Bucal e do NASF, estabelecendo um planejamento de
atuação contínua na unidade de acolhimento.
Requisita que se manifestem sobre o cumprimento da presente recomendação no
prazo de 15 (quinze) dias, devendo remeter o planejamento de visita à unidade de
acolhimento relativo ao primeiro semestre desse ano, com comunicação à Direção
da Casa Abrigo.
Adverte que em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público
adotará as medidas legais necessárias para assegurar a sua implementação, inclusive
através do ajuizamento da ação civil pública cabível.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao CAOP Saúde por meio
eletrônico. Parnamirim, 23 de janeiro de 2019.
Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM
DEFESA DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
Rua Suboficial Farias, 1415, Centro, Parnamirim/RN - CEP 59146-200

Ref.: Inquérito Civil nº 30/2018
RECOMENDAÇÃO nº 02/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio de sua Promotora de Justiça titular na 4a Promotoria de Justiça da Comarca
de Parnamirim, Doutora Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de
1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na
forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; do artigo
25, IV, alínea "a", da Lei Federal nº 8.625/93; e do artigo 67, inciso IV, alínea "a",
da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do artigo 69,
parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir
recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defe-
sa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências perti-
nentes;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagra a educação como direito
social fundamental, dispondo ainda em seu artigo 205 que "a educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece a educação
como direito fundamental social, sendo dever do Estado garantir atendimento ao
educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suple-
mentares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
(art. 208, VII);
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/96) preconiza, em seu art. 4º, que "O dever do Estado com a educação esco-
lar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) IX - padrões mínimos de qual-
idade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem";
CONSIDERANDO no mesmo sentido, o art. 4º, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96), que dispõe sobre a obrigatoriedade
do estado prestar programas suplementares para a educação básica, dentre eles de
material didático-escolar;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça instaurou o Inquérito Civil nº
30/2018, a partir de informações prestadas em denúncia remetida em abril de 2018,
na qual relatou-se a situação dos três depósitos de material pertencente à Secretaria
Municipal de Educação (SEMEC), afirmando que havia uma grande quantidade de
material escolar, fardamento, livros e equipamentos como bebedouros, mesas, col-
chonetes e mobílias, que provavelmente deveriam ser distribuídos às escolas e
encontravam-se armazenados nesses locais, além do que os depósitos não possuíam
placa de identificação, energia elétrica ou sistema de segurança;
CONSIDERANDO que no decorrer das investigações constatou-se que os prédios
utilizados como depósitos pela SEMEC são locados pela Prefeitura, tendo um deles
sido esvaziado e devolvido ao proprietário, sem renovação do contrato, bem como
que parte do material estava inservível e a outra parte seria selecionada e distribuí-
da por uma Comissão de descarte de materiais e equipamentos;
CONSIDERANDO que em audiência ministerial, realizada no dia 13 de dezembro
de 2018, com os membros da referida Comissão, foi relatado que os itens novos e
em estado satisfatório estão sendo entregues às instituições de ensino, porém, a
entrega tem sido lenta em razão do número insuficiente de automóveis pertencentes
à SEMEC, que possui apenas três veículos, sendo dois modelos gol e uma amarok,
de forma que apenas esse último automóvel tem condições de transportar o materi-
al a ser distribuídos para as escolas e que se faz necessário mais um veículo de
maior capacidade;
CONSIDERANDO que os itens a serem entregues consistem em fardamento e
tênis, material escolar de uso individual e coletivo, como cadernos, lápis, borrachas,
pincéis, tintas, material de higiene pessoal, além de mesas e cadeiras infantis, ban-
cos, armários, ventiladores e equipamentos como fogões, panelas e pratos, ou seja,
insumos essenciais ao desenvolvimento das atividades escolares, devendo ser
entregues o mais breve possível, a fim de que já estejam disponíveis nas escolas
antes do início do ano letivo, que se dará em meados de fevereiro;
CONSIDERANDO que se faz necessário instar o Poder Público a providenciar uma
célere distribuição desses itens armazenados nos galpões da SEMEC, sendo impre-
scindível a disponibilização de mais veículos para o transporte e entrega nas esco-
las;
Resolve RECOMENDAR ao Prefeito e à Secretária Municipal de Educação de
Parnamirim, bem como quem lhes venham eventualmente a suceder ou substituir
nos seus cargos:
Que adotem as providências necessárias para, no prazo de 10 (dez) dias, disponibi-
lizar, em caráter fixo ou temporário, um veículo de carga para viabilizar o transporte
e a distribuição do material existente nos depósitos da Secretaria Municipal de
Educação e em outros locais que porventura se encontrem, para as instituições que
compõem a rede municipal de ensino, na forma definida pela Comissão de descarte
de material e equipamentos da SEMEC, com o objetivo de agilizar a entrega dess-
es itens nas unidades escolares.
Requisita que se manifestem sobre o cumprimento da presente recomendação no
prazo de 15 (quinze) dias.
Adverte que em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público
adotará as medidas legais necessárias para assegurar a sua implementação, inclusive
através do ajuizamento da ação civil pública cabível.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de
Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao CAOP Cidadania por meio
eletrônico.
Parnamirim, 28 de janeiro de 2019.
Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo
Promotora de Justiça

IC - Inquérito Civil nº06.2019.00000088-5
PORTARIA Nº0001/2019/2ªPmJA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio do 2º Promotor de Justiça da Comarca de Apodi, RESOLVE converter o
Procedimento Preparatório n. 06.2018.00001028-0 no presente INQUÉRITO
CIVIL, nos seguintes termos: 
OBJETO: Apurar suposta irregularidade na extração de areia no Sítio Bamburral
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei Complementar Estadual n. 272/04 e Resolução
CONAMA n. 454/12.
INVESTIGADO(a): Municípios de Apodi
DILIGÊNCIAS INICIAIS:  Expedição de ofício requisitório à Prefeitura Municipal
de Apodi/RN para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se promoveu as ade-
quações necessária para extração mineral, devendo encaminhar cópia do respectivo
Licenciamento Ambiental relativo à atividade.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS: i) Registro, no livro próprio, dos dados acima
consignados (art. 23 da Resolução n.012/2018-CPJ); ii) Comunicação da instau-
ração do presente Inquérito Civil ao Centro de Apoio Operacional (art. 24 art. 23 da
Resolução n.012/2018-CPJ); Publique-se a presente portaria no Diário Oficial do
Estado - DOE/RN.
Apodi/RN, 24 de janeiro de 2019.
FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA
Promotor de Justiça, atuando em substituição legal

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

IC - Inquérito Civil nº06.2019.00000091-9
PORTARIA Nº0002/2019/3ªPmJ/SGA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante,
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26,
I da Lei nº 8.625/93; art 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº
141/96, resolve instaurar o presente Inquérito Civil Público, nos seguintes termos: 
OBJETO: Apurar cessão de servidores ocupantes de cargos na saúde
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei nº 8.080/1990
INVESTIGADO(a): Município de São Gonçalo do Amarante/RN
DILIGÊNCIAS INICIAIS: I) Registre-se, no livro próprio, dos dados acima
consignados; II) Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa
da Saúde, conforme dispõe o inciso I do artigo 11 da Resolução nº 002/2008 -
CPJ/RN; III) Remeta-se o arquivo digital da presente portaria para o Setor Pessoal
da Procuradoria Geral de Justiça para fins de publicação no DOERN; IV) Oficie-se
à Secretaria Municipal de Saúde requisitando lista dos servidores da pasta cedidos
a outros órgãos ou entidades, informando, nome, cargo, data da cessão e órgão ou
entidade cessionária, no prazo de 15(quinze) dias úteis;  V) Após, conclusos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2019.
Rosane Cristina Pessoa Moreno
Promotora de Justiça

AVISO N° 09/2019
O Promotor de Justiça da Comarca de Tangará/RN, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 31, § 1º, da Resolução n° 002/2008-CPJ/RN, torna públi-
ca, para os devidos fins, a promoção de arquivamento dos autos do Inquérito Civil
n° 073.2015.000102, instaurado para investigar suposto acúmulo ilegal de cargos
públicos.
Aos interessados, fica concedido o prazo até a data da sessão de julgamento da
Promoção de Arquivamento pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte, para, querendo, apresentarem razões escritas ou
documentos nos referidos autos.
Tangará/RN, 30 de janeiro de 2019.
Baltazar Patrício Marinho de Figueiredo
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail:
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000085-2.
Objeto: Possível situação de risco da pessoa Idosa, Sr. A.

PORTARIA Nº 0015/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da pessoa Idosa, Sr. A.
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e Lei n. 10.741/2003.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO:  (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Determino a realização de visita domicil-
iar pela Assistente Ministerial que atua perante as Promotorias de Inclusão da
Comarca de Mossoró, a fim de verificar se a pessoa idosa se encontra em situação
de risco e sugerir as medidas que entender pertinentes.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail:
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000087-4.
Representante(s): F. M. de S. c
Objeto: Possível situação de risco da pessoa idosa, Sr. J. A. S.

PORTARIA Nº 0016/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da pessoa idosa, Sr. J. A. S.
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e Lei n. 10.741/2003.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO:  (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Determino a realização de visita domicil-
iar pela Assistente Ministerial que oficia perante as Promotorias de Inclusão, a fim
de verificar se a pessoa idosa se encontra em situação de risco, sugerindo as medi-
das que entender pertinentes.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail: 
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000086-3.
Objeto: Possível situação de risco da Pessoa Idosa, Sr. Edilson.

PORTARIA Nº 0017/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da Pessoa Idosa, Sr. E. 
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e Lei n. 10.741/2003.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Determino a realização de visita domicil-
iar pela Assistente Ministerial que atua perante as Promotorias de Inclusão, a fim de
averiguar se o idoso se encontra em situação de risco, conforme narrado na repre-
sentação, sugerindo as medidas que entender pertinentes.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail: 
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000088-5.
Representante(s): M. F. do V.
Objeto: Possível situação de risco da pessoa idosa, Sra. M. F. de S., (93) anos.

PORTARIA Nº 0018/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da pessoa idosa, Sra. M. F. de S., (93) anos.. 
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e Lei n. 10.741/2003.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Determino a realização de visita domicil-

iar pela Assistente Ministerial que oficia perante as Promotorias de Inclusão, a fim
de verificar se a pessoa idosa se encontra está em situação de vulnerabiliza ou de
risco, bem como se há indícios de violência patrimonial.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail: 
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000089-6.
Representante(s): Denúncia Anônima.
Objeto: Possível situação de risco da pessoa idosa A. C. B.

PORTARIA Nº 0019/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da pessoa idosa A. C. B.
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e Lei n. 10.741/2003.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Encaminhem-se autos para a realização
de mediação familiar, observado o seguinte: (2.1) os aspectos relacionados com a
data e horário da mediação, bem como no tocante às pessoas que deverão com-
parecer e o número de sessões, serão definidos pelo Setor Sociojurídico; (2.2) a
Secretaria Ministerial apoiará a mediação, confeccionando os convites e documen-
tação necessária para o ato; (2.3) o prazo inicial para a mediação será de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis mediante solicitação do mediador.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail: 
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000080-8.
Representante(s): Anônimo.
Objeto: Possível situação de risco da pessoa idosa C. C. de G.

PORTARIA Nº 0020/2019/15ªPmJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos:
FATO: Possível situação de risco da pessoa idosa C. C. de G.
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput) e
Resolução nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14).
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: (a esclare-
cer).
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Designo audiência extrajudicial para o dia
14/02/2019, às 10h30, devendo serem notificado(s) para comparecimento a Sra. M.
da C. C. de G, bem como seu irmão, Sr. S. C. de G. (fl. 07v), com as advertências
de estilo; 3 - Reserve-se a sala de audiências e cientifique-se a assistente ministeri-
al de serviço social para participação do ato.
Cumpra-se.
Mossoró/RN, 29 de janeiro de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça

Aviso 0003/2019/2ªPmJAssu
PA- Procedimento Administrativo nº 09.2018.00000820-7
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ASSU/RN, torna pública,
para os devidos fins, a promoção de arquivamento do PA- Procedimento
Administrativo nº 09.2018.00000820-7  , cujo objeto versa sobre: "Apurar suposta
situação de vulnerabilidade do deficiente Luiz Silva ( Luiz Manteiga) - Maior de
Idade. ASSU/RN "
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE"
Aos interessados, fica concedido o prazo de 03 dias para, querendo, apresentar
razões escritas ou documentos nos referidos autos.
Assu/RN, 30 de janeiro de 2019.
Daniel Lobo Olímpio
Promotor de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Travessa Prefeito Inácio Henrique, 49, Centro - São José de Mipibu-RN

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O Ministério Público Estadual, por ato do membro titular da Promotoria de Justiça
de São José de Mipibu, Dr. Diogo Maia Cantídio, no uso de suas atribuições legais
e constitucionais, RESOLVE instaurar o presente Inquérito Civil Público sob o nº
071.2019.000115, nos seguintes termos:
Pessoa Física ou Jurídica Denunciante: De ofício;
Pessoa Física ou Jurídica investigada: Casa de Show "Granja Geo";
Objeto de Investigação: Investigar a realização de eventos festivos casa de show
"Granja Geo"( margens da BR 101, Bairro Novo), sem condições de segurança para
os usuários e sem controle na entrada de menores desacompanhados.
Fundamento Legal: Lei nº 8.069/90.
Providências Iniciais:
1) Registre-se no MP Virtual, com comunicação ao CAOP IJ, via e-mail;
2) Publique-se no Diário Oficial do Estado, com demais providências de praxe con-
stantes na res. 012/2018 CPJ;
3)Oficie-se, com urgência, considerando o agendamento de evento festivo para o
dia 03/02/2019:
a) O comando do corpo de bombeiros para que realize inspeção, no prazo de 48
horas, na casa de show "granja GEO", a fim de identificar a existência de AVCB e
de projeto de combate a incêndio na referida casa de shows, realizando a imediata
interdição no caso de não atendimento à legislação local ou de ausência de licenci-
amento, comunicando eventual interdição da mesma à Polícia Militar local e à pro-
motoria de justiça de São José de Mipibú-RN;
b) à secretaria de meio ambiente de São José de Mipibú para que realize inspeção,
no prazo de 48 horas, na casa de show "granja GEO", a fim de identificar a existên-
cia de alvará de funcionamento e de licença ambiental para a realização de festas
com equipamentos sonoros, realizando a imediata interdição no caso de não atendi-
mento à legislação local ou de ausência de licenciamento, comunicando eventual
interdição da mesma à Polícia Militar local e à promotoria de justiça de São José de
Mipibú-RN;
c) ao comando da Polícia |Militar Ambiental para que realize inspeção, no prazo de
48 horas, na casa de show "granja GEO", a fim de identificar a existência de alvará
de funcionamento e de licença ambiental para a realização de festas com equipa-
mentos sonoros;
d) Notifique-se o proprietário ou gerente da , para casa de show "granja GEO" que
apresente nesta promotoria de justiça, no prazo de 48 horas, o AVCB emitido pelo
corpo de bombeiros, bem como o alvará de funciomanento do estabelecimento de
lazer (emitido pela prefeitura) e a licença ambiental para a realização de shows no
local.
e) Após respostas, conclusos.
São José de Mipibu/RN, 29 de janeiro de 2019
Diogo Maia Cantídio
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POÇO BRANCO
Rua Eng. José Batista do Rego Pereira, nº 465, Centro, CEP.: 59.560-000 Fone:
3265-2486

AVISO N° 2019/0000032483- PmJPB
A Promotoria de Justiça da Comarca de Poço Branco/RN, nos termos do art. 44, §
1º, da Resolução nº 012/2018-CPJ, torna pública, para os devidos fins, a Promoção
de Arquivamento do Inquérito Civil nº 121.2011.000003, cujo objeto é "Aveiguar a
prática de nepotismo nos Poderes Executivo e Legislativo do município de Poço
Branco".
Aos interessados, fica concedido o prazo, até a data da sessão de julgamento da
Promoção de Arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público,  para,
querendo apresentar razões escritas ou documentos nos referidos autos.
Poço Branco/RN, 29 de janeiro de 2019.
Luiz Eduardo Marinho Costa
Promotora de Justiça 

PORTARIA N.º 0012/2019/62PmJ
Inquérito Civil n.º 06.2019.00000095-2 - 62ªPmJ
A 62ª Promotoria de Justiça de Natal (Saúde Pública), com fulcro no artigo 67, IV,
da Lei Complementar nº 141/96 resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para inves-
tigar:
OBJETO: Baixa cobertura vacinal da pólio em Natal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8080/90  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Secretaria
Municipal de Saúde de Natal
REPRESENTANTE: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (de ofí-
cio)
DILIGÊNCIAS INICIAIS: a) determina-se o agendamento de audiência ministeri-
al para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 09h00; a1) notifique-se: SMS/Natal;
SESAP; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Estadual de Educação;
Secretaria Municipal de Assistência Social; Mimar Vacinas; Unidades do grupo
AMI; Laboratório Farias; Clínica Vacinar e Vacina Clínica; a2) convide-se: CAOP
Saúde; CAOP Infância; CAOP Cidadania; 58º Promotor de Justiça de Natal
(Promotoria de Educação); 61ª Promotora de Justiça de Natal (Promotoria de
Educação); b) junte-se aos autos cópia do despacho proferido am 18 de dezembro
de 2018 no IC nº 06.2017.2813-2.
Autue-se. Registre-se. Publique-se.
Natal, 29 de janeiro de 2019.
Raquel Batista de Ataíde Fagundes
Promotora de Justiça Substituta

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM

A V I  S  O nº 001/2019 - 1ªPmJP
A 1º Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim torna pública, para os devi-
dos fins, a Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 015/2015-1ªPmJP, que
tem por objeto "EXPEDIENTE ENCAMINHADO PELA CONTROLADORIA
REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CGU-
REGIONAL/RN, ACOMPANHADO DE MÍDIA DIGITAL, DANDO CONTA DE
POSSÍVEIS ACUMULAÇÕES INDEVIDAS DE CARGOS POR SERVIDORES
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DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM/RN (ANEXO 03 DAPLANILHAVIRTUAL)"
Aos interessados, fica concedido o prazo até a data da sessão de julgamento para,
querendo, apresentarem razões escritas ou documentos nos referidos autos.
Parnamirim/RN, 30 de janeiro de 2019.
Juliana Limeira Teixeira - Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAÍBA
Rua Ovídio Pereira, nº 126, Bairro Tavares de Lira, Macaíba. Fone: 3271-
6841/3271-6842

PORTARIA nº 2019/0000032131 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de sua Representante em exercí-
cio na 4a Promotoria de Justiça de Macaíba, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, 84, inciso
VIII, da Constituição Estadual de 1989 e,
Considerando que foi instaurado nesta Promotoria de Justiça o Procedimento
Preparatório 118.2017.002569, tendo por objeto a "desinstitucionalização da ado-
lescente V. S. B.", restringindo-se posteriormente o objeto dos autos ao acompan-
hamento das ações de saúde mental realizadas pelo município em favor da adoles-
cente, visto que sua desinstitucionalização e eventual (re)colocação no âmbito de
família natural ou subsituta inserem-se no âmbito de atribuições da 1a PmJ de
Macaíba;
Considerando que a Resolução nº 012/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça
do Ministério Público do RN (art. 8º, III) e a Resolução nº 174/17 do CNMP disci-
plinam que as investigações referentes à tutela de interesses individuais
indisponíveis devem se dar através de procedimento administrativo;
Considerando a necessidade de adequar o feito às normas procedimentais vigentes;
Resolve CONVERTER o presente Inquérito Civil em PROCEDIMENTO ADMIN-
ISTRATIVO, que terá por objeto acompanhar as ações e serviços de saúde mental
ofertados pelo município de Macaíba em favor da adolescente V. S. B., enquanto
residente em seu território, determinando para tanto as seguintes diligências:
a) PROCEDA-SE às adequações no sistema do MP Virtual quanto a esta conversão;
b) ENCAMINHE-SE a presente portaria por meio eletrônico para publicação no
Diário Oficial;
c) ENCAMINHE-SE cópia desta portaria ao CAOP Saúde, no prazo legal, por meio
eletrônico;
d) OFICIE-SE à 1a PmJ de Macaíba, encaminhando cópia do termo de audiência
datado de 09/11/2018 (fls. 53 a 55), bem como dos Oficios 020/2019 (SMS) e
004/2019 (SEMTAS) e seus anexos, e ainda cópia do útimo relatório situacional
oriundo da AMAI, para conhecimento e adoção das providências que entender
cabíveis, no âmbito da tutela dos direitos da criança e do adolescente;
e) AGUARDE-SE por 30 (trinta) dias, após que deverão ser expedidos novos ofí-
cios à SMS, à SEMTAS e à AMAI, requisitando que prestem, em 10 (dez) dias,
informações atualizadas sobre o caso da adolescente V. S. B., face ao que restou
deliberado na última audiência ministerial.
Macaíba, 29 de janeiro de 2019.
Danielle de Carvalho Fernandes
Promotora de Justiça

PORTARIA nº 2019/0000035233
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de sua Representante em exercí-
cio na 4a Promotoria de Justiça de Macaíba, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, 84, inciso
VIII, da Constituição Estadual de  1989 e,
Considerando que foi instaurado nesta Promotoria de Justiça o Procedimento
Preparatório 118.2017.001853, tendo por objeto apurar as razões da não marcação
de procedimento cirúrgico (nefrolitotripsia) em favor de paciente residente em
Macaíba;
Considerando que a Resolução nº 012/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça
do Ministério Público do RN (art. 8º, III) e a Resolução nº 174/17 do CNMP disci-
plinam que as investigações referentes à tutela de interesses individuais
indisponíveis devem se dar através de procedimento administrativo;
Considerando a necessidade de adequar o feito às normas procedimentais vigentes;
Resolve CONVERTER o presente Inquérito Civil em PROCEDIMENTO ADMIN-
ISTRATIVO, que terá por objeto apurar as razões da não marcação de procedimen-
to cirúrgico (nefrolitotripsia) em favor de paciente residente em Macaíba, determi-
nando para tanto as seguintes diligências:
a) PROCEDA-SE às adequações no sistema do MP Virtual quanto a esta conversão;
b) ENCAMINHE-SE a presente portaria por meio eletrônico para publicação no
Diário Oficial;
c) ENCAMINHE-SE cópia desta portaria ao CAOP Saúde, no prazo legal, por meio
eletrônico;
d) Após, retornem os autos imediatamente conclusos.
Macaíba, 30 de janeiro de 2019.
Danielle de Carvalho Fernandes
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
Rua Senador Georgino Avelino, 515, Centro, CEP:59275-000-(84)3294-3994
pmj.saojosedocampestre@mprn.mp.br

AVISO nº 001/2019
A Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Campestre, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do art. 31, parágrafo único, da Resolução n.º
002/2008-CPJ, torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamento do
Inquérito Civil nº 14/2017, instaurado com o objetivo de apurar suposta situação de
risco em relação a Jucimar Galdino.
Aos interessados fica concedido o prazo até a data da sessão de julgamento da pro-
moção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, para,
querendo, apresentar razões escritas ou documentos nos referidos autos.
São José do Campestre/RN, 29 de janeiro de 2019.
Ana Patrícia Montenegro de Medeiros Duarte
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro  - Touros/RN CEP 59.584-000
Fone: (84) 3263-3992     E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
www.mprn.mp.br

PORTARIA Nº 2019/0000034174
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Autos de nº 077.2011.000001
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Touros-RN, na defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, bem como no uso das atribuições
que lhe são conferidas:
CONSIDERANDO que o inquérito civil é instrumento a ser utilizado para investi-
gar, sendo disciplinado pela Lei nº 7.437/1985 - Lei da Ação Civil Pública;
CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, que disciplina a instauração e tramitação do Inquérito Civil, bem como o
teor da Resolução nº 012/2018, do Colégio de Procuradores do Ministério Público
Potiguar, que deu nova regulamentação à instauração e tramitação da Notícia de
Fato, do Procedimento Administrativo, do Procedimento Preparatório e do
Inquérito Civil, tratados nos artigos 70 a 76 da Lei Complementar 141/96;
CONSIDERANDO a expedição da Recomendação nº 001/2013 - CGMP, publica-
da no Diário Oficial do Estado em 10 de janeiro de 2013, dirigida aos Promotores
de Justiça com atribuições em matéria extrajudicial para que zelem pela regulari-
dade e pela celeridade dos procedimentos extrajudiciais, observando as normas ref-
erentes à sua instauração, impulsionamento e arquivamento; e
CONSIDERANDO também as disposições da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público, em seu artigo 8º, quando determina que o proced-
imento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado, dentre
outras finalidades, a "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públi-
cas ou instituições";
RESOLVE:
CONVERTER o presente Inquérito Civil, instaurado com o objetivo de apurar a
realidade da atenção pré-natal obstétrica, puerperal e neonatal no âmbito do
Município de São Miguel do Gostoso em 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Para tanto, DETERMINA o que se segue:
(1) autue-se e registre-se no MP Virtual; 
(2) comunique-se da conversão do inquérito civil em procedimento administrativo,
por meio eletrônico, ao CAOP Saúde; e
(3) encaminhe-se a Recomendação nº 003/2019 - PmJT ao Prefeito e Secretário de
Saúde de São Miguel do Gostoso, concedendo o prazo de 30 dias para o envio de
informações sobre as providências adotadas.
Por fim, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 012/2018 do Colégio de
Procuradores do Ministério Público, caso não seja concluído no prazo de 1 (um)
ano, prorrogue-se o presente procedimento administrativo sucessivamente pelo
mesmo período, com expressa indicação da imprescindibilidade de realização de
outros atos.
Cumpra-se.
Touros/RN, 30/01/19.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro  - Touros/RN CEP 59.584-000
Fone: (84) 3263-3992     E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
www.mprn.mp.br

PORTARIA Nº 2019/0000034263
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Autos de nº 077.2011.000004
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Touros-RN, na defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, bem como no uso das atribuições
que lhe são conferidas:
CONSIDERANDO que o inquérito civil é instrumento a ser utilizado para investi-
gar, sendo disciplinado pela Lei nº 7.437/1985 - Lei da Ação Civil Pública;
CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, que disciplina a instauração e tramitação do Inquérito Civil, bem como o
teor da Resolução nº 012/2018, do Colégio de Procuradores do Ministério Público
Potiguar, que deu nova regulamentação à instauração e tramitação da Notícia de
Fato, do Procedimento Administrativo, do Procedimento Preparatório e do
Inquérito Civil, tratados nos artigos 70 a 76 da Lei Complementar 141/96;
CONSIDERANDO a expedição da Recomendação nº 001/2013 - CGMP, publica-
da no Diário Oficial do Estado em 10 de janeiro de 2013, dirigida aos Promotores
de Justiça com atribuições em matéria extrajudicial para que zelem pela regulari-
dade e pela celeridade dos procedimentos extrajudiciais, observando as normas ref-
erentes à sua instauração, impulsionamento e arquivamento; e
CONSIDERANDO também as disposições da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público, em seu artigo 8º, quando determina que o proced-
imento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado, dentre
outras finalidades, a "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públi-
cas ou instituições";
RESOLVE:
CONVERTER o presente Inquérito Civil, instaurado com o objetivo de apurar a
realidade da atenção pré-natal obstétrica, puerperal e neonatal no âmbito do
Município de Touros em 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Para tanto, DETERMINA o que se segue:
(1) autue-se e registre-se no MP Virtual; 
(2) comunique-se da conversão do inquérito civil em procedimento administrativo,
por meio eletrônico, ao CAOP Saúde; e
(3) encaminhe-se a Recomendação nº 004/2019 - PmJT ao Prefeito e Secretário de
Saúde de Touros, concedendo o prazo de 30 dias para o envio de informações sobre
as providências adotadas.
Por fim, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 012/2018 do Colégio de
Procuradores do Ministério Público, caso não seja concluído no prazo de 1 (um)
ano, prorrogue-se o presente procedimento administrativo sucessivamente pelo
mesmo período, com expressa indicação da imprescindibilidade de realização de
outros atos.
Cumpra-se.
Touros/RN, 30/01/19.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro  - Touros/RN CEP 59.584-000
Fone: (84) 3263-3992   E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
www.mprn.mp.br

RECOMENDAÇÃO Nº 003/2019 - PmJT
Autos nº 077.2011.000001 e 077.2013.000009
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu representante em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Touros, no
desempenho das atribuições legais conferidas pelos arts. 127 e 129, incisos II e III,
da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d",
da Lei Complementar Estadual n. 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), em consonância com a Lei 8.080/90 e com a Portaria de Consolidação nº
02, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde e, ainda,
CONSIDERANDO o inteiro teor do artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe
ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal destaca as ações e serviços de saúde
como de relevância pública - art. 197, primeira parte,
CONSIDERANDO que a Lei federal 8.080/90, dispondo sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, estabelece em seu artigo 18 que:
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção
estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições
e aos ambientes de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
(...)
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
(...)
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar
sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu
âmbito de atuação.
CONSIDERANDO que o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02, de 03 de
outubro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) com
vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprova as diretrizes da referida políti-
ca, estabelece que todo município é responsável pela integralidade da atenção à
saúde da sua população, consoante a seguir transcrito, in verbis:
Art. 10. Compete às secretarias municipais de saúde a coordenação do componente
municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com
a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos
municípios e do Distrito Federal: (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10)
I - organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma
universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo
estado e pela União; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, I)
II - programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo
com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instru-
mento de programação nacional vigente; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, II)
III - organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e
garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pon-
tos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de
apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, III)
IV - estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas
equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das
pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, IV)
V - manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga
horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme regulamentação especí-
fica; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, V)
VI - organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de
entrada preferencial e ordenadora da RAS; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, VI)
VII - fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da
comunidade no exercício do controle social; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017,
Art. 10, VII)
VIII - destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da
Atenção Básica; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, VIII)
IX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de
Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferi-
dos aos municípios; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, IX)
X - inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estraté-
gia prioritária de organização da Atenção Básica; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, X)
XI - prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação,
acompanhamento, e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação
da Estratégia Saúde da Família; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XI)
XII - definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XII)
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XIII - desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores,
para formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de
saúde de todas as equipes que atuam na Atenção Básica implantadas; (Origem: PRT
MS/GM 2436/2017, Art. 10, XIII)
XIV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais de Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XIV)
XV - garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o fun-
cionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XV)
XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado res-
olutivo da população; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XVI)
XVII - alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseri-
dos nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de
gestão, utilizá-los no planejamento das ações e divulgar os resultados obtidos, a fim
de assegurar o direito fundamental de acesso à informação; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, XVII)
XVIII - organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços
e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e de acordo com as necessidades
de saúde das mesmas; e (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XVIII)
XIX - assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais
que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas
de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde vigente e a modalidade de atenção. (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, XIX)
CONSIDERANDO a responsabilidade do Município de organizar e pactuar o aces-
so a ações e serviços de atenção especializada a partir das necessidades da atenção
básica, configurando a rede de atenção, por meio dos processos de integração e
articulação dos serviços de atenção básica com os demais níveis do sistema, com
base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde,
CONSIDERANDO que cabe ao Município pactuar e fazer o acompanhamento da
referência da atenção que ocorre fora do seu território, em cooperação com o
Estado, Distrito Federal e com os demais municípios envolvidos no âmbito region-
al e estadual, conforme a programação pactuada e integrada da atenção à saúde,
CONSIDERANDO que devido à Municipalização da saúde, que reconheceu os
Município como principais responsáveis pela saúde de sua população, foi transferi-
da aos referidos entes da federação a responsabilidade e os recursos necessários
para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde prestados em seu ter-
ritório,
CONSIDERANDO que a política pública de saúde, conforme determinação consti-
tucional, decorre de uma ação coordenada e compartilhada entre a União, os
Estados e os Municípios, cabendo a cada um destes entes federativos uma parcela
específica na composição dos respectivos fundos e na implementação de progra-
mas;
CONSIDERANDO que a média complexidade tem o objetivo de atender os princi-
pais agravos da saúde da população, com procedimentos e atendimento especial-
izado, traduzindo serviços como consultas hospitalares e ambulatoriais, exames e
alguns procedimentos cirúrgicos, sendo constituída por procedimentos ambulatori-
ais e hospitalares situados entre a atenção básica e a alta complexidade;
CONSIDERANDO que os procedimentos de média complexidade devem ser
prestados pelo Município ou, caso este não disponha em seu sistema de saúde,
devem ser referenciados/pactuados com outros Municípios ou com o Estado;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
às determinações constitucionais, mormente aquelas afetas aos serviços de relevân-
cia pública como a saúde, conforme determina a Constituição Federal em seus arts.
127 e 129, II, respectivamente;
CONSIDERANDO que, por força do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar
nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir recomendação visando à melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos bens e dire-
itos cuja defesa esteja no âmbito das suas atribuições, fixando prazo razoável para
a adoção das providências cabíveis, RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Senhor Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de São
Miguel de Gostoso/RN que:
1. Assumam a responsabilidade pela gestão plena da saúde no seu ter-
ritório, adequando a estrutura existente para garantir a todos os munícipes os pro-
cedimentos de média complexidade, seja prestando-os diretamente, seja pactuando
com outros municípios ou com o Estado, através da Programação Pactuada e
Integrada (PPI), caso em que deverá o Município se responsabilizar pelo acesso do
paciente (marcação, regulação, encaminhamento, transporte, etc) ao respectivo
serviço;
2. Adotem todas as medidas necessárias a fim de evitar a negativa de
prestação de serviços de saúde de média complexidade, assim listados nos protoco-
los do SUS e de competência do ente municipal conforme as diretrizes da descen-
tralização das ações de saúde, conforme o artigo 18 da Lei nº 8.080/90;
3. Observem as disposições da Portaria de Consolidação nº 02, de 03 de
outubro de 2017, sobretudo no tocante à responsabilidade pela integralidade da
atenção à saúde da sua população;
4. Observem as disposições da Portaria de Consolidação nº 05, de 03 de
outubro de 2017, que, em seu Capítulo VIII, define que o processo da Programação
Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído no
âmbito do Sistema Único de Saúde; 
5. Apresentem no prazo de 45 dias um plano de trabalho onde contenha
a lista dos exames e consultas de média complexidade, pactuados ou não, indican-
do o quantitativo ofertado pelo município e o seu referenciamento;
6. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, mediante pre-
scrição médica, o acesso da mulher aos medicamentos essenciais do pré-natal:
antiácidos, antieméticos, sulfato ferroso, ácido fólico, dimeticona, supositório de
glicerina, hioscina, analgésicos, antibióticos, anti-hipertensivos, anticonvulsivantes,
vitaminas e cremes vaginais;
7. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, o atendimento
às gestantes, com realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, pref-
erencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no ter-
ceiro trimestre da gestação;
8. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, a realização e a
entrega dos resultados em tempo hábil, em estabelecimento próprio ou através de
pactuação/contratualização, de TODOS os exames obrigatórios do pré-natal, nos
quantitativos e na periodicidade preconizada pelo Ministério da Saúde, especial-
mente ABO-Rh; Dosagem de Hemoglobina (Hb) e Hematócrito (HT); Glicemia de
jejum; Teste de Tolerância à Glicose (TTG), para rastreamento da diabetes gesta-
cional, se necessário; VDRL; Urina tipo 1; Testagem anti-HIV; Sorologia para
hepatite B (HbsAg); e Sorologia para toxoplasmose (IgM); bem como garantir, no

prazo de 45 dias, a oferta de imunização antitetânica, com aplicação de vacina dupla
tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de
reforço em mulheres já imunizadas;
9. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, a realização de
ultrassom obstétrica para 100% das gestantes;
11. Providenciar para que, de forma imediata, seja entregue a cada ges-
tante, já na primeira consulta do pré-natal, o "Cartão da Gestante", no qual devem
ser registradas todas as consultas, exames, vacinas, intercorrências e demais infor-
mações consideradas relevantes, bem como para que seja entregue, ao responsável
pelo recém-nascido, já na primeira consulta, o "Cartão da Criança", no qual devem
ser registrados todas as consultas, exames, vacinas e demais informações perti-
nentes ao acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento.
Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para que o Prefeito e Secretário Municipal de
Saúde de São Miguel do Gostoso prestem informações ao Ministério Público acer-
ca das providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação, sob pena
de serem tomadas as medidas cabíveis, principalmente pela via judicial.
Como forma de dar publicidade aos termos da presente Recomendação, deverão ser
adotadas as seguintes medidas:
(i) envio de cópia desta Recomendação ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde de São Miguel do Gostoso;
(ii) solicitação de publicação deste ato ministerial no Diário Oficial do Estado;
(iii) envio de cópia desta Recomendação ao CAOP Saúde, por e-mail.
Touros/RN, 30/01/2019.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro  - Touros/RN CEP 59.584-000
Fone: (84) 3263-3992     E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
www.mprn.mp.br

RECOMENDAÇÃO Nº 004/2019 - PmJT
Autos nº 077.2011.000004 e 077.2013.000008
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu representante em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Touros, no
desempenho das atribuições legais conferidas pelos arts. 127 e 129, incisos II e III,
da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d",
da Lei Complementar Estadual n. 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), em consonância com a Lei 8.080/90 e com a Portaria de Consolidação nº
02, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde e, ainda,
CONSIDERANDO o inteiro teor do artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe
ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal destaca as ações e serviços de saúde
como de relevância pública - art. 197, primeira parte,
CONSIDERANDO que a Lei federal 8.080/90, dispondo sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, estabelece em seu artigo 18 que:
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições
e aos ambientes de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
(...)
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
(...)
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar
sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu
âmbito de atuação.
CONSIDERANDO que o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02, de 03 de
outubro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) com
vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprova as diretrizes da referida políti-
ca, estabelece que todo município é responsável pela integralidade da atenção à
saúde da sua população, consoante a seguir transcrito, in verbis:
Art. 10. Compete às secretarias municipais de saúde a coordenação do componente
municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com
a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos
municípios e do Distrito Federal: (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10)
I - organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma
universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo
estado e pela União; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, I)
II - programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo
com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instru-
mento de programação nacional vigente; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, II)
III - organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e
garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pon-
tos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de
apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, III)
IV - estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas
equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das
pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, IV)

V - manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga
horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme regulamentação especí-
fica; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, V)
VI - organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de
entrada preferencial e ordenadora da RAS; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, VI)
VII - fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da
comunidade no exercício do controle social; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017,
Art. 10, VII)
VIII - destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da
Atenção Básica; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, VIII)
IX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de
Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferi-
dos aos municípios; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, IX)
X - inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estraté-
gia prioritária de organização da Atenção Básica; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, X)
XI - prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação,
acompanhamento, e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação
da Estratégia Saúde da Família; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XI)
XII - definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XII)
XIII - desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores,
para formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de
saúde de todas as equipes que atuam na Atenção Básica implantadas; (Origem: PRT
MS/GM 2436/2017, Art. 10, XIII)
XIV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais de Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XIV)
XV - garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o fun-
cionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas;
(Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XV)
XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado res-
olutivo da população; (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XVI)
XVII - alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseri-
dos nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de
gestão, utilizá-los no planejamento das ações e divulgar os resultados obtidos, a fim
de assegurar o direito fundamental de acesso à informação; (Origem: PRT MS/GM
2436/2017, Art. 10, XVII)
XVIII - organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços
e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e de acordo com as necessidades
de saúde das mesmas; e (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art. 10, XVIII)
XIX - assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais
que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas
de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde vigente e a modalidade de atenção. (Origem: PRT MS/GM 2436/2017, Art.
10, XIX)
CONSIDERANDO a responsabilidade do Município de organizar e pactuar o aces-
so a ações e serviços de atenção especializada a partir das necessidades da atenção
básica, configurando a rede de atenção, por meio dos processos de integração e
articulação dos serviços de atenção básica com os demais níveis do sistema, com
base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde,
CONSIDERANDO que cabe ao Município pactuar e fazer o acompanhamento da
referência da atenção que ocorre fora do seu território, em cooperação com o
Estado, Distrito Federal e com os demais municípios envolvidos no âmbito region-
al e estadual, conforme a programação pactuada e integrada da atenção à saúde,
CONSIDERANDO que devido à Municipalização da saúde, que reconheceu os
Município como principais responsáveis pela saúde de sua população, foi transferi-
da aos referidos entes da federação a responsabilidade e os recursos necessários
para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde prestados em seu ter-
ritório,
CONSIDERANDO que a política pública de saúde, conforme determinação consti-
tucional, decorre de uma ação coordenada e compartilhada entre a União, os
Estados e os Municípios, cabendo a cada um destes entes federativos uma parcela
específica na composição dos respectivos fundos e na implementação de progra-
mas;
CONSIDERANDO que a média complexidade tem o objetivo de atender os princi-
pais agravos da saúde da população, com procedimentos e atendimento especial-
izado, traduzindo serviços como consultas hospitalares e ambulatoriais, exames e
alguns procedimentos cirúrgicos, sendo constituída por procedimentos ambulatori-
ais e hospitalares situados entre a atenção básica e a alta complexidade;
CONSIDERANDO que os procedimentos de média complexidade devem ser
prestados pelo Município ou, caso este não disponha em seu sistema de saúde,
devem ser referenciados/pactuados com outros Municípios ou com o Estado;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
às determinações constitucionais, mormente aquelas afetas aos serviços de relevân-
cia pública como a saúde, conforme determina a Constituição Federal em seus arts.
127 e 129, II, respectivamente;
CONSIDERANDO que, por força do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar
nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir recomendação visando à melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos bens e dire-
itos cuja defesa esteja no âmbito das suas atribuições, fixando prazo razoável para
a adoção das providências cabíveis, RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Senhor Prefeito e Secretário Municipal de Saúde Touros/RN
que:
1. Assumam a responsabilidade pela gestão plena da saúde no seu ter-
ritório, adequando a estrutura existente para garantir a todos os munícipes os pro-
cedimentos de média complexidade, seja prestando-os diretamente, seja pactuando
com outros municípios ou com o Estado, através da Programação Pactuada e
Integrada (PPI), caso em que deverá o Município se responsabilizar pelo acesso do
paciente (marcação, regulação, encaminhamento, transporte, etc) ao respectivo
serviço;
2. Adotem todas as medidas necessárias a fim de evitar a negativa de
prestação de serviços de saúde de média complexidade, assim listados nos protoco-
los do SUS e de competência do ente municipal conforme as diretrizes da descen-
tralização das ações de saúde, conforme o artigo 18 da Lei nº 8.080/90;
3. Observem as disposições da Portaria de Consolidação nº 02, de 03 de
outubro de 2017, sobretudo no tocante à responsabilidade pela integralidade da
atenção à saúde da sua população;
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4. Observem as disposições da Portaria de Consolidação nº 05, de 03 de
outubro de 2017, que, em seu Capítulo VIII, define que o processo da Programação
Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído no
âmbito do Sistema Único de Saúde; 
5. Apresentem no prazo de 45 dias um plano de trabalho onde contenha
a lista dos exames e consultas de média complexidade, pactuados ou não, indican-
do o quantitativo ofertado pelo município e o seu referenciamento;
6. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, mediante pre-
scrição médica, o acesso da mulher aos medicamentos essenciais do pré-natal:
antiácidos, antieméticos, sulfato ferroso, ácido fólico, dimeticona, supositório de
glicerina, hioscina, analgésicos, antibióticos, anti-hipertensivos, anticonvulsivantes,
vitaminas e cremes vaginais;
7. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, o atendimento
às gestantes, com realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, pref-
erencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no ter-
ceiro trimestre da gestação;
8. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, a realização e a
entrega dos resultados em tempo hábil, em estabelecimento próprio ou através de
pactuação/contratualização, de TODOS os exames obrigatórios do pré-natal, nos
quantitativos e na periodicidade preconizada pelo Ministério da Saúde, especial-
mente ABO-Rh; Dosagem de Hemoglobina (Hb) e Hematócrito (HT); Glicemia de
jejum; Teste de Tolerância à Glicose (TTG), para rastreamento da diabetes gesta-
cional, se necessário; VDRL; Urina tipo 1; Testagem anti-HIV; Sorologia para
hepatite B (HbsAg); e Sorologia para toxoplasmose (IgM); bem como garantir, no
prazo de 45 dias, a oferta de imunização antitetânica, com aplicação de vacina dupla
tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de
reforço em mulheres já imunizadas;
9. Assegurar/continuar assegurando, no prazo de 45 dias, a realização de
ultrassom obstétrica para 100% das gestantes;
11. Providenciar para que, de forma imediata, seja entregue a cada ges-
tante, já na primeira consulta do pré-natal, o "Cartão da Gestante", no qual devem
ser registradas todas as consultas, exames, vacinas, intercorrências e demais infor-
mações consideradas relevantes, bem como para que seja entregue, ao responsável
pelo recém-nascido, já na primeira consulta, o "Cartão da Criança", no qual devem
ser registrados todas as consultas, exames, vacinas e demais informações perti-
nentes ao acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento.
Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para que o Prefeito e Secretário(a) Municipal
de Saúde de Touros/RN prestem informações ao Ministério Público acerca das
providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação, sob pena de
serem tomadas as medidas cabíveis, principalmente pela via judicial.
Como forma de dar publicidade aos termos da presente Recomendação, deverão ser
adotadas as seguintes medidas:
(i) envio de cópia desta Recomendação ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde de Touros;
(ii) solicitação de publicação deste ato ministerial no Diário Oficial do Estado;
(iii) envio de cópia desta Recomendação ao CAOP Saúde, por e-mail.
Touros/RN, 30/01/2019.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro  - Touros/RN CEP 59.584-000
Fone: (84) 3263-3992     E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
www.mprn.mp.br

Aviso nº 2019/0000034493
O Promotor de Justiça da Comarca de Touros, Dr. Marcos Adair Nunes, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do art. 44, § 2º da Resolução nº 012/2018-CPJ,
torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamento dos seguintes pro-
cedimentos extrajudiciais:
1.Inquérito Civil nº 077.2012.000009, instaurado para apurar eventuais irregulari-
dades nos procedimentos de Licenciamento Ambiental dos parques de energia eóli-
ca instalados ou a serem instalados nos municípios de Touros e São Miguel do
Gostoso;
2.Inquérito Civil nº 077.2014.000066, instaurado para apurar suposta poluição
sonora na quadra da Escola Estadual Tabelião Júlio Maria, em Touros. 
Aos interessados, fica concedido o prazo até a data da sessão de julgamento da pro-
moção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, para,
querendo, apresentarem razões escritas ou documentos nos referidos autos.
Touros/RN, 30 de janeiro de 2019.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça

29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
DEFESA DO CONSUMIDOR
Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, CEP: 59.064-160, Telefone: (84)
3232-7171
E-mail: consumidor.natal@gmail.com

Procedimento Administrativo nº 09.2019.00000102-9
PORTARIA Nº.0001/2019
O 29° Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de Natal, com ful-
cro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 26, inciso I, da Lei nº.
8.625/93- Lei Orgânica do Ministério Público, art. 68, I, da Lei Complementar nº.
141/96 e art. 8º, IV, da Resolução nº. 174/2017-CNMP, resolve instaurar
Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Cumprimento de Cláusulas
de Termo de Ajustamento de Conduta, nos seguintes termos:
FATO: Obrigações assumidas por meio de Termo de Ajustamento de Conduta fir-
mado entre a Compromissada e o Ministério Público do Rio Grande do Norte.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 8º, Inc. I, da Resolução nº 174/2017-CNMP e art.
784, IV, CPC, dentre outros.
COMPROMISSADO: Núcleo Educacional Curumim.
DILIGÊNCIAS INICIAIS: Publique-se a presente Portaria. Após, conclusos.
Natal/RN, 22 de janeiro de 2019.
Sérgio Luiz de Sena
29º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor

PORTARIA N.º 0006/2019/47PmJ
Procedimento Administrativo n.º 09.2019.00000097-4 - 47ªPmJ
A 47ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL, com fulcro no artigo 9º da
Resolução nº 174/2017 do CNMP e artigo 9º da Resolução nº 012/2018-CPJ do
MPRN, resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para:
OBJETO: Fiscalizar a implantação do e-SUS Hospitalar nos hospitais estaduais
instalados em Natal
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8080/90  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: SECRE-
TARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP
REPRESENTANTE: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (de ofí-
cio)
DILIGÊNCIAS INICIAIS: Oficie-se à SESAP para informar acerca da presente
investigação, enviando cópia do despacho saneador e remetendo cópia da resposta
enviada pelo Ministério da Saúde, requisitando que informe se tem projeto para
implantar o e-SUS Hospitalar nos nosocômios estaduais instalados em Natal.
Autue-se. Registre-se. Publique-se.
Natal, 30 de janeiro de 2019.
Iara Maria Pinheiro de Albuquerque
47ª Promotora de Justiça

PORTARIA Nº0005/2019/1ªPmJ/SGA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante,
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26,
I da Lei nº 8.625/93; art 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº
141/96, com base na Notícia de Fato nº 01.2018.00002003-3, resolve INSTAURAR
o presente Inquérito Civil Público nº 06.2019.00000033-0 - 1ªPmJ/SGA, nos
seguintes termos:
OBJETO: Apurar possível violação aos Princípios da Administração Pública por
parte do Tabelião Interino deste município (Improbidade Administrativa).
FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 37, caput, da CF/88; e Lei nº 8.429/92.
INVESTIGADO(a): João França da Silva Júnior.
RECLAMANTE/REPRESENTANTE: Ministério Público Estadual.
DILIGÊNCIAS INICIAIS:   1  Autue-se, registre-se e publique-se, comunicando-
se por meio eletrônico ao CAOP do Patrimônio Público, conforme dispõe o artigo
24 da Resolução nº 012/2018 - CPJ/RN; 2 A Secretaria deverá fazer o controle da
fluência dos prazos através de planilha e do SAJE/MP; 3 Após, conclusos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de janeiro de 2019
Lucy Figueira Peixoto Mariano da Silva
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPANGUAÇU

RECOMENDAÇÃO .Nº 2019/0000011009
Notícia de Fato n.º 072.2018.000590
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu representante em
exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Ipanguaçu/RN, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no artigo 6º,
inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993, artigo 27, parágrafo único,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/1993, e artigos 69, parágrafo único, alínea "d", e
293 da Lei Complementar Estadual nº 141/96 e, CONSIDERANDO que incumbe
ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da
Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir recomendações visan-
do ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, nos ter-
mos do art. 6.º, XX da Lei Complementar n.º 75/93 e do art. 80 da Lei n.º 8.625/93.
CONSIDERANDO que foi apurado nos autos da Notícia de Fato nº
072.2018.000590, instaurado por esta Promotoria de Justiça, a existência de diver-
sos pontos de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP em Ipanguaçu/RN que
não possuem autorização de funcionamento emitidas pelos órgãos competentes
(Agência Nacional de Petróleo - ANP e Corpo de Bombeiros).
CONSIDERANDO que a revenda de GLP é, por sua natureza, atividade geradora
de risco à população, bem como que é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso
III) a proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por práti-
cas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
CONSIDERANDO que constitui crime contra a ordem econômica, punível com
detenção de um a cinco anos, as condutas de adquirir, distribuir e revender GLP em
desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, sobretudo sem o devido
registro na Agência Nacional de Petróleo - ANP (Art. 1º, I, da Lei 8.176/91);
CONSIDERANDO que há possibilidade de revendedores autorizados de GLP
estarem fornecendo botijões de GLP para revenda por estabelecimentos irregulares,
situação que também configura desconformidade com as normas emitidas pelos
órgãos reguladores do mercado de combustíveis CONSIDERANDO que respon-
dem pelo crime de venda ilegal de GLP tanto o revendedor clandestino quanto o
revendedor autorizado que destina botijões de gás para revendedores não autorizados.
CONSIDERANDO que apesar das medidas tomadas pelo Ministério Público, pela
Agência Nacional de Petróleo - ANP, pela Delegacia de Polícia Civil e Corpo de
Bombeiros, ainda existem empresários que continuam a vender botijões de GLP em
desconformidade com as normas regulamentares;
CONSIDERANDO que o SINDGAS-RN - Sindicato dos Revendedores
Autorizados de GLP do Rio Grande do Norte, como entidade de classe, deve
exercer a função de orientar e promover entre seus associados a cultura de respeito
às boas práticas comerciais e às normas regulamentadoras do mercado.
RESOLVE:
1) RECOMENDAR aos proprietários de estabelecimentos comerciais que estejam
revendendo botijões de GLP no Município de Ipanguaçu/RN sem possuir alvará de
autorização emitidos pela Agência Nacional de Petróleo - ANP e Corpo de
Bombeiros que cessem imediatamente esta atividade e confiram destinação segura
e adequada a seus estoques, salvo com relação às revendas de propriedade de
Francisco Gleidson Horácio da Silva (Ditudo Construção e Variedades, localizada
na Rua Sítio Arapuá, 159, zona rural de Ipanguaçu/RN) e de Lígia Cristina Liberato
das Neves (JL Distribuidora, localizada na Vila Rua do Incra 03, 199, zona rural de
Ipanguaçu/RN), tendo em vista que estes dois empresários estão em processo de
regularização desse tipo de comércio.
2) ADVERTIR aos revendedores não-autorizados de GLP que a continuidade desta

prática os sujeitam à prisão em flagrante pelo delito tipificado no art. 1º, I, da Lei
8.176/91, bem como à apreensão pela autoridade policial de todos os produtos man-
tidos em estoque em situação irregular.
3) RECOMENDAR ao Comandante do Destacamento da Polícia Militar e ao
Delegado de Polícia Civil de Ipanguaçu/RN que, no prazo de 15 dias a contar do
recebimento desta recomendação, realizem diligências no sentido de constatar a
cessação da prática do comércio clandestino de GLP no Município, procedendo
com eventual prisão em flagrante e apreensão dos botijões de GLP dos comer-
ciantes que estiverem incidindo na prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei
8.176/91.
4) RECOMENDAR à diretoria do SINDGÁS-RN que tome providências no senti-
do de orientar seus associados a não fornecerem GLP para revenda por estabeleci-
mentos não autorizados ou clandestinos, comunicando ao Ministério Público e às
autoridades policiais a ocorrência destes fatos para a devida apuração e aplicação
das sanções legais cabíveis.
Encaminhe-se, em até 05 (cinco) dias, via digitalizada da mencionada
Recomendação para a Gerência de Documentação Protocolo e Arquivo - GDPA da
Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 1º da Resolução nº 056/2016-PGJ.
Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente Recomendação ao Departamento de
Pessoal da PGJ para fins de publicação no Diário Oficial do Estado (art. 9º, VI, da
Resolução nº 002/2008 - CPJ).
Ipanguaçu/RN, 15 de janeiro de 2019.
Eugênio Carvalho Ribeiro
Promotor de Justiça

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL n. 100.2018.000503 -
PmJ Parelhas 
A Promotora de Justiça da Comarca de Parelhas, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE INSTAURAR O PRESENTE INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes ter-
mos: FATO: Investigar a resolutividade da atuação do Conselho Tutelar de Equador,
se há a compilação de dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como
das demandas e deficiências na implementação das políticas públicas voltadas às
crianças e aos adolescentes, se há o cumprimento da carga horária de 40hs semanais
por todos os Conselheiros Tutelares e a forma de compensação dos plantões FUN-
DAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 129, II); Lei nº 8.069/90
(arts. 131 e 134) e Resolução nº 139 do CONANDA (arts. 18, 19, 22, § 1º) PES-
SOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Conselheiros
Tutelares de Equador RECLAMANTE: Anônimo através de manifestação à
Ouvidoria do MPRN nº 1137014052018-4 DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-
se esta Portaria no Diário Oficial do Estado e afixe-se no local de costume (art. 22,
V, da Resolução nº 012/2018 - CPJ); 2 - Comunique-se por meio eletrônico a pre-
sente instauração, com remessa desta Portaria ao CAOP Infância, Juventude e
Família (art. 24 da Resolução nº 012/2018-CPJ); 3 - Oficie-se a Prefeitura de
Equador requisitando que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias úteis, informação acerca da existência ou não de alguma lei ou
outro ato normativo que discipline a forma de compensação dos plantões dos
Conselheiros Tutelares, uma vez que a Lei Municipal nº 626/2015, que dispõe sobre
a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, em
seu art. 41, prevê o horário de atendimento e os plantões, porém não a forma de
compensação destes plantões (se através de folga, gratificação etc). Após a respos-
ta ao ofício, nova conclusão. 
Parelhas/RN, 30 de janeiro de 2019. 
(assinado eletronicamente) 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade 
Promotora de Justiça 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL n. 100.2019.000079 -
PmJ Parelhas 
A Promotora de Justiça da Comarca de Parelhas, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE INSTAURAR O PRESENTE INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes ter-
mos: FATO: Investigar a resolutividade da atuação do Conselho Tutelar de Santana
do Seridó, se há a compilação de dados referentes ao exercício de suas atribuições,
bem como das demandas e deficiências na implementação das políticas públicas
voltadas às crianças e aos adolescentes, se há o cumprimento da carga horária de
40hs semanais por todos os Conselheiros Tutelares e a forma de compensação dos
plantões FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 129, II); Lei
nº 8.069/90 (arts. 131 e 134) e Resolução nº 139 do CONANDA (arts. 18, 19, 22, §
1º) PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO:
Conselheiros Tutelares de Santana do Seridó RECLAMANTE: De ofício
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume (art. 22, V, da Resolução nº 012/2018 - CPJ); 2 -
Comunique-se por meio eletrônico a presente instauração, com remessa desta
Portaria ao CAOP Infância, Juventude e Família (art. 24 da Resolução nº 012/2018-
CPJ);3 - Oficie-se a Prefeitura de Santana do Seridó requisitando que encaminhe a
esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, informação
acerca da existência ou não de alguma lei ou outro ato normativo que discipline o
horário de atendimento do Conselho Tutelar, bem como a forma de compensação
dos plantões dos Conselheiros Tutelares (se através de folga, gratificação etc). Após
a resposta ao ofício, nova conclusão. 
Parelhas/RN, 30 de janeiro de 2019. 
(assinado eletronicamente) 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade 
Promotora de Justiça 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL n. 100.2019.000078-
PmJ Parelhas 
A Promotora de Justiça da Comarca de Parelhas, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE INSTAURAR O PRESENTE INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes ter-
mos: FATO: Investigar a resolutividade da atuação do Conselho Tutelar de Parelhas,
se há a compilação de dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como
das demandas e deficiências na implementação das políticas públicas voltadas às
crianças e aos adolescentes, se há o cumprimento da carga horária de 40hs semanais
por todos os Conselheiros Tutelares e a forma de compensação dos plantões FUN-
DAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 129, II); Lei nº 8.069/90
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(arts. 131 e 134) e Resolução nº 139 do CONANDA (arts. 18, 19, 22, § 1º) PESSOA FÍSICA OU JURÍDICAA QUEM O FATO
É ATRIBUÍDO: Conselheiros Tutelares de Parelhas RECLAMANTE: De ofício DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta
Portaria no Diário Oficial do Estado e afixe-se no local de costume (art. 22, V, da Resolução nº 012/2018 - CPJ); 2 - Comunique-
se por meio eletrônico a presente instauração, com remessa desta Portaria ao CAOP Infância, Juventude e Família (art. 24 da
Resolução nº 012/2018-CPJ); 3 - Oficie-se a Prefeitura de Parelhas requisitando que encaminhe a esta Promotoria de Justiça,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, informação acerca da existência ou não de alguma lei ou outro ato normativo que dis-
cipline a forma de compensação dos plantões dos Conselheiros Tutelares, uma vez que a Lei Municipal nº 1.090/2004, que dis-
põe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, em seu art. 30, prevê o horário de
atendimento e os plantões, porém não a forma de compensação destes plantões (se através de folga, gratificação etc). Após a
resposta ao ofício, nova conclusão.
Parelhas/RN, 30 de janeiro de 2019. 
(assinado eletronicamente) 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade 
Promotora de Justiça 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL n. 100.2018.000049- PmJ Parelhas 
A Promotora de Justiça da Comarca de Parelhas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE INSTAURAR O PRESENTE
INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes termos: FATO: Investigar suposta cumulação ilegal de cargos públicos pela servidora
Fátima Maria dos Santos em razão de incompatibilidade de horários FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (art. 37,
XVI) PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Fátima Maria dos Santos RECLAMANTE:
Representação anônima através de manifestação à Ouvidoria do MPRN nº 1074410012018-3 DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 -
Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado e afixe-se no local de costume (art. 22, V, da Resolução nº 012/2018 -
CPJ); 2 - Comunique-se por meio eletrônico a presente instauração, com remessa desta Portaria ao CAOP Patrimônio Público
(art. 24 da Resolução nº 012/2018-CPJ); 3 - Oficie-se a Prefeitura de Equador requisitando que informe a esta Promotoria de
Justiça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quais os cargos públicos exercidos pela servidora Fátima Maria dos Santos,
inclusive funções de confiança (ex. Coordenadora etc), a carga horária de cada um deles, o horário e o local de expediente, além
do endereço pessoal declarado pela servidora em sua ficha funcional. Após a resposta ao ofício, nova conclusão. 
Parelhas/RN, 30 de janeiro de 2019. 
(assinado eletronicamente) 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade  - Promotora de Justiça 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL n. 100.2019.000034- PmJ Parelhas 
A Promotora de Justiça da Comarca de Parelhas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE INSTAURAR O PRESENTE
INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes termos: FATO: Apurar se há algum protocolo de atendimento padronizado nos órgãos públi-
cos municipais de Parelhas em casos de atendimento a pessoa com suspeita de ser vítima de violência doméstica FUNDA-
MENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 129, II); Lei nº 11.340/06 (art. 3º, §§ 1º e 2º) e Lei nº 8.080/90 (art. 7º, XIV)
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Município de Parelhas RECLAMANTE: CREAS de
Parelhas DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado e afixe-se no local de costume
(art. 22, V, da Resolução nº 012/2018 - CPJ); 2 - Comunique-se por meio eletrônico a presente instauração, com remessa desta
Portaria ao CAOP Cidadania (art. 24 da Resolução nº 012/2018-CPJ); 3 - Encaminhe-se cópia da representação à Delegacia de
Polícia Civil de Parelhas, requisitando a instauração de inquérito policial para investigar se houve negligência da equipe de
saúde que atendeu a vítima, o que pode em tese configurar até mesmo homicídio culposo, a depender da comprovação da con-
duta dos envolvidos e do nexo causal com o falecimento da paciente dias depois do atendimento inicial na rede pública de
saúde; 4 - Oficie-se a Prefeitura de Parelhas requisitando que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, informações sobre a existência ou não de algum protocolo de atendimento padronizado nos órgãos públicos
municipais de Parelhas em casos de atendimento a pessoa com suspeita de ser vítima de violência doméstica e/ou maus-tratos
(encaminhando cópia do respectivo ato em caso positivo), bem como informe se há alguma comissão em funcionamento no
Hospital Municipal Dr. José Augusto Dantas que analisa possíveis casos de maus-tratos, indicando, em caso positivo, o nome
de seus integrantes, o ato que a instituiu e a relação dos casos por ela analisados nos últimos três anos. Após a resposta ao ofí-
cio, nova conclusão. 

Parelhas/RN, 30 de janeiro de 2019. 

(assinado eletronicamente) 

Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade  - Promotora de Justiça 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL/RN

Rua Deputado Herzíquio Fernandes, 206, Centro, São Miguel/RN

Telefone/Fax(84)3353-2037 - e-mail: pmj.saomiguel@mprn.mp.br

PORTARIA N° 001/2019-PmJ-SM - Ref. ao Procedimento Administrativo nº. 09.2019.00000100-7

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Promotor de Justiça signatário,

que exerce suas atribuições na  Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel/RN, no uso de suas atribuições constitucionais

e legais,
CONSIDERANDO a necessidade de salvaguardar o direito à saúde da criança R. Y. A. S., portador de Anemia Refratária, não
especificada, CID 10- D 46.4, e desnutrição protéico-calórica não especificada CID 10 - E46, restando a realização de exames
especificados nos autos;
CONSIDERANDO que a Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 4 de julho de 2017, assim disciplinou
o Procedimento Administrativo: Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter
de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. Art. 9º O procedimento adminis-
trativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publici-
dade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, é dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídi-
ca, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
Por fim, CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na CF/88 (art. 129, II, CF/88),
Resolvo instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a realização dos exames especificados nos
autos.
Isso posto, é a presente Portaria para determinar inicialmente:
1- Autue-se o procedimento, capeado pela presente Portaria, registrando-se em livro próprio;
2- Juntem-se aos autos os documentos referidos;
3 - Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel/RN requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifeste-se acerca do termo de declaração em aporte nos autos;
4 - Publique-se no DOE a presente portaria;
5 - Encaminhe-se, por e-mail, cópia digital da presente portaria ao CAOP-Saúde/RN;
6 - Após, voltem-me conclusos os presentes autos.
São Miguel (RN), 30 de janeiro de 2019.
Thiago Salles Assunção
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL/RN
Rua Deputado Herzíquio Fernandes, 206, Centro, São Miguel/RN
Telefone/Fax(84)3353-2037 - e-mail: pmj.saomiguel@mprn.mp.br

PORTARIA N° 002/2019- PmJSM - Ref. ao Procedimento Administrativo nº. 09.2019.00000101-8
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Promotor de Justiça signatário,
que exerce suas atribuições na Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel/RN, no uso de suas atribuições constitucionais
e legais,
CONSIDERANDO a necessidade de salvaguardar o direito à saúde da criança G. S. B. F., portadora de Hipopituitarismo CID
10:E23.0, a qual necessita de uso mensal de 12 (doze) ampolas pelo período de 03 (três) anos do medicamento somatropina 40
mg, conforme prescrição médica aportada aos autos;
CONSIDERANDO que a Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 4 de julho de 2017, assim disciplinou
o Procedimento Administrativo: Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter
de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. Art. 9º O procedimento adminis-
trativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publici-
dade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, é dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídi-
ca, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
Por fim, CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na CF/88 (art. 129, II, CF/88),
Resolvo instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando o fornecimento mensal de 12 (doze) ampolas
pelo período de 03 (três) anos do medicamento somatropina 40 mg, conforme prescrição médica aportada aos autos.
Isso posto, é a presente Portaria para determinar inicialmente:
1- Autue-se o procedimento, capeado pela presente Portaria, registrando-se em livro próprio;
2- Juntem-se aos autos os documentos referidos;
3 - Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel/RN requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifeste-se acerca do termo de declaração em aporte nos autos;
4 - Publique-se no DOE a presente portaria;
5 - Encaminhe-se, por e-mail, cópia digital da presente portaria ao CAOP-Saúde/RN;
6 - Após, voltem-me conclusos os presentes autos.
São Miguel (RN), 30 de janeiro de 2019.
Thiago Salles Assunção
Promotor de Justiça

AVISO Nº 027/2019
O Promotor de Justiça em substituição na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macaíba/RN torna pública, para os devidos
fins, a promoção de arquivamento da Notícia de Fato nº 118.2019.000006, que tem como objeto apurar denúncia relacionada à
empresa Consulpam por não está seguindo as regras de isenção de inscrição do concurso de  Macaíba. Aos interessados, fica
concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de recurso.
Macaíba/RN, 30 de janeiro de 2019.
Morton Luiz Faria de Medeiros
2º Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO VELHO

PORTARIA N.º 01/2019
Ref. NOTÍCIA DE FATO N.º 01.2018.00003853-4
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por sua Promotora de Justiça em exercício na Promotoria de Justiça
da Comarca de Pedro Velho, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e com fulcro nos artigos 129, inciso III e 127,
caput, ambos da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei Federal n.8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do
Ministério Público, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
CONSIDERANDO que o prazo para a conclusão da Notícia de Fato acima identificada, nos termos do art. 3º da Resolução n.
174/2017 - CNMP e o art. 6º da Res. n.º 012/2018 - CPJ MP/RN se expirou, e ainda há necessidade de apuração dos fatos, nos
termos do que dispõe o art. 7º da Res. n.º 012/2018 - CPJ MP/RN;
RESOLVE:
1 - CONVERTER a presente Notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por OBJETO: apurar a existência de
poluição sonora, perturbação do sossego alheio e segurança do consumidor quanto aos equipamentos e/ou condições de segu-
rança, decorrente do funcionamento da casa de shows conhecida como "Espaço do Forró" , em Pedro Velho/RN;
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal: art. 5º, XXXII,  129, inciso III e 225; Lei n.º 8.078/90 e Lei nº 6.938/81.
2 - PROVIDÊNCIAS INICIAIS:
a) Autuação e registro da presente Portaria no livro de registros de inquéritos civis desta Promotoria de Justiça;
b) a notificação do Sr. Eric Coelho para comparecer no dia 31/01/2019 às 13:00h a nesta Promotoria de Justiça para audiência
ministerial munido de documentação relativa ao funcionamento da casa de shows denominada "Espaço do Forró";
c) A juntada dos encartes publicitários em anexo ao procedimento;
d) Informar a instauração do presente inquérito civil, por meio eletrônico e com remessa da presente Portaria, ao Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e Meio Ambiente, bem como providenciar a publicação
em Diário Oficial.
Autue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pedro Velho, 30/01/2019.
Fernanda Lacerda de Miranda Arenhart - Promotora de Justiça

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 154/2019 - PGJ/RN
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do artigo 22, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09/02/1996 - DOE de 10/02/1996,
RESOLVE designar a servidora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para, sem prejuízo de suas funções,
exercer as funções do cargo comissionado, durante o afastamento do titular, de acordo com o quadro abaixo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal, 30 de janeiro de 2019.

EUDO RODRIGUES LEITE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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Servidor Designado Matrícula Cargo/Lotação Titular Substituído Período 

DANIELLI CONCEIÇÃO 
LOPES BRAZÃO SILVA 

199.864-1 Técnico do MPRN/Núcleo 
de Apoio Volante - Mossoró 

GIOVANNA MARTINS 
WANDERLEY, matrícula 199.471-9, 
Assessor Jurídico Ministerial 

30/01 a 
08/02/2019 
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Portaria n. 056/2019 - SDPGE 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1° da Lei
Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, II da Lei Complementar Estadual de
n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria n° 019/2018 - GDPG, de 15 de janeiro de
2018,
CONSIDERANDO licença-prêmio concedida ao Defensor Público MANUEL
SABINO PONTES, matrícula nº 197.770-9, titular da 14ª Defensoria Pública
Criminal de Natal-RN, para o período de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de
2019, através de decisão proferida nos autos do processo administrativo de no
217537/2014-3;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, inciso III, assim como o art. 3º, caput, da
Resolução de no 100/2015-CSDP, de 13 de fevereiro de 2015; 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, por substituição automática, o Defensor Público DANIEL
VINICIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, titular da 8ª Defensoria Pública
Criminal de Natal/RN, para substituir, cumulativamente com o exercício das
atribuições do órgão de atuação do qual é titular, no período compreendido entre 29
de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro do ano em curso, a 14ª Defensoria Pública
Criminal de Natal-RN, em conformidade com o § 1º, do art. 34, da Lei
Complementar Estadual nº 251/2003, com redação dada pela Lei Complementar
Estadual nº 645/2018.
Art. 2º. Esta portaria retroage os seus efeitos ao dia vinte e nove de janeiro de 2019.
Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em
Natal/RN, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.
Clístenes Mikael de Lima Gadelha
Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

Portaria n. 057/2019 - SDPGE 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1° da Lei
Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, II da Lei Complementar Estadual de
n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria n° 019/2018 - GDPG, de 15 de janeiro de
2018,
CONSIDERANDO férias concedidas ao Defensor Público FRANCISCO SIDNEY
DE CASTRO RIBEIRO FEIJÃO, matrícula nº 214.569-3, titular da 1ª Defensoria
Pública de Ceará-Mirim/RN, para o período de 11 a 20 de fevereiro de 2019, através
de decisão proferida nos autos do processo administrativo de no 53/2019;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, inciso I, assim como o art. 3º, caput, da
Resolução de no 100/2015-CSDP, de 13 de fevereiro de 2015; 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, a Defensora Pública RENATA SILVA COUTO,
matrícula nº 214.675-4, titular da 1ª Defensoria Pública do Núcleo de São Gonçalo
do Amarante/RN, para substituir, cumulativamente com o exercício das atribuições
do órgão de atuação do qual é titular, no período compreendido entre 11 a 20 de
fevereiro do ano em curso, a 1ª Defensoria Pública de Ceará-Mirim/RN, em con-
formidade com o § 1º, do art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 251/2003, com
redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 645/2018.
Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em
Natal/RN, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.
Clístenes Mikael de Lima Gadelha
Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte
Portaria n. 058/2019 - SDPGE 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1° da Lei
Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, II da Lei Complementar Estadual de
n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria n° 019/2018 - GDPG, de 15 de janeiro de
2018,
CONSIDERANDO a ausência de provimento da titularidade da 2ª Defensoria
Pública de Ceará-Mirim; 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, a Defensora Pública BEATRIZ MACEDO
DELGADO, matrícula nº 214.568-5, titular da 2ª Defensoria Pública do Núcleo de
São Gonçalo do Amarante/RN, para substituir, cumulativamente com o exercício
das atribuições do órgão de atuação do qual é titular, no período compreendido entre
11 a 20 de fevereiro do ano em curso, a 2ª Defensoria Pública de Ceará-Mirim/RN,
em conformidade com o § 1º, do art. 34, da Lei Complementar Estadual nº
251/2003, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 645/2018.
Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em
Natal/RN, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.
Clístenes Mikael de Lima Gadelha
Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

Portaria n. 059/2019 - SDPGE 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1° da Lei
Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, II da Lei Complementar Estadual de
n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria n° 019/2018 - GDPG, de 15 de janeiro de 2018,

CONSIDERANDO licença-maternidade concedida à Defensora Pública Maria
Clara Góis Campos Ottoni, matrícula 214.718-1, titular da 4ª Defensoria Pública
Cível de Mossoró-RN, para o período de 15 de janeiro de 2019 a 13 de julho do ano
em curso, através de decisão proferida nos autos do processo administrativo no
168/2019;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, inciso III, assim como o art. 3º, caput, da
Resolução de no 100/2015-CSDP, de 13 de fevereiro de 2015; 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, a Defensora Pública MARIA DE LOURDES
DA SILVEIRA BARRA, matrícula nº 194.689-7, titular da 1ª Defensoria Pública
Cível de Mossoró-RN, para substituir, cumulativamente com o exercício das
atribuições do órgão de atuação do qual é titular, no período de 17 a 26 de janeiro
de 2019, a 4ª Defensoria Pública Cível de Mossoró-RN, em todas as suas
atribuições, em conformidade com o § 1º, do art. 34, da Lei Complementar Estadual
nº 251/2003, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 510/2014.
Art. 2º. Esta Portaria retroage os seus efeitos ao dia 17 de janeiro de 2019.
Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em
Natal/RN, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.
Clístenes Mikael de Lima Gadelha - Subdefensor Público -Geral do Estado do Rio
Grande do Norte

Portaria n. 060/2019 - SDPGE 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1° da Lei
Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, II da Lei Complementar Estadual de
n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria n° 019/2018 - GDPG, de 15 de janeiro de
2018,
CONSIDERANDO licença para tratamento de pessoa da família concedida à
Defensora Pública Joana D´ard de Almeida Bezerra Carvalho, matrícula 194.688-9,
titular da 4ª Defensoria Criminal de Natal, para o período de 28 de janeiro a 11 de
fevereiro do ano em curso, através de decisão proferida nos autos do processo
administrativo no 176/2019;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º, inciso III, assim como o art. 3º, caput, da
Resolução de no 100/2015-CSDP, de 13 de fevereiro de 2015; 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, a Defensora Pública ODYLE SEREJO CAR-
DOSO GOMES, matrícula nº 197.770-9, titular da 3ª Defensoria Criminal de
Natal/RN, para substituir, cumulativamente com o exercício das atribuições do
órgão de atuação do qual é titular, no período de 28 de janeiro de 2019 a 11 de
fevereiro do ano em curso, a 4ª Defensoria Pública Criminal de Natal-RN, em todas
as suas atribuições, em conformidade com o § 1º, do art. 34, da Lei Complementar
Estadual nº 251/2003, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº
645/2018.
Art. 2º. Esta Portaria retroage os seus efeitos ao dia 28 de janeiro de 2019.
Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em
Natal/RN, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.
Clístenes Mikael de Lima Gadelha
Subdefensor Público -Geral do Estado do Rio Grande do Norte
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DEFENSORIAPÚBLICADO ESTADO
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO: Dr. Marcus Vinicius Soares Alves;

SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL: Dr.

Clístenes Mikael de Lima Gadelha;

CORREGEDOR GERAL: Dra. Érika Karina Patrício de Souza;

------------------------------------------------------------------------
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado: Dr. Marcus
Vinicius Soares Alves (Defensor Público Geral - Presidente -
Membro nato); Dr. ClístenesMikael de Lima Gadelha (Subdefensor
Público Geral - Membro nato); Dra. Érika Karina Patrício de Souza
(Corregedora Geral - Membro nato); Dr. José Wilde Matoso Freire
Junior (Membro Eleito); Dr. Rodrigo Gomes da Costa Lira (Membro
eleito); Dra. Anna Karina Freitas de Oliveira (Membro eleito); Dr.
Bruno Henrique Magalhães Branco (Membro eleito); Dra. Claudia
Carvalho Queiroz (Membro suplente); Dr. Felipe de Albuquerque
Rodrigues Pereira (Membro suplente); Dr. Nelson Murilo de Souza
Lemos Neto (Membro suplente).
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Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15 Exercício: 2018 -   Pág.: 1/1 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RN 

LRF, art  55, inciso I , alínea "a" - Anexo XV 

Despesas  Com Pessoal 

D espesas Executadas (últimos 12 meses) 

Liquidadas Tota l (Úl timos 
12 meses) 

(a) 

Ins cri tas em  
Restos a pagar   

não processados 
(b)  01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 

Despesa Bruta Com  Pessoal  (I)  1.988.630,54  2.020.405,48  2.019.165,92  2.028.434,21  2.108.543,55  2.832.187,49  2.129.012,13  3.219.173,86  2.145.815,81  2.168.937,81  2.147.088,42  3.740.616,81  300,00  28.548.012,03 

  Pessoal Ativo  1.988.630,54  2.020.405,48  2.019.165,92  2.028.434,21  2.108.543,55  2.832.187,49  2.129.012,13  3.219.173,86  2.145.815,81  2.168.937,81  2.147.088,42  3.740.616,81  300,00  28.548.012,03 

    Vencimentos, Vantagens e Outras  Despes as V ariáv eis  1.696.440,67  1.721.113,71  1.776.050,36  1.783.841,43  1.853.829,20  2.550.689,34  1.833.967,85  2.966.062,38  1.873.697,80  1.926.998,87  1.864.588,85  3.080.593,75  300,00  24.927.874,21 

    Obrigações Patr onais  292.189,87  299.291,77  243.115,56  244.592,78  254.714,35  281.498,15  295.044,28  253.111,48  272.118,01  241.938,94  282.499,57  660.023,06  0,00  3.620.137,82 

    Benefíc ios Previdenc iários  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Pessoal Inativo e P ension is tas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

    Aposentadorias, Reser va e Reformas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

    Pensões  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

    Ourtos Benefícios Pr evidenciários   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Outr as Despesas de Pess oal dec orrentes de contr atos de terc ei riz ação ( §1º do art. 18 da LRF)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Despesas Não Com putadas  ( §1º do ar t. 19 da LRF)  ( II)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.119.853,83  0,00  0,00  946,83  490,22  300,00  1.121.290,88 

  Indenizações por Demissão e Incentivos  à Dem is são Voluntária   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Dec orrentes de Decis ão Judicia l de per íodo anterior ao da apuraç ão  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  Des pesas de Exercícios Anteriores de per íodo anterior ao da apuraç ão  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.119.853,83  0,00  0,00  946,83  490,22  300,00  1.121.290,88 

  Inativ os e Pensionistas  c om  Recursos Vinculados   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  IRRF (Dec isão nº 720/2007 - TCE/RN  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Despesa Líquida com Pess oal (III) = (I-II)  1.988.630,54  2.020.405,48  2.019.165,92  2.028.434,21  2.108.543,55  2.832.187,49  2.129.012,13  2.099.320,03  2.145.815,81  2.168.937,81  2.146.141,59  3.740.126,59  0,00  27.426.721,15 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor 
% Sobre a RCL 

Ajus tada 

Recei ta  Corrente Líquida - RCL (IV)  8.819.227.053,35  0,00 

(-) Trans ferênc ias obrigatór ias da união r ela tivas às emendas individuais (V)   0,00  0,00 

= Receita  Corrente Líquida Ajustada (VI)  8.819.227.053,35  0,00 

Despesa Total  com  Pessoal  - DTP  (V II)  = (IIIa + IIIb)  27.426.721,15  0,31 

Limi te Máximo (incisos  I, II e  III do ar t. 20 da LRF)  0,00  0,00 

Limi te Pr udencial  (parágrafo ún ico do art. 22 da LRF)   0,00  0,00 

Limi te de Alerta (inciso II do parágr afo1º  do art. 59 da LRF)  0,00  0,00 

LUCIMAR DANTAS DINIZ 

COORDENAÇÃO PRES IDE NTE DE COMISS ÃO 

M ARIA DA CONCEIÇÃO OLIVE IRA MARCUS VINICIUS SOARES ALVES  
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ATO DA MESA Nº 31/2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, XX, do Regimento
Interno, e tendo em vista o que consta do Processo n.º 2756/2018,
R E S O L V E:
CONCEDER aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, ao requerente MARIO FREIRE EMERENCIANO, ocupante do
cargo efetivo de ANALISTA LEGISLATIVO - AL-NS (Classe B, Padrão 07), com
matrícula sob o nº 154.151-0, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 40, §1º, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, com redação da EC nº 41/2003 c/c artigo 29, §2º,
inciso I, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 13/2014, e artigo 44, §1º da LCE nº 308/2005 (RPPS),
devendo seus proventos ser calculados na proporção de 10.091/12.775 avos, sobre
a média aritmética das 80% maiores contribuições, na forma do artigo 67, da Lei
Complementar nº 308, de 25/11/2005, com efeitos retroativos a 30/08/2018, tendo
como referência limite a última remuneração do seu cargo efetivo de ANALISTA
LEGISLATIVO - AL-NS (Classe B, Padrão 07), conforme deferimento de tutela
provisória de urgência prolatada em sede do Processo Judicial nº 0839752-
19.2018.8.20.5001, em trâmite perante o 3º Juizado da Fazenda Pública da Comarca
de Natal/RN.
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio "JOSÉ
AUGUSTO", em Natal, 17 de janeiro de 2019.
Deputado EZEQUIEL FERREIRA - Presidente
Deputado GUSTAVO CARVALHO - 1º Vice-Presidente
Deputado JOSÉ ADÉCIO - 2º Vice-Presidente
Deputado GALENO TORQUATO - 1º Secretário
Deputado HERMANO MORAES - 2º Secretário
Deputado GEORGE SOARES - 3º Secretário
VAGO - 4º Secretário

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA
E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjun-
to com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais
e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de
abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical
Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do
que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os pro-
dutores rurais, pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou "Empregadores
Rurais", nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c" do cita-
do Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento
da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2019, em con-
formidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e
seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de
2019 para pessoa física e jurídica, em qualquer estabelecimento inte-
grante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a
CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da
Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª
via, diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem
domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, poden-
do optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, no site da
CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à
Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito,
à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA,
Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site
da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, pelas
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais. 
Brasília, 21 de janeiro de 2019.
João Martins da Silva Junior - Presidente da Confederação

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRT DA 21ª REGIÃO
EDITAL CONVOCANDO ASSEMBLEIA

A Associação dos Servidores do TRT da 21ª Região convoca todos seus
associados com direito a voto para assembleia a se realizar no dia
08/02/2019, às 11h no Fórum Trabalhista Silvério Soares em
Mossoró/RN, em primeira convocação com 50% mais um dos associa-
dos, ou às 11h 30min com qualquer número, para deliberar sobre a pauta
a seguir:
1)Arrendamento da Sede Social localizada na cidade de Mossoró/RN;
2)Deliberação sobre o plano de Saúde Unimed.
José Marcelo de Lira Teixeira
Presidente da Astra 21

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
ASSUERO AGOSTINHO BARBALHO, CPF 047.563.804-25, torna
Público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação de
Licença De Operação, para carcinicultura localizada na Faz. Ponta de
Salina, N 22, distrito de Lagoa Seca, Zona Rural, município de Guamaré-RN.
ASSUERO AGOSTINHO BARBALHO
Proprietário

COMARCA DE OURO BRANCO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

COM PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS)
O Tabelião e Oficial do Cartório Único Judiciário de Ouro Branco/RN,
no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 216-A,§ 4º
da LRP c/c art. 9º provimento 145 de 11/03/2016 da CGJ/RN, etc. 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem con-
hecimento que tramita perante este registro de imóveis, o procedimento
administrativo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por
HELIO ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do
RG de nº 2.848,392/SSP/RN e do CPF de nº 083.685.184-66, residente e
domiciliado na rua Severino dos Santos Oliveira, nº 32, centro nesta
cidade de Ouro Branco/RN, sobre o imóvel: UMA (01) PARTE DE
TERRA, localizada no Sitio Lages do Meio - zona rural deste município
de Ouro Branco/RN, medindo dita parte de terra uma área de 26,0268 ha
(vinte e seis  hectares e duzentos  e sessenta e oito décimos de hectare),
com os seguintes limites: Ao Norte, com terras de José Clementino da
Silva; Ao  ao Sul, com terras de Pedro José de Medeir5os;Leste, com  ter-
ras de  JOSÉ SILVA DE SOUTO; e  Ao Oeste, com terras  FRANCISCO
DA COSTA.  Dessa forma, ficam os EVENTUAIS INTERESSADOS,
cientes de  que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da
data da publicação do presente EDITAL poderão apresentar, nesta
Serventia Registral, situado na Rua João Melquíades, nº 63, Bairro
Centro, Ouro Branco/RN, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00,
impugnação ao referido pedido de Usucapião extrajudicial.
ADVERTÊNCIA: A não manifestação no prazo legal presumir-se-á
aceitação. Dado e passado nesta cidade de Ouro Branco/RN, aos 30 de
janeiro de 2019. Eu, ___________, (Justino Gomes Neto), Notário
Público deste Cartório Único Judiciário, o digitei, subscrevo e assino.
Ouro Branco/RN, 30 de janeiro de 2019.
Justino Gomes Neto
Notário Público

CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MÚSICOS DO
BRASIL REGIONAL RN OMB

EDITAL convocação para a eleição OMB quadriênio 2019/2023.
O Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil
Regional RN OMB, convoca todos os Músicos adimplentes para a
assembleia extra ordinária a realiza-se no dia 31 de janeiro 2019, na sede
social desta regional, sito a Rua Princesa Izabel 523, centro, para discu-
tir e aprovar as seguinte pauta: 
Definição da data da eleição do conselho;
Autorizar a presidência a nomear mesa escrutinadora, a apuradora;
A reunião se dará em primeira convocação às 15:hs, e em segunda con-
vocação em 15 minutos, com qualquer número presente
Natal, 31 de janeiro de 2019. Ricardo Antão - Pte. CROMB/RN

CREA/RN
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio firmado entre o CONSELHO REGIONAL DE ENGEN-
HARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN
e a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - FIERN. OBJETO: Desenvolver projetos, por
meio do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 046/2014,
denominado localmente INOVAÇÃO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS
DO RN, celebrado em outubro de 2014, entre o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Social da Indústria -

Departamento Nacional (SESI/DN) e o Serviço Nacional da
Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (SENAI/DN), na
qualidade de coexecutora conjuntamente com a CNI. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03
(três) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Eng.ª Civil ANA ADALGISA DIAS PAULINO 
PRESIDENTE DO CREA/RN

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO, CPF Nº  097.675.097-04,
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a
Licença de Regularização de Operação, para um açude particular, local-
izado no Sítio Jardim, Açude de Chico Gato, s/n, Zona Rural, Jardim de
Piranhas/RN. 
FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa GOUVEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ
27.754.844/0001-84, torna a público que está requerendo ao Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença
Prévia (LP) para Geração de Energia Elétrica com Fonte Solar
(Complexo de Usinas Fotovoltaicas Areias I, II e III), localizada à
Rodovia BR 226, Fazenda Areias, Currais Novos /RN.
Leonardo Augusto Gouveia de Carvalho
Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS
J F LOCAÇÕES ME, CNPJ: 26.651.854/0001-21, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS para extração de  areia
no leito do rio Apodi-Mossoró , no Sítio Nova Olinda , zona rural de
Tabuleiro Grande  - RN.
Kadson Bruno Fernandes Filgueira
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Mármores e Granitos Ltda, CNPJ: 08.252.397/0001-10, torna público
que está requerendo ao instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA, a Renovação de Licença,
para Execução de Aparelhamento de Placas e Mármores e Granitos,
localizada na AV. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 589 Abolição-
Mossoró-RN   
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL GASTÃO
DIRETORA.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O. F. DA SILVA JÚNIOR EIRELI, 09.116.039/0001-43, torna público
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de
Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localiza-
do na Av. Alberto Maranhão, 1060, Bairro Alto da Conceição, CEP:
59.600-295, Mossoró/RN.
OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LINCENÇA SIMPLIFICADA
PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ/MF: 10.724.474/0010-20, torna público que está requerendo ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte -IDEMA a renovação de Licença Simplificada nº. 2014-
076205/TEC/RLS-0228 para a fabricação de estruturas pré-moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda, localizada na Rod. BR 101,
KM 116, QD 24 e 25, Loteamento Jardim dos Ipês, São Jose do Mipibú-
RN, CEP: 59.162-000.
Manoel Monteiro Filho - Sócio-Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Norsa Refrigerantes S.A., (CNPJ 07.196.033.0027-37), torna público que
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Renovação da licença de
operação para a fabricação de bebidas carbonatadas e operação da
estação de tratamento de efluentes, localizada na BR 304, Km 5.8, nº 450
no Distrito industrial, Macaíba/RN, CEP 59280-000.
Márcio Emanuel do Nascimento
Gerente industrial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO JOAO LOPES LTDA - ME, inscrito no CNPJ: 09.459.395/0001-
60, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a
Renovação da Licença de Operação, para a atividade de transporte de
cargas perigosas (combustíveis líquidos) com capacidade total de 16,12
toneladas em favor do empreendimento localizado na Av. 16 de setembro,
145, Centro, Upanema / RN.
João Lopes da Silva Junior
Diretor
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SECRETÁRIO: DEPUTADO GEORGE SOARES - 4º SECRETÁRIO -
DEPUTADO CARLOS AUGUSTO
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO SANTA CRUZ LTDA, inscrito no CNPJ: 00.766.198/0001-19,
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a
Renovação da Licença de Operação, para a atividade de transporte de
cargas perigosas (combustíveis líquidos) em favor do empreendimento
localizado na Rua Manoel Gonçalves de Melo, 203, Barra Nova, Caicó /
RN.
José Soares de Araújo
Diretor

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO
A NATAL RECICLAGEM LTDA ME, CNPJ nº 09.590.516/0001-08,
torna público que  recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a  licença de oper-
ação - LO, de  Nº 2018-127038/TEC/RLO-1120  com prazo de validade
até 28/01/2025 para  coleta e transporte de  resíduos perigosos e não
perigosos, localizada na Rua Adolfo Gordo, nº 2279, Bairro Cidade da
Esperança, CEP 59070-100 Natal/RN.
Jurandir Rodrigues  Nunes
Sócio Administrador

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Petróleo Brasileiro S./A. UO-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA:
Renovação de Licença de Operação de 01 poço incluindo 02 tanques
(20m3 cada), localizados no campo de LAGOA DA LAJE, município de
Alto do Rodrigues/RN. 
Tuerte Amaral Rolim
Gerente Geral da UO-RNCE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 - MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 3635/2018
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso
Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que
irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, no dia
15/02/2019 as 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONVÊNIO Nº 863024/2017
CONT. RES. Nº 1.045.319-55/2017 - MINISTERIO DO ESPORTE, NA
SEDE DESTE MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as
especificações contidas nos projetos e anexos de engenharia, anexo a este
edital. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo
Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro,
Afonso Bezerra/RN, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com
e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/. A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, por meio de sua Pregoeira
e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do
Processo nº 023/2019 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
005/2019, tendo como objeto o registro de preços para eventual e futura
aquisição de medicamentos, que se realizará no dia 13/02/2019 às 08:30
h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da
Prefeitura e no site WWW.cruzeta.rn.gov.br. Cruzeta/RN, 30 de janeiro
de 2019. Joseane Silva de Azevedo-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições
legais, torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº.
001/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECI-
MENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA ALUIZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no
dia 13/02/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e
seus anexos estarão disponíveis através do site:
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as
17h00min. Macaíba/RN, 30/01/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
PROCESSO LICITATORIO Nº. 041/2018

OBJETO: ADESÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA -
CNPJ/MF SOB O N. º 08.234.148/0001-00 A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 352/2018, DATADA DE 10 DE AGOSTO DE 2018, ORI-
UNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO, REALIZADO NA MODALI-
DADE PREGÃO Nº 041/2018, NA FORMA PRESENCIAL, PRO-
MOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições
legais, convoca o representante legal da empresa LM SERVGRAFICA E
COPÍADORA LTDA ME - CNPJ nº. 07.805.649/0001-29 para no prazo
de 05 (cinco) dias corridos, comparecer a Sede da Prefeitura / Setor de
Licitações para a assinatura do Termo de Adesão a Ata de Registro de
Preços nº. 352/2018 e Contrato, contado a partir da data da convocação,
sob pena das aplicações das sanções previstas em Lei. Macaíba/RN,
30/01/2019. Pregoeiro / PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
PROCESSO LICITATORIO Nº. 041/2018

OBJETO: ADESÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA -
CNPJ/MF SOB O N. º 08.234.148/0001-00 A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 353/2018, DATADA DE 10 DE AGOSTO DE 2018, ORI-

UNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO, REALIZADO NA MODALI-
DADE PREGÃO Nº 041/2018, NA FORMA PRESENCIAL, PRO-
MOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições
legais, convoca o representante legal da empresa RF- SERVIÇOS DE
CONFECÇÕES EIRELI - ME - CNPJ nº. 13.587.119/0001-54 para no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, comparecer a Sede da Prefeitura / Setor
de Licitações para a assinatura do Termo de Adesão a Ata de Registro de
Preços nº. 353/2018 e Contrato, contado a partir da data da convocação,
sob pena das aplicações das sanções previstas em Lei. Macaíba/RN,
30/01/2019. Pregoeiro / PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO / TOMADA DE PREÇOS 

Nº 013/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 08.358.889/0001-95.
CONTRATADA: F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 04.751.986/0001-92.
OBJETO: Contratação dos serviços de engenharia para execução das
obras de Construção de Galpão de Triagem para Coleta Seletiva no
Município de Santa Cruz/RN.
VALOR: R$ 318.578,33 (trezentos e dezoito mil quinhentos e setenta e
oito reais e trinta e três centavos).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa correrá por conta da
dotação orçamentária existente no Orçamento Geral do Município,
através do elemento orçamentário "4.4.90.51 - Obras e Instalações".
RECURSOS FINANCEIROS: A despesa correrá por conta dos recursos
de saldo remanescente proveniente do Convênio celebrado com a
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA nº 0073/2013 e con-
trapartida através do FPM, ICMS e Receita Tributária Municipal.
DATA: 29 de janeiro de 2019.
ASSINATURA: Fábio Rodrigues Dias/Prefeito(a) Interino(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE

PREÇOS Nº 013/2018
ADJUDICAMOS o resultado obtido da licitação abaixo em epígrafe,
para que surta os seus efeitos legais segundo o julgamento exarado no
referido processo licitatório, em favor do(s) licitante(s) a seguir elenca-
do(s):
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018.
Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras
de Construção de Galpão de Triagem para Coleta Seletiva no Município
de Santa Cruz/RN.
Licitante Vencedor: Empresa F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 04.751.986/0001-92.
Valor Ofertado: R$ 318.578,33 (trezentos e dezoito mil quinhentos e
setenta e oito reais e trinta e três centavos).
Santa Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2019.
Fábio Rodrigues Dias
Prefeito(a) Interino(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE

PREÇOS Nº 013/2018
HOMOLOGAMOS o resultado obtido da licitação abaixo em epígrafe,
para que surta os seus efeitos legais segundo o julgamento exarado no
referido processo licitatório, em favor do(s) licitante(s) a seguir elenca-
do(s):
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018.
Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras
de Construção de Galpão de Triagem para Coleta Seletiva no Município
de Santa Cruz/RN.
Licitante Vencedor: Empresa F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 04.751.986/0001-92.

Valor Ofertado: R$ 318.578,33 (trezentos e dezoito mil quinhentos e
setenta e oito reais e trinta e três centavos).
Santa Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2019.
Fábio Rodrigues Dias
Prefeito(a) Interino(a)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2019

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que no próximo dia 13 de
fevereiro de 2019, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL do tipo "menor preço", tendo como critério de julgamen-
to o menor preço global, visando a aquisição de guloseimas, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de
convocação. Os interessados em obter o edital e seus anexos deverão
consultar o site: www.saogoncalo.rn.gov.br, na aba de Licitações. 
São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de janeiro de 2019.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 SRP - PROCES-

SO Nº. 114.004/2019
O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão
nº. 003/2019, com o objetivo de contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual
de ensino de Serra Caiada/RN, para o ano letivo de 2019, nas quantidades
e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser
entregues até o dia 12 de Fevereiro de 2019 até as 14:00 horas, na Sala
de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua
Getúlio Vargas, 47 - Centro - Serra Caiada/RN. edital disponível na pági-
na www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-
mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.
Serra Caiada/RN, Em 29 de janeiro de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva. - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPIAL DE CURRAIS NOVOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO E CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2018
Pregão Presencial nº 048/2018 - CPL. Objeto: EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO,
CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,
DIESEL COMUM E DIESEL S10), MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE
CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O ABASTECIMENTO EXCLUSI-
VO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURRAIS NOVOS/RN ATA N° 01.048/2018 - ÓRGÃO GERENCI-
ADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN.
DETENTOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI-
AL LTDA. - CNPJ: 05.340.639/0001-30. Totalizando o valor de R$:
2.778.409,55 (Dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos
e nove reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA DA ATA:
30/01/2019 ATÉ 30/01/2020. CONTRATO N° 01.048/2018 - CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN.
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE-
SARIAL LTDA. - CNPJ: 05.340.639/0001-30. Totalizando o valor de
R$: 2.778.409,55 (Dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatro-
centos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: 30/01/2019 ATÉ 31/12/2019. ODON OLIVEIRA DE SOUZA
JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL.
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RECEITAS PARA APURAÇÃO D A APLIC AÇÃO  EM AÇÕES E  SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % 

(b/a)x100 

A té o Pe ríodo 

(b) 

PREVISÃO  
AT UAL IZADA  

(a) 

PREVISÃO INICIAL 
RECEITAS REALIZ ADAS 

RECEIT A DE IMPOSTO S LÍQ UIDA (I )  7.030.000,00   7.030 .000,00   5.958.135,98   8 4,75 

    Im posto P red ial e Te rritorial Urbano - IPTU  1.950.000,00   1.950 .000,00   1.745.506,83   8 9,51 

    Im posto sobre T ransm issão de Bens In tervivos - ITB I  1.000.000,00   1.000 .000,00   372.747,91   3 7,27 

    Im posto sobre Servi ço s de Q ualquer Natureza - ISS   2.500.000,00   2.500 .000,00   1.846.020,59   7 3,84 

    Im posto de Re nda Ret ido na F onte - IRRF  1.320.000,00   1.320 .000,00   1.667.890,27   126,35 

    Im posto Territorial Rura l - IT R  0,00   0,00   0,00   0,00 

    Mul tas, Juros de Mora e O utros Encargos dos Im postos  100.0 00,00   100 .000,00   75.225,48   7 5,22 

    Dívida A tiva dos Impostos  155.0 00,00   155 .000,00   250.744,90   161,77 

    Mul tas, Juros de Mora e O utros Encargos da Dívida A tiva  5.0 00,00   5 .000,00   0,00   0,00 

RECEIT A DE T RANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS  E LEGAIS  (I I)  38.482.0 00,00   38.482 .000,00   35.973.362,71   9 3,48 
 

    Cota-Parte FPM  25.500.0 00,00   25.500 .000,00   24.152.015,86   9 4,71 

    Cota-Parte IT R  50.000,00   5 0.000,00   54.956,62   109,91 

    Cota-Parte IPVA  1.300.000,00   1.300 .000,00   1.142.557,39   8 7,88 

    Cota-Parte ICM S  11.600.0 00,00   11.600 .000,00   10.599.623,70   9 1,37 

    Cota-Parte IP I -Exporta ção  12.000,00   1 2.000,00   10.906,30   9 0,88 

    Compon entes Financeiros Provenientes de Im postos e T ra nsferências Const itui cio nais  0,00   0,00   0,00   0,00 

    Desoneração ICM S (LC 87/96 )  20.000,00   2 0.000,00   13.302,84   6 6,51 

    Out ras  0,00   0,00   0,00   0,00 

TOT AL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO  DA APLICAÇÃO  EM AÇÕES E  SERVIÇO S PÚBLICOS DE SAÚDE (II I)=I+I I  45.512.0 00,00   45.512 .000,00  41 .931.498,69  9 2,13 

TRANSF ERÊNCIA  DE RECURSOS DO S IST EM A ÚNICO  DE SAÚDE - SUS  21.981.0 00,00   21.981 .000,00   21.451.867,56   9 7,59 

    P rovenien tes da  União  20.608.0 00,00   20.608 .000,00   21.374.232,98   103,71 

    P rovenien tes do s Estados  1.130.000,00   1.130 .000,00   0,00   0,00 

    P rovenien tes de  Out ros M unicípi os  0,00   0,00   0,00   0,00 

    Out ras Receita s do SUS  243.0 00,00   243 .000,00   77.634,58   3 1,94 

TRANSF ERÊNCIAS VOLUNT ÁRIAS  0,00   0,00   0,00   0,00 

RECEIT AS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À  SAÚDE  0,00   0,00   0,00   0,00 

OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS  PARA FINANCIAMENTO À  SAÚDE  0,00   0,00   0,00   0,00 

TOT AL RECEITAS ADICIO NAIS  PARA FINANCIAM ENTO À  SAÚDE  21.981.0 00,00   21.981 .000,00   21.451.867,56   9 7,59 

% 
(f /e)x100 

A té o Pe ríodo 
(f ) 

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO 
AT UALIZADA  

(e) 

DO TAÇÃO  

INICIAL DESPESAS COM  SAÚDE (Por Gru po de Natureza da De spesa) 

DESPESAS LIQ UIDADAS 

A té o Pe ríodo 
(g) 

% 

(g/e)x100 

Inscri tas em Restos a 
Paga r não Processa dos 

DESPESAS CORRENTES  25.793.1 80,00   29.295 .860,00   27.016.510,35   92,21  26.739 .515,45  91,27  0,00 

    Pe ssoal e Encargos Sociais  10.161.0 00,00   15.449 .200,00   14.188.584,14   91,84  14.188 .584,14  91,84  0,00 

    Ju ro s e Encargos da Dívida  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

    Out ras Despesa s Corre ntes  15.632.1 80,00   13.846 .660,00   12.827.926,21   92,64  12.550 .931,31  90,64  0,00 

DESPESAS DE CAPITAL  5.327.000,00   1.830 .150,00   1.599.005,77   87,37  1.360 .133,43  74,31  0,00 

    Investi mentos  5.327.000,00   1.830 .150,00   1.599.005,77   87,37  1.360 .133,43  74,31  0,00 

    Inversões F inanceiras  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

    Amorti za ção da Dívida  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

TOT AL (IV )  31.120.1 80,00   31.126 .010,00   28.615.516,12   91,93  28.099 .648,88  90,27  0,00 
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DESPESAS COM  INAT IVOS PENSIONIST AS  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

DESPESA COM  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE QUE NÃO  ATENDE AO PRINCÍP IO DE ACESSO UNIVERSAL  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

DESPESAS CUSTEADAS COM  O UTROS RECURSOS  22.222.0 00,00   23.144.525,00   21.974.812,57   94,94  21.480.413,24  92,80  0,00 

    Recursos de T ransferências do Si stem a Único de Saúde - SUS  20.550.0 00,00   22.844.325,00   21.935.643,90   96,02  21.441.244,57  93,85  0,00 

    Recursos de Op erações de Crédito  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

    Out ros Recursos  1.672.000,00   300.200,00   39.168,67   13,04  39.168,67  13,04  0,00 

OUTRAS AÇÕES E  SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

RESTO S A  PAG AR NÃO  PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO  EXERCÍCIO SEM  DISPO NIB ILIDADE FINANCEIRA  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

DESPESAS CUSTEADAS COM  DISPO NIB ILIDADE DE CAIXA V INCULADA AO S REST OS A  PAGAR CANCELADOS  0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

DESPESAS CUSTEADAS COM  RECURSOS V INCULADOS À  PARCEL A DO PERCENT UAL  M ÍNIMO QUE NÃO  FO I APLICADA EM  
AÇÕ ES E  SERVIÇOS DE SAÚDEM EM  EXERCÍCIO S ANTERIO RES 

 0,00   0,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

TOT AL DAS DESPESAS NÃO CO MPUTADAS (V)  22.222.0 00,00   23.144.525,00   21.974.812,57   94,94  21.480.413,24  92,80  0,00 

TOT AL DAS DESPESAS COM  AÇÕES E  SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V I) = (IV - V )  8.898.180,00   7.981.485,00   6.640.703,55   83,20  6.619.235,64  82,93  0,00 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM  AÇÕES E  SERVIÇOS PÚBL ICOS DE SAÚDE SOBRE A  RECEITA  DE IM PO ST OS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTIT UCIONAIS E  LEGAIS  (V I I%) = ( V II  /  II IBx1 00 ) / I- LIM IT E CONSTITUIC IONAL 15%  1 5,84  

VALOR REFERENTE A DIF ERENÇA ENTRE O  VALOR EXECUT ADO  E  O  LIMITE  M ÍNIMO  CO NST ITUCIONAL [V II  - (15  x I IIb)/100 )]   350.978 ,75  

EXECUÇÃO  DE RESTOS A PAG AR NÃO PROCESSADOS INSCRITO S COM  DISPONIBIL IDADE DE CAIXA 
 

INSCRITO S 
 

CANCELADOS/ 
PRESCRIT OS 

 
PAGOS 

 
A  PAGAR 

PARCELA 
CONSIDERADA NO 

LIM IT E  

Inscri tos em 2015  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Inscri tos em 2014  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Inscri tos em 2013  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Inscri tos em 2012  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Inscri tos em 2011  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

Inscri tos em 2010 a 2006 (So matório)  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 

TOT AL  0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 
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CONT ROLE DE RESTO S A PAGAR CANCEL ADOS O U PRESCRIT OS PARA F INS DE APL ICAÇÃO DA DISPONIBIL IDADE DE 

CAIXA CONFO RME ART IG O 24, PARÁG RAF OS 1 º e 2º 

RESTO S A  PAG AR CANCELADOS O U PRESCRIT OS 

Sal do Inic ial 
Despesas custeadas no 

exercíc io de referência (k) 
Saldo Final (Não Apli cado ) 

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2015  0,00   0,00    0,0 0  

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2014  0,00   0,00    0,0 0  

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2013  0,00   0,00    0,0 0  

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2012  0,00   0,00    0,0 0  

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2011  0,00   0,00    0,0 0  

Restos a Pagar Cancelados ou P rescritos em  2010 a 2006 (Som atório )  0,00   0,00    0,0 0  

TOT AL (VI II )  0,00   0,00    0,0 0  

CO NT ROLE DO VALO R REFERENT E AO PERCENTUAL M ÍNIMO NÃO CUMPRIDO  EM EXERCÍCIOS ANT ERIORES PARA FINS DE 

APLICAÇÃO DO S REC. VINC. CONFO RME ART . 25 E 26 

LIM IT E NÃO CUM PRIDO 

Saldo In ic ial 
Despesas custeadas no 

exercíc io de referência (k) 
Saldo  Fi nal (Não Aplicado) 

Dife rença de l imi te não cum prido em 2014  0,00   0,00    0,0 0  

Dife rença de l imi te não cum prido em 2013  0,00   0,00    0,0 0  

Dife rença de l imi te não cum prido em 2012  0,00   0,00    0,0 0  
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Dife rença de l imi te não cum prido em 2011  0,00   0,00    0,0 0  

Dife rença de l imi te não cum prido em 2010  0,00   0,00    0,0 0  

Dife rença de l imi te não cum prido em 2009 a 2004 (So matório)  0,00   0,00    0,0 0  

TOT AL (IX )  0,00   0,00    0,0 0  

% 

(f /e)x100 
A té o Pe ríodo 

(f ) 

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO 
AT UALIZADA  

(e) 

DO TAÇÃO  
INICIAL DESPESAS CO M SAÚDE (Po r Sub fu nção ) 

DESPESAS LIQ UIDADAS 

A té o Pe ríodo 
(g) 

% 

(g/e)x100 

Inscri tas em Restos a 
Paga r não Processa dos 

Atenção Básica  10.729.0 00,00   12.129 .550,00   11.806.107,32   97,33  11.693 .957,97  96,40  0,00 

Assistência  Hospitalar e Ambula torial  15.767.1 80,00   13.985 .060,00   12.689.230,27   90,73  12.327 .403,58  88,14  0,00 

Supo rte P rof ilát ico e Terapêut ico  267.0 00,00   623 .000,00   524.739,92   84,22  493 .616,72  79,23  0,00 

Vi gilância San itária  90.000,00   3 9.750,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

Vi gilância Ep idemi ológica  463.0 00,00   660 .350,00   636.796,83   96,43  630 .328,83  95,45  0,00 

Al imen tação e  Nut rição  60.000,00   2 .000,00   0,00   0 ,00  0,00  0,00  0,00 

Out ra s Subfunções  3.744.000,00   3.686 .300,00   2.958.641,78   80,26  2.954 .341,78  80,14  0,00 

TOT AL  31.120.1 80,00   31.126 .010,00   28.615.516,12   91,93  28.099 .648,88  90,27  0,00 
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