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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
DECRETO N.º 11.994, DE 13 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre a Fase 2 da reabertura gradual e responsável do comércio no âmbito do 
Município do Natal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO o aumento da disponibilidade de leitos de estado crítico e de UTI na rede 
Municipal de Saúde, e a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 
nas unidades de saúde deste Município;
CONSIDERANDO a edição, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, do 
protocolo preventivo de enfrentamento à doença da COVID-19, o qual foi adotado pelo Município do Natal;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;
CONSIDERANDO a existência de amplo diálogo com as entidades do comércio, serviços 
e indústria, e, sobretudo, levando também em consideração o modelo de retomada 
responsável idealizado e apresentado pela classe empresarial;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento do comércio local;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº. 11.988, de 29 de junho de 2020, que autorizou a 
Fase 1 da reabertura gradual e responsável do comércio e serviços no âmbito do Município do Natal;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 1 da reabertura gradual e responsável do comércio 
e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição da disponibilidade de 
leitos de estado crítico e de UTI na rede Municipal de Saúde, e a diminuição do número de 
atendimentos de casos com COVID-19 nas unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Fica mantido o cronograma da reabertura gradual e responsável do comércio e 
serviços no âmbito do Município do Natal.
Art. 2º. A Fase 2, com início em 14 de junho de 2020, está dividida em 2 (duas) frações.
§1º. Na Fração 1, fica autorizada a abertura de academias, desde que em conformidade 
com as regras estabelecidas no Anexo deste Decreto.
§2º. Na Fração 2, com início previsto para 21 de junho de 2020, fica autorizada a abertura 
dos centros comerciais e das galerias comerciais, desde que em conformidade com as 
regras estabelecidas no Anexo deste Decreto.
§3º. Para os comércios e serviços que tenham a sua reabertura autorizada na Fase 2, é 
vedado o uso de ar-condicionado.
Art. 3º. Caberá à administração do comércio ou serviço:
a) Limitar a permanência simultânea de consumidores na razão de 1 (uma) pessoa para 
cada 5m² (cinco metros quadrados) de área do local;
b) Proibir o acesso ou permanência de pessoas sem a utilização de máscara de proteção;
c) Disponibilizar álcool 70º INPM na porta de acesso e em locais de circulação de pessoas 
para a higienização das mãos dos consumidores;
d) Assegurar o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, 
inclusive com afixação de indicativos visuais, no chão, para filas;
e) A recomendação de que pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, hipertensos, 
diabéticos e gestantes se abstenham de ingressar no local;
f) Orientar seus colaboradores a intensificar a higienização das mãos com álcool 70º IPNM.
Art. 4º. Caso algum dos colaboradores venha a apresentar sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deve ser orientado a buscar atendimento médico, com imediato afastamento do 
trabalho pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica.
Art. 5º. Os comércios e serviços não essenciais deverão ter horário de funcionamento 
somente após as 09h00min, com fechamento até no máximo às 17h00min, para o fim de 
evitar aglomerações no sistema de transporte coletivo municipal.
Art. 6º. Ficam ratificadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº. 11.988, de 
29 de junho de 2020.
Parágrafo único. Para o específico fim de dirimir eventuais dúvidas de interpretação, 
esclarece-se que as metragens estipuladas no artigo 2º, §§1º, III e 2º, I e II do Decreto 
Municipal nº. 11.988, de 29 de junho de 2020 referem-se ao espaço de vendas dos 
comércios e serviços, pelo que ficam excetuadas das metragens estipuladas as áreas de 
caixa, estoque, circulação privativa de funcionários, banheiros, provadores e similares.
Art. 7º. A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão inclusive 
interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela Administração Pública Municipal.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 13 de julho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
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ANEXO
REGRAS PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS
1. Abertura em horários específicos, para que o tráfego de clientes e profissionais não 
coincida com o pico de movimento do transporte público;
2. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra da 
ocupação de 1 cliente a cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário);
3. Manter as portas internas abertas em tempo integral (circulação natural do ar);
4, Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas com equipamentos, com 
produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de 
treino, como: bancos, colchonetes, halteres e máquinas no mesmo local;
5. Reforçar a higienização do material de trabalho;
6. Funcionamento do estabelecimento com capacidade operacional reduzida;
7. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete ou toalha umidificada de 
hipoclorito de sódio a 2%, ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento;
8. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários e funcionários sobre as normas 
de proteção que estão em vigência no estabelecimento;
9. Disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e colaboradores 
em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, 
piscina, vestiários, kids room, etc);
10. Durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada área de 2 a 3 vezes ao 
dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes;
11. Uso obrigatório de máscaras para todas as pessoas que estejam no ambiente;
12. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de todos os 
entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se não autorizar a 
entrada da pessoa no estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados;
13. Se algum colaborador apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de 
COVID-19, informar imediatamente à gerência local;
14. Deve-se disponibilizar um recipiente de álcool 70º INPM ao lado da catraca. Além disso, o cliente deve 
ter a opção de acessar à academia comunicando à recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF;
15. Ocupação simultânea de 1 cliente a cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário);
16. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre 
e nas salas de atividades coletivas. Cada cliente deve ficar a 2,0 m de distância do outro;
17. Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um 
equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários;
18. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias;
19. Realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade, quando solicitado;
20. Renovar todo o ar do ambiente, de acordo com a exigência da legislação;
21.Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na 
manutenção da higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem 
ser descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionamento por pedal;
22. Expor aos clientes todos os manuais de orientação sobre as orientações sobre o COVID-19;
23. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção;
24. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool em gel a 70% para que 
os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina;
25. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas;
26. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua 
toalha de forma individual;
27. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina;
28. Disponibilizar diariamente o gráfico de frequência por horário;
29. Desativar as áreas de convivência da academia, como por exemplo: estar, lanchonete, etc;
30. Sem funcionamento aos domingos e feriados;
31. Permitir apenas um acesso por cliente por dia com o tempo de permanência do cliente 
será limitado em uma hora.

PORTARIA N.º 040/2020-GP
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o 
que consta no Art. 55, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município do Natal,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os Delegados do Núcleo Gestor para revisão do Plano Diretor de Natal:
GENILDO PEREIRA DA COSTA – Gabinete do Prefeito (GAPRE);
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA – Gabinete do Prefeito (GAPRE);
JULIANA RACHEL DO COUTO BEZERRA – Gabinete do Prefeito (GAPRE);
HENRIQUE HELINSKI HOLANDA – Secretaria Municipal de Governo (SMG);
VINÍCIUS OLIVEIRA DE ANDRADE – Secretaria Municipal de Governo (SMG);
LINCOLN WERNER DA COSTA MOREIRA – Secretaria Municipal de Governo (SMG);
CRISTIANE DOS SANTOS SILVA SALES – Secretaria Municipal de Governo (SMG);
ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA MARINHO – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SEMURB);
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DANIEL HENRIQUE BANDEIRA DO NASCIMENTO-Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SEMURB);
DANIELLE SALVIANO NURMBERGE NUNES-Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SEMURB);
KALINA LÍGIA MORAES FIGUEIREDO DE MENDONÇA FRANÇA-Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB);
JULIANA DA COSTA MEDEIROS – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB);
KARENINE DANTAS MONTEIRO – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB);
JOHAM ALVES XAVIER – Secretaria Municipal de Turismo (SETUR);
CHRISTIANE  DE  ARAÚJO  ALECRIM – Secretaria Municipal de Turismo (SETUR);
RAMON CAVALCANTI ASFORA ALVES – Secretaria Municipal de Turismo (SETUR);
IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR);
DANIEL ALBUQUERQUE BARBOSA MARINHO – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR);
MIRACY TEIXEIRA DA RAÚJO JÚNIOR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR);
RODRIGO FERRAZ QUIDUTE – Controladoria-Geral do Município (CGM);
SÉRGIO ALVES DOS SANTOS – Ouvidoria Geral do Município (OGM);
LUDENILSON ARAUJO LOPES – Secretaria Municipal de Tributação (SEMUT);
ROSSINI FERNANDES DE OLIVEIRA-Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico 
do Município do Natal (ARSBAN);
MÁRIO SÉRGIO DE HOLANDA MADRUGA-Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 
Básico do Município do Natal (ARSBAN);
CARLSON GERALDO CORREIA GOMES-Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-estrutura (SEMOV);
PEDRO HENRIQUE ARAÚJO FERNANDES-Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-estrutura (SEMOV);
RAUL ARAÚJO PEREIRA- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-estrutura (SEMOV);
RAFAEL GURGEL DIAS- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-estrutura (SEMOV);
HEVERTON SANTOS FREITAS – Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM);
GABRIEL VITOR DE MEDEIROS SILVA – Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM);
PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA – Secretaria Municipal de Educação (SME);
DANIELL  VICTOR  RENDALL  MELQUIADES  DE  LIMA – Secretaria Municipal de Educação (SME);
MARCEL FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA-Instituto Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor de Natal (PROCON);
DIOGO CAPUXÚ ROQUE-Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal (PROCON);
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ – Secretaria Municipal de Administração (SEMAD);
ADSON SOARES DE AZEVEDO – Secretaria Municipal de Administração (SEMAD);
MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL);
MARIA MÔNICA DOS SANTOS - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMDES);
ALBERFRAN CÂMARA GRILO - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMDES);
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS- Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS);
MARX HELDER PEREIRA FERNANDES - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS);
SAURO SPINELLY FLORENCIO DA CUNHA - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS);
ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU);
CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JUNIOR - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU);
NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU);
THIAGO COSTA MARREIROS – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município 
de Natal (NATALPREV);
JOSEILDES MEDEIROS DA SILVA – Companhia Serviços Urbanos de Natal (URBANA);
RUBENS CYRO COSTA – Companhia Serviços Urbanos de Natal (URBANA);
VINÍCIUS CAPUXÚ DE MEDEIROS - Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
RAYANNE ARAUJO COSTA - Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA - Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA);
YURI SANTHIAGO MARQUES FONSECA - Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA);
EDUARDO DANTAS DE ARAÚJO - Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA);
TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO - Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 13 de julho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

OUTRAS PUBLICAÇÕES
*HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA PRÉ-CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DE NATAL/RN
A Comissão Eleitoral homologa e torna público o resultado eleitoral da Pré-Conferência, realizada 
nos dias 08, 09 10 de julho de 2020, conforme Resolução n.º 03/2020 - CONCIDADE/NATAL.
Foram eleitos os candidatos que obtiveram mais votos de acordo com as vagas previstas 
para cada segmento, os quais constam nas listas abaixo.
Qualquer questionamento deve ser encaminhado por via unicamente digital para o e-mail (planodiretornatal@
gmail.com) no prazo de 2 (dois) dias a partir da data de publicação desta homologação. 
A Comissão Eleitoral
Julyana Araújo Marinho Fernandes
Bárbara Rodrigues Ferreira
Débora Guedes de Carvalho Soares de Lima
CANDIDATOS ELEITOS
Nº no Ranking Nome do Candidato Votos Segmento

1 Ana Monica Medeiros Ferreira 130 Acadêmicos e Profissionais
2 Anne Caroline Araújo de Maria 118 Acadêmicos e Profissionais
3 Saulo Matheus de Oliveira Lima Cavalcante 111 Acadêmicos e Profissionais

4 Miss Lene Pereira 110 Acadêmicos e Profissionais
5 Emanuel Ramos Cavalcanti 103 Acadêmicos e Profissionais
6 José Flaminio de Oliveira Filho 99 Acadêmicos e Profissionais
7 Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida 40 Acadêmicos e Profissionais
8 Fabricio Amorim Miranda de Oliveira 37 Acadêmicos e Profissionais
9 Sophia Meirelles da Motta Fernandes 37 Acadêmicos e Profissionais

10 Luciano Luiz Paiva de Barros 36 Acadêmicos e Profissionais
CANDIDATOS NÃO ELEITOS

11 Aldo da Fonseca Tinoco Filho 34 Acadêmicos e Profissionais
12 Sergio Henrique Albuquerque de Freitas 31 Acadêmicos e Profissionais
13 George Alexandre Ferreira Dantas 30 Acadêmicos e Profissionais
14 Mario Sergio Pereira Pegado do Nascimento 26 Acadêmicos e Profissionais
15 Luis Dias Cabral de Macedo Júnior 20 Acadêmicos e Profissionais
16 Dmetryus Targino Marques de Souza 18 Acadêmicos e Profissionais
17 Henrique Sergio Macedo Ramos 17 Acadêmicos e Profissionais
18 William Maribondo Vinagre Filho 17 Acadêmicos e Profissionais
19 Luciano Lima de Sousa 16 Acadêmicos e Profissionais
20 Higo Vinícius Araújo Cavalcanti 15 Acadêmicos e Profissionais
21 Marcello Uchoa Wanderley 11 Acadêmicos e Profissionais
22 Andre Felipe Bandeira Cavalcante 11 Acadêmicos e Profissionais
23 Ana Miriam Machado da Silva Freitas 10 Acadêmicos e Profissionais
24 Firmino Gomes de Castro Neto 9 Acadêmicos e Profissionais
25 Ana Beatriz de Paiva Sátiro 9 Acadêmicos e Profissionais
26 Ricardo de Sousa Moretti 9 Acadêmicos e Profissionais
27 Eduardo Medeiros de Azevedo 8 Acadêmicos e Profissionais
28 Moisés Marinho Mesquita 7 Acadêmicos e Profissionais
29 Elainy Cristiny Alves Bilau da Silva 6 Acadêmicos e Profissionais
30 Gisele Pereira Guedes de Moura 5 Acadêmicos e Profissionais
31 Heloísa Helena Guimarães Nobre Maciel 5 Acadêmicos e Profissionais
32 Alline Vitória Fernandes Baracho 4 Acadêmicos e Profissionais
33 João Bosco Braz da Silva 4 Acadêmicos e Profissionais
34 Bruno Costa do Nascimento Silva 4 Acadêmicos e Profissionais
35 Diego Filipe de Araújo Siqueira 3 Acadêmicos e Profissionais
36 Silvio Pereira Bezerra de Melo Junior 3 Acadêmicos e Profissionais
37 Elisania Magalhães Alves Maciel 3 Acadêmicos e Profissionais
38 Luiz Miguel Ribeiro Nasser Silva 3 Acadêmicos e Profissionais
39 Karla Michelly Santos 2 Acadêmicos e Profissionais
40 Ana Claudia Bezerra Barros 2 Acadêmicos e Profissionais
41 João Batista Machado Barbosa 1 Acadêmicos e Profissionais

CANDIDATOS ELEITOS
Nº no Ranking Nome do Candidato Votos Seguimento

1 Ricardo José de Viveiros Pinheiro Borges 70 Empresários
2 Edson Bezerra de Oliveira 66 Empresários
3 Anna Paula Santos Emerenciano 64 Empresários
4 Mirella Barbosa Egito 63 Empresários
5 Enyldo Sydney Tabosa do Egito 62 Empresários
6 Aulo Andre Leite de Aquino 60 Empresários
7 José Anibal Mesquita Barbalho 58 Empresários
8 Bruno de Menezes Lyra 58 Empresários
9 Marcela Lemos Gomes Aguiar Serrano 55 Empresários

10 George Anderson de Oliveira Gosson 54 Empresários
11 Jorge Eduardo Campos Melo Dantas 52 Empresários
12 Henrique Eufrásio Santana Júnior 49 Empresários
13 Francisco Ramos de Vasconcelos Júnior 48 Empresários
14 Carlos Valério Correia Sousa 47 Empresários

CANDIDATOS NÃO ELEITOS

15 Mattia Ferrari Aggradi 24 Empresários
16 Giuseppe Ferrari Aggradi 17 Empresários
17 Francisco de Rocha Bezerra Junior 9 Empresários
18 Eliomar Bispo dos Santos 5 Empresários
19 Luca Ferrari Aggradi 5 Empresários
20 Viviane Maldonado Nunes Costa de Andrade 4 Empresários
21 Eliezer Falcão de Oliveira 3 Empresários
22 Luzia Miriam Silva 3 Empresários
23 Jeanne Simone Teixeira Ribeiro Sakura 3 Empresários
24 Enio Francisco da Cruz 2 Empresários

CANDIDATOS ELEITOS

Nº no Ranking Nome do Candidato Votos Seguimento
1 Ion Garcia Mascarenhas de Andrade 119 Movimentos Populares
2 Antonio Bezerra Lopes 106 Movimentos Populares
3 Brisa Silva Bracchi 98 Movimentos Populares
4 Ana Carolina Araújo de França 97 Movimentos Populares
5 Milton França Júnior 95 Movimentos Populares
6 Emanoel Alcoforado 95 Movimentos Populares
7 José Germano de Lira Júnior 94 Movimentos Populares
8 Adler Sidney Barros dos Santos Correia 94 Movimentos Populares
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9 Luiz Antônio Miranda 92 Movimentos Populares
10 Valéria dos Santos Cavalcante 92 Movimentos Populares
11 Joaquim Carlos Cardoso de França 91 Movimentos Populares
12 Regina Lucia Emiliano Pinheiro 91 Movimentos Populares
13 José de Arimatéia da Silva 91 Movimentos Populares
14 Evelyne da Nobrega Albuquerque 91 Movimentos Populares
15 Renata de Fátima Panosso 90 Movimentos Populares
16 Claudio Jorge de Freitas Neves 90 Movimentos Populares
17 Paulo Henrique de Lima 87 Movimentos Populares
18 Raissa Gabrielly Macedo de Araújo 86 Movimentos Populares
19 Raissa Camila Salviano Ferreira 86 Movimentos Populares
20 Wilson Luiz Cardoso 78 Movimentos Populares
21 Carlos Augusto Freire Medeiros 72 Movimentos Populares
22 Carlos Reny Araujo 56 Movimentos Populares
23 Henrique Eduardo dos Santos Neiva 50 Movimentos Populares
24 Luciana Oliveira Monteiro 49 Movimentos Populares
25 Antonio Valmir da Silva Junior 49 Movimentos Populares
26 Yuri Allan Cardoso da Silva 49 Movimentos Populares
27 Ivanildo Francelino de Moura 47 Movimentos Populares
28 José Antonio Moreira Baia 47 Movimentos Populares
29 Yago Mendes Souto 47 Movimentos Populares
30 Eliezer de Araújo 46 Movimentos Populares
31 Ligia Maria Dantas da Rocha 45 Movimentos Populares
32 Leoncio Augusto Queiroz da Silva 44 Movimentos Populares
33 Dejasete Elisa Mendes de Almeida 41 Movimentos Populares
34 Terêsa Cristina de Castro Cortez 39 Movimentos Populares
35 Jane Aparecida Neves Magalhães 36 Movimentos Populares
36 Marcos Velasco de Magalhães 36 Movimentos Populares
37 Maria Andréia Dantas Damasceno 30 Movimentos Populares
38 Nilson Caetano Bezerra 9 Movimentos Populares

CANDIDATOS NÃO ELEITOS
39 Edu Huan Cavalvante da Fonseca 9 Movimentos Populares

CANDIDATOS ELEITOS
Nº no Ranking Nome do Candidato Votos Seguimento

1 José Canuto de Souza Filho 22 ONGs
2 Francisco Xavier Iglesias Alves Pereira 11 ONGs
3 Gabriel Toselli Barbosa Tabosa de Egito 8 ONGs

CANDIDATOS ELEITOS

Nº no Ranking Nome do Candidato Votos Seguimento

1 Danielle Nunes da França 24 Trabalhadores

2 Flavia Costa de Assis 24 Trabalhadores

3 Marcia Aparecida Sousa da Silva 24 Trabalhadores

4 Sarah de Andrade e Andrade 23 Trabalhadores

5 Sonia Soares 23 Trabalhadores

6 Francisco Barbosa de Souza Tavares 22 Trabalhadores

7 Winifred Knox 22 Trabalhadores

8 Patricia Freire Chagas 3 Trabalhadores

9 Manoel Jamir Fernandes Junior 2 Trabalhadores

*Republicado por Incorreção

Nota
O Conselho da Cidade do Natal (CONCIDADE) parabeniza todos os delegados eleitos e 
indicados pelo Poder Público e, ao mesmo tempo, tem a honra de convidá-lo para participar 
de uma CAPACITAÇÃO SOBRE A MINUTA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL, que 
será realizada pela Coordenação Técnica do Plano, nesta quarta-feira, dia 15 de julho, a 
partir das 9 horas da manhã, por meio virtual, pelo canal do Youtube Oficial do Plano Diretor 
de Natal. As informações de acesso ao canal serão enviadas por e-mail e por whatsapp.
Ressaltamos que é importante a participação de todos.

DOM na Internet

www.natal.rn.gov.br/dom

Horário para recebimento das matérias a 
serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. 

(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)
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DECRETO Nº 12008 DE 24/07/2020
 Publicado no DOM - Natal em 27 jul 2020

Dispõe sobre a Fase 3 da reabertura gradual e responsável do comércio, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Natal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,

Considerando que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;

Considerando que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento do comércio local;

Considerando que após o início da Fase 2 da reabertura gradual e responsável do comércio e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição da disponibilidade de leitos de estado crítico e de
UTI na rede Municipal de Saúde;

Considerando a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas unidades de saúde deste Município;

Decreta:

Art. 1º Permanece mantido o cronograma da reabertura gradual e responsável do comércio e serviços no âmbito do Município do Natal.

Art. 2º A Fase 3 está dividida em 2 (duas) frações, nas quais alguns setores de serviços e do comércio local poderão retomar suas atividades, desde que atendidas as regras estabelecidas neste Decreto, seus
anexos, e nas demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19, e que foram editadas nos Decretos anteriores, sob pena de interdição.

Art. 3º Na Fração 1 da Fase 3, com início em 28 de julho de 2020, fica autorizada a reabertura dos bares e dos serviços de alimentação (restaurantes, pizzarias, lanchonetes, food parks, buffets, casas de
recepções e similares) com espaço físico superior a 300m² (trezentos metros quadrados).

§ 1º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo poderão funcionar das 11h00min às 23h00min, todos dias da semana, para as vendas de salão, com atendimento presencial ao consumidor e
possibilidade de consumação no local.

§ 2º Para fins de aferição da capacidade de acomodação, deve ser utilizada a razão de 1 (uma) pessoa para cada 5m² (cinco metros quadrados) de área do local.

https://www.legisweb.com.br/produtos/sistemas/
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§ 3º Para o serviço de entrega domiciliar e takeaway, sem consumação no local, os estabelecimentos referidos no caput deste artigo poderão atender aos seus clientes sem qualquer limitação de horário.

Art. 4º Na Fração 2 da Fase 3, com início previsto em 04 de agosto de 2020, fica autorizada a reabertura das academias, clubes, associações, box, studios e similares com sistema de ventilação por ar-
condicionado, bem como dos shopping centers com sistema de ventilação por ar-condicionado.

§ 1º As academias, clubes, associações, box, studios e similares poderão funcionar das 05h00min até as 22h00min, de segunda-feira a sábado.

§ 2º Os shopping centers poderão funcionar das 12h00min até as 20h00min, todos os dias da semana, com 30% (trinta por cento) da capacidade de ocupação, e desde que atendidas as regras estabelecidas
neste Decreto, seus anexos, e nas demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19, e que foram editadas nos Decretos anteriores, sob pena de interdição.

§ 3º Nos shopping centers, até que haja ulterior deliberação, permanece proibido o funcionamento dos serviços de alimentação das praças de alimentação, os quais poderão atender exclusivamente pelos
sistemas de takeaway e delivery, sem possibilidade de consumação no local.

§ 4º Os serviços de alimentação situados nas áreas internas dos shopping centers e que possuam área privativa para acomodação de seus consumidores poderão funcionar das 12h00min até as 20h00min,
todos os dias da semana, desde que atendidas as regras estabelecidas neste Decreto, seus anexos, e nas demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19, que foram editadas
nos Decretos anteriores, sob pena de interdição.

Art. 5º Fica também autorizado o funcionamento do trabalho administrativo das casas de festas, recepções, buffets e eventos, nos quais também será permitida a abertura para comercialização de pacotes de
serviços para eventos futuros, com atendimento de clientes e oferecimento de degustação individual.

Art. 6º As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.

Art. 7º A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão inclusive interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela Administração Pública
Municipal.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 24 de julho de 2020.

ÁLVARO COSTA DIAS

Prefeito

ANEXO I RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL - PROTOCOLO GERAL

ALIMENTAÇÃO

1. Recomenda-se fazer aferição de temperatura de clientes e fornecedores, antes de qualquer contato com os colaboradores.

2. O uso de máscara de proteção deve ser obrigatório para fornecedores, colaboradores e clientes, os quais poderão retirá-la somente para suas refeições.

3. Readequar os salões, preservando o distanciamento de 2 metros entre mesas e 1 metro entre cadeiras. Preferencialmente retirar mesas e cadeiras que não poderão ser utilizadas, caso não seja possível,
orientar de forma clara clientes e colaboradores.

4. Reforçar higienização de mesas e cadeiras, repetindo o procedimento para cada mesa encerrada e antes de receber novos clientes.

5. Áreas de lavabo, pias e banheiros devem ter suas higienizações reforçadas e intensificadas. Dispor álcool 70º INPM nesses pontos e afixar instruções de lavagens de mal e uso de álcool para conscientização
dos clientes.

6. Organizar turnos específicos para limpeza, sem contato com as demais atividades do estabelecimento, realizando limpezas antes do início dos turnos, nos intervalos e no fechamento.

7. Manter portas e janelas abertas em tempo integral, nos estabelecimentos em que isso seja possível.

8. Limitar mesas ao número máximo de 4 pessoas, mantendo os distanciamentos recomendados (família e companheiros de trabalho, que naturalmente já tem contato).

9. Cobrir a maquininha de pagamento em cartão com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso.

10. Proibir cumprimentos com contato físico entre os profissionais com clientes, como cumprimentos com aperto de mão, abraços etc.
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11. Utilizar o Diálogo Diário de Segurança (DDS) para promover reuniões diárias e reforçar as medidas para os colaboradores. Designar um colaborador diariamente para repassar informações aos colegas,
reforçando assim, o espírito de equipe.

12. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição.

13. Os banheiros devem ser limpos de hora em hora.

14. Será permitido apenas a permanência de clientes no interior do ambiente que estejam sentados em mesas, ficando vedada o uso de venda em balcão para consumo no local.

15. Para os clientes sentados, seguir as linhas gerais e distanciamento estabelecido.

16. Música só deve ser utilizada, mediante a NÃO interação do público, vedados os shows, ou música ao vivo promovida por mais de uma pessoa.

17. Pratos, talheres e galheteiros não devem ficar expostos na mesa, devendo somente serem levados ao cliente, junto com a refeição diminuindo o tempo de contato.

18. Galheteiros devem ter sachês individuais e passar por processo de higienização a cada novo cliente.

19. Priorizar alternativas digitais para leitura do cardápio (p. ex. QR Code) e caso não seja possível, plastificar ou tornar a higienização do menu a mais prática e simples possível.

20. Orientar o cliente a pagar em cartões e de preferência por métodos de aproximação. Quando usar dinheiro, higienizar as mãos depois de receber e caso haja troco, entregar em saquinho para o cliente.

21. Promover o distanciamento de 1m entre pessoas nas filas na entrada ou para o pagamento, com marcações no chão com essa distância.

22. Estabelecer o distanciamento também para o pessoal da cozinha e, se possível, dividir em turno.

SELF SERVICE

1. As comandas individuais em cartão devem ser higienizadas a cada uso.

2. Colocar um dispenser com álcool 70º INPM na entrada do buffet.

3. Dispor de luvas de plástico descartáveis na entrada do buffet, para que os clientes possam se servir e/ou ter colaboradores para servir os clientes, equipados com luvas e máscara.

4. Os alimentos no buffet devem ser cobertos com protetores salivares com fechamento frontal e lateral.

5. Na fila do buffet, fazer marcações no chão com a distância de 1m (um) metro entre as pessoas.

6. Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), além de manter os demais pratos, copos e utensílios protegidos.

BARES

1. Além dos protocolos dos Restaurantes, Pizzarias, Lanchonetes e Food Parks, devem ser observados os seguintes:

2. Não devem promover shows, festas e afins.

3. É possível o som ambiente com música ao vivo que envolva no máximo um cantor e um músico, com uso de máscara de proteção, vedada a interação com o público, em estrita observância às disposições do
artigo 2º , § 4º, inciso V, alínea "t" do Decreto Municipal nº 11.988 , de 29 de junho de 2020.

4. Deve-se resguardar uma distância de 2m (dois metros) entre músico e mesas do estabelecimento.

ANEXO II RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL - PROTOCOLO GERAL

ACADEMIAS, CLUBES, ASSOCIAÇÕES, BOX, STUDIOS E SIMILARES

1. Abertura em horários específicos, para que o tráfego de clientes e profissionais não coincida com o pico de movimento do transporte público.

2. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra da ocupação de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).

3. Manter as portas internas abertas em tempo integral (circulação natural do ar).



30/07/2020 Decreto Nº 12008 DE 24/07/2020 - Municipal - Natal - LegisWeb

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=399044 4/5

4. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas com equipamentos, com produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como colchonetes,
halteres e máquinas no mesmo local.

5. Reforçar a higienização do material de trabalho.

6. Funcionamento do estabelecimento com capacidade operacional reduzida.

7. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato tapete ou toalha umidificada de Hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção de sapatos na entrada do
estabelecimento.

8. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento.

9. Disponibilizar recipientes com álcool 70º INPM para uso por clientes e colaboradores em todas as áreas da academia (musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, vestiários, kids room etc).

10. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, fechar cada área de 2 a 3 vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.

11. Uso obrigatório de máscaras para funcionários, personal trainers e terceiros.

12. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se não autorizar a entrada da
pessoa no estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados.

13. Se algum colaborador apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de COVID-19, informar imediatamente à gerência local.

14. Deve-se disponibilizar um recipiente de álcool 70º INPM ao lado da catraca. Além disso, o cliente deve ter a opção de acessar a academia comunicando à recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF.

15. Ocupação simultânea de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).

16. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas. Cada cliente deve ficar a 2m de distância do outro.

17. Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários.

18. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias.

19. Realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade, quando solicitado.

20. Renovar todo o ar do ambiente, de acordo com a exigência da legislação.

21. Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na manutenção da higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser descartadas pelo cliente em um
recipiente com tampa e acionamento por pedal.

22. Expor aos clientes todos os manuais de orientação sobre as orientações sobre à COVID 19.

23. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.

24. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 70º INPM para que os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina.

25. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas.

26. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de forma individual.

27. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina.

28. Disponibilizar diariamente o gráfico de frequência por horário.

29. Desativar as áreas de convivência da academia, como por exemplo estar, lanchonete, etc.

30. Sem funcionamento aos domingos e feriados.

31. Permitir apenas um acesso por cliente por dia com o tempo de permanência do cliente será limitado em uma hora.
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ANEXO III RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL - PROTOCOLO GERAL

SHOPPING CENTERS

1. Reforçar a importância da higiene pessoal aos colaboradores (lavagem de mãos e uso de álcool 70º INPM), além do uso protetivo de máscaras faciais (possibilidade de oferecer jogos de máscaras
reutilizáveis para trocas diárias).

2. Funcionários devem manter entre si o distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro de distância

3. Disponibilizar pontos com dispensers de álcool 70º INPM.

4. Divulgar circular entre lojistas, com orientações para que implementem distanciamento social dentro dos estabelecimentos entre clientes e tomar medidas recomendadas para prevenção à COVID 19.

5. Liberar todos os funcionários com sintomas gripais e pertencentes aos grupos de risco, refazendo escalas, se necessário.

6. Fomentar e avaliar a continuidade de quem possa manter o trabalho em home office e prorrogar ou antecipar férias.

7. Distribuir regularmente álcool 70º INPM entre os colaboradores na administração.

8. Priorizar a condução das reuniões por videoconferência.

9. Considerar a limitação de acessos, reduzindo o número de entradas, para melhor controle e fluxo, sem deixar de estar atento à possível aglomeração de pessoas.

10. Avaliar produtos e tecnologias para a higienização e desinfecção dos sapatos na entrada dos empreendimentos.

11. Desinfetar áreas públicas, interior e painel de elevadores, corrimãos de escadas e escadas rolantes, balcões de informação, sanitários, áreas de descarte de lixo etc com mais frequência (mínimo de 4 vezes
ao dia).

12. Aplicar comunicados de prevenção à COVID 19 em elevadores de carga e sociais.

13. Garantir a limpeza e desinfecção de escritórios da administração.

14. Manter distanciamento físico mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre cada cliente e/ou funcionários em filas de estacionamento, bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre outros, demarcando o chão com
adesivos.

15. Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, respeitando o distanciamento, inclusive em elevadores.

16. Respeitar a renovação de ar condicionado exigida pela legislação realizando a troca dos filtros de ar, no mínimo, uma vez por mês e usar pastilhas bactericidas nas bandejas, mantendo uma temperatura
confortável.

17. Desativar todos os bebedouros.

18. Ter controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde.

19. Manter diligência para o uso dos equipamentos eletrônicos handsfree e, onde não for possível, priorizar a utilização de papeleiras e álcool 70º INPM.

20. Manter as portas dos sanitários priorit
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DECRETO Nº 12012 DE 28/07/2020
 Publicado no DOM - Natal em 29 jul 2020

Consolida o horário de funcionamento dos serviços e do comércio local, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Natal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,

Considerando o Estado de Calamidade, em razão da pandemia da COVID-19, competindo ao Município do Natal regulamentar as atividades de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal;

Considerando que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;

Considerando que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e formular políticas públicas voltadas a combater situações emergenciais que envolvam a saúde pública;

Considerando que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;

Considerando que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável do comércio e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição da disponibilidade de leitos de estado crítico e de
UTI na rede Municipal de Saúde, bem como a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas unidades de saúde deste Município;

Decreta:

Art. 1º O presente Decreto visa consolidar e disciplinar o horário de funcionamento dos serviços e do comércio local, com o específico fim de evitar aglomerações, sobretudo no sistema de transporte coletivo
municipal.

Art. 2º Os supermercados, hipermercados e atacarejos poderão funcionar das 07h00min às 22h00min, todos os dias da semana.

Art. 3º O comércio "de porta para a rua" poderá funcionar das 09h00min às 17h00min, de segunda-feira a sábado.

Art. 4º As academias, clubes, associações, box, studios e similares poderão funcionar das 05h00min às 22h00min, de segunda-feira a sábado.

Parágrafo único. Permanece vedada, nas academias, clubes e associações, a prática de esportes coletivos tais como jiu-jitsu, judô, basquete, vôlei, handebol, futebol (americano, de campo e de salão) e
similares.

https://www.legisweb.com.br/produtos/sistemas/pis_cofins/#inicio
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Art. 5º As galerias comerciais e os centros comerciais poderão funcionar das 09h00min às 17h00min, de segunda-feira a sábado.

Art. 6º Os serviços de alimentação (restaurantes, pizzarias, lanchonetes, food parks, buffets, casas de recepções e similares) poderão funcionar das 11h00min às 23h00min, todos dias da semana, para as
vendas de salão, com atendimento presencial ao consumidor e possibilidade de consumação no local.

§ 1º Para o serviço de entrega domiciliar e takeaway, sem consumação no local, os estabelecimentos referidos no caput deste artigo poderão atender aos seus clientes sem qualquer limitação de horário.

§ 2º Até que haja ulterior deliberação, permanece a proibição de venda e consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo.

Art. 7º Os shopping centers poderão funcionar das 12h00min às 20h00min, todos os dias da semana.

§ 1º Os serviços de alimentação situados nas áreas internas dos shopping centers e que possuam área privativa para acomodação de seus consumidores poderão funcionar das 12h00min até as 20h00min,
todos os dias da semana.

§ 2º Até que haja ulterior deliberação, permanece a proibição, nos shopping centers, de funcionamento dos serviços de alimentação das praças de alimentação, os quais poderão atender exclusivamente pelos
sistemas de takeaway e delivery, sem possibilidade de consumação no local.

§ 3º Permanece também proibido, nos shopping centers, o funcionamento dos espaços infantis.

Art. 8º Permanece proibido, no âmbito do Município do Natal, o funcionamento dos cinemas e dos teatros.

Art. 9º A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, STTU, SEMSUR e SMS, que poderão inclusive interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela Administração Pública
Municipal.

Art. 10. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento ao COVID-19 e que foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 28 de julho de 2020.

ÁLVARO COSTA DIAS

Prefeito
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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
LEI N. º 7.056 DE 31 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a criação e utilização de Selo de Segurança (lacre inviolável) nas embalagens 
de alimentos entregues em domicílio no Município de Natal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL aprovou e que sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, quiosques, conveniências e demais 
empresas que fazem entrega de alimentos para consumo imediato, obrigadas a criar e 
utilizar Selo de Segurança (lacres invioláveis) nas embalagens de alimentos entregues em 
domicílio no Município de Natal.
Parágrafo único. Entende-se por Selo de Segurança (lacre inviolável) o dispositivo que fica 
inutilizado se removido.
Art. 2º O Selo de Segurança (lacre inviolável) serve para impedir a entrega de alimentos e 
bebidas violados e a possível contaminação por pessoas que não participam do processo 
de produção do alimento.
§1º O Selo de Segurança (lacre inviolável) é aquele que, ao ser removido, deixa evidências da sua violação.
§2º O Selo de Segurança ou lacre de proteção deve conter a informação de que, se estiver 
violado, o produto deve ser devolvido pelo consumidor.
Art. 3º O alimento ou bebida que tenha o lacre rompido deve ser inutilizado pelo estabelecimento 
logo após a devolução pelo consumidor e em hipótese alguma pode ser reaproveitado.
Art. 4º O Selo de Segurança (lacre inviolável) pode ser um adesivo de papel, durex ou 
qualquer artigo que obrigue a ruptura ao ser aberto, ou seja, o lacre não pode continuar 
íntegro após a sua retirada ou após a abertura da embalagem, podendo conter cortes 
(picotes) de segurança que impossibilitam sua remoção sem que seja desfigurado em 
vários pedaços e deve ainda ser resistente a solventes como água, álcool e outros.
Parágrafo único. Outros tipos de lacre contendo mecanismos que garantam a visualização 
a sua violação podem ser utilizados.
Art. 5º Somente para as bebidas envasadas no estabelecimento, é obrigatório o uso do 
Selo de Segurança (lacre inviolável) ou outro dispositivo que assegure a inviolabilidade do 
produto, sendo dispensado para as bebidas vedadas no local de fabricação.
Art. 6º Ficam as empresas mencionadas no art. 1º obrigadas a restituir os valores pagos ou a 
efetuar a troca dos alimentos que cheguem ao destino com o Selo de Segurança violado ou rompido.
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita seus infratores às penalidades 
estabelecidas pelo art. 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Art. 8º As despesas para criação, aquisição e elaboração dos lacres ficam a cargo das 
empresas do ramo de alimentos que efetuem suas entregas em domicílio.
Art. 9º A fiscalização do disposto nesta Lei fica a cargo do órgão competente do Poder Executivo.
Art. 10 VETADO.
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 31 de julho de 2020. 
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

DECRETO N.º 12.015 DE 03 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a Fração 2 da Fase 3 da reabertura gradual e responsável do comércio, e 
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável 
do comércio e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição da 
disponibilidade de leitos de estado crítico e de UTI na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Permanece mantido o cronograma da reabertura gradual e responsável do 
comércio e serviços, no âmbito do Município do Natal.
Art. 2º. Na Fração 2 da Fase 3, com início em 04 de agosto de 2020, fica autorizada a 
reabertura dos shopping centers com sistema de ventilação por ar-condicionado, agora 
com 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de ocupação.
§1º. O horário de funcionamento dos shopping centers permanece das 12h00min até as 
20h00min, todos os dias da semana.

§2º. Fica autorizado também, nos shopping centers, o funcionamento dos serviços de alimentação 
das praças de alimentação, das 12h00min até as 20h00min, todos os dias da semana, desde que 
atendidas as regras estabelecidas no protocolo geral de enfrentamento à COVID-19 para serviços 
de alimentação, bem como nas demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento 
à COVID-19, que foram editadas nos Decretos anteriores, sob pena de interdição.
Art. 3º. Fica também autorizada, na Fração 2 da Fase 3, a reabertura das academias, clubes, 
associações, box, studios e similares com sistema de ventilação por ar-condicionado, de 
segunda-feira a sábado, das 05h00min até as 22h00min, desde que atendidas as regras 
estabelecidas no protocolo geral de enfrentamento à COVID-19, bem como nas demais 
normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19, que foram editadas 
nos Decretos anteriores, sob pena de interdição.
Art. 4º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 5º. A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão, 
inclusive, interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela 
Administração Pública Municipal.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 03 de agosto de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

ANEXO I
RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL – PROTOCOLO GERAL
ALIMENTAÇÃO
1. Recomenda-se fazer aferição de temperatura de clientes e fornecedores, antes de 
qualquer contato com os colaboradores.
2. O uso de máscara de proteção deve ser obrigatório para fornecedores, colaboradores e 
clientes, os quais poderão retirá-la somente para suas refeições.
3. Readequar os salões, preservando o distanciamento de 2 (dois) metros entre mesas e 1 
(um) metro entre cadeiras. Preferencialmente retirar as mesas e cadeiras que não poderão 
ser utilizadas, caso não seja possível, orientar de forma clara clientes e colaboradores.
4. Reforçar higienização de mesas e cadeiras, repetindo o procedimento para cada mesa 
encerrada e antes de receber novos clientes.
5. Áreas de lavabo, pias e banheiros devem ter suas higienizações reforçadas e 
intensificadas. Dispor álcool 70º INPM nesses pontos e afixar instruções de lavagens de mal 
e uso de álcool para conscientização dos clientes.
6. Organizar turnos específicos para limpeza, sem contato com as demais atividades do 
estabelecimento, realizando limpezas antes do início dos turnos, nos intervalos e no fechamento.
7. Manter portas e janelas abertas em tempo integral, nos estabelecimentos em que isso seja possível.
8. Limitar mesas ao número máximo de 4 (quatro) pessoas, mantendo os distanciamentos 
recomendados (família e companheiros de trabalho, que naturalmente já tem contato).
9. Cobrir a maquininha de pagamento em cartão com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso.
10. Proibir cumprimentos com contato físico entre os profissionais com clientes, como 
cumprimentos com aperto de mão, abraços etc.
11. Utilizar o Diálogo Diário de Segurança (DDS) para promover reuniões diárias e reforçar 
as medidas para os colaboradores. Designar um colaborador diariamente para repassar 
informações aos colegas, reforçando assim, o espírito de equipe.
12. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição.
13. Os banheiros devem ser limpos de hora em hora.
14. Será permitido apenas a permanência de clientes no interior do ambiente que estejam 
sentados em mesas, ficando vedada o uso de venda em balcão para consumo no local.
15. Para os clientes sentados, seguir as linhas gerais e distanciamento estabelecido.
16. Música só deve ser utilizada, mediante a NÃO interação do público, vedados os shows, 
ou música ao vivo promovida por mais de uma pessoa.
17. Pratos, talheres e galheteiros não devem ficar expostos na mesa, devendo somente 
serem levados ao cliente, junto com a refeição diminuindo o tempo de contato.
18. Galheteiros devem ter sachês individuais e passar por processo de higienização a cada novo cliente.
19. Priorizar alternativas digitais para leitura do cardápio (p. ex. QR Code) e caso não seja 
possível, plastificar ou tornar a higienização do menu a mais prática e simples possível.
20. Orientar o cliente a pagar em cartões e de preferência por métodos de aproximação. Quando usar 
dinheiro, higienizar as mãos depois de receber e caso haja troco, entregar em saquinho para o cliente.
21. Promover o distanciamento de 1m entre pessoas nas filas na entrada ou para o 
pagamento, com marcações no chão com essa distância.
22. Estabelecer o distanciamento também para o pessoal da cozinha e, se possível, dividir em turno.
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SELF SERVICE
1. As comandas individuais em cartão devem ser higienizadas a cada uso.
2. Colocar um dispenser com álcool 70º INPM na entrada do buffet.
3. Dispor de luvas de plástico descartáveis na entrada do buffet, para que os clientes possam 
se servir e/ou ter colaboradores para servir os clientes, equipados com luvas e máscara.
4. Os alimentos no buffet devem ser cobertos com protetores salivares com fechamento frontal e lateral.
5. Na fila do buffet, fazer marcações no chão com a distância de 1m (um) metro entre as pessoas.
6. Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), 
além de manter os demais pratos, copos e utensílios protegidos.

BARES
1. Além dos protocolos dos Restaurantes, Pizzarias, Lanchonetes e Food Parks, devem ser 
observados os seguintes:
2. Não devem promover shows, festas e afins.
3. É possível o som ambiente com música ao vivo que envolva no máximo um cantor e um 
músico, com uso de máscara de proteção, vedada a interação com o público, em estrita 
observância às disposições do artigo 2º, §4º, inciso V, alínea “t” do Decreto Municipal nº. 
11.988, de 29 de junho de 2020.
4. Deve-se resguardar uma distância de 2m (dois metros) entre músico e mesas do estabelecimento.

ANEXO II
RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL – PROTOCOLO GERAL
ACADEMIAS, CLUBES, ASSOCIAÇÕES, BOX, STUDIOS E SIMILARES
1. Abertura em horários específicos, para que o tráfego de clientes e profissionais não 
coincida com o pico de movimento do transporte público.
2. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra da 
ocupação de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).
3. Manter as portas internas abertas em tempo integral (circulação natural do ar).
4. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas com equipamentos, com 
produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de 
treino, como colchonetes, halteres e máquinas no mesmo local.
5. Reforçar a higienização do material de trabalho.
6. Funcionamento do estabelecimento com capacidade operacional reduzida.
7. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato tapete ou toalha umidificada de 
Hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento.
8. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários e funcionários sobre as 
normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento.
9. Disponibilizar recipientes com álcool 70º INPM para uso por clientes e colaboradores em todas 
as áreas da academia (musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, vestiários, kids room etc).
10. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, fechar cada área de 2 a 3 vezes 
ao dia, por pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.
11. Uso obrigatório de máscaras para funcionários, personal trainers e terceiros.
12. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de todos os 
entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se não autorizar a 
entrada da pessoa no estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados.
13. Se algum colaborador apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de 
COVID-19, informar imediatamente à gerência local.
14. Deve-se disponibilizar um recipiente de álcool 70º INPM ao lado da catraca. Além disso, o cliente deve 
ter a opção de acessar a academia comunicando à recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF.
15. Ocupação simultânea de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).
16. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso 
livre e nas salas de atividades coletivas. Cada cliente deve ficar a 2m de distância do outro.
17. Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o 
espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários.
18. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias.
19. Realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade, quando solicitado.
20. Renovar todo o ar do ambiente, de acordo com a exigência da legislação.
21. Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na 
manutenção da higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem 
ser descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionamento por pedal.
22. Expor aos clientes todos os manuais de orientação sobre as orientações à COVID 19.
23. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
24. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 70º INPM para que os 
clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina.
25. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas.
26. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua 
toalha de forma individual.
27. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina.
28. Disponibilizar diariamente o gráfico de frequência por horário.
29. Desativar as áreas de convivência da academia, como por exemplo estar, lanchonete, etc.
30. Sem funcionamento aos domingos e feriados.
31. Permitir apenas um acesso por cliente por dia com o tempo de permanência do cliente 
será limitado em uma hora.

ANEXO III
RETOMADA GRADUAL E RESPONSÁVEL – PROTOCOLO GERAL
SHOPPING CENTERS
1. Reforçar a importância da higiene pessoal aos colaboradores (lavagem de mãos e uso 
de álcool 70º INPM), além do uso protetivo de máscaras faciais (possibilidade de oferecer 
jogos de máscaras reutilizáveis para trocas diárias).
2. Funcionários devem manter entre si o distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro de distância
3. Disponibilizar pontos com dispensers de álcool 70º INPM.
4. Divulgar circular entre lojistas, com orientações para que implementem distanciamento social dentro 
dos estabelecimentos entre clientes e tomar medidas recomendadas para prevenção à COVID 19.
5. Liberar todos os funcionários com sintomas gripais e pertencentes aos grupos de risco, 
refazendo escalas, se necessário.
6. Fomentar e avaliar a continuidade de quem possa manter o trabalho em home office e 
prorrogar ou antecipar férias.
7. Distribuir regularmente álcool 70º INPM entre os colaboradores na administração.
8. Priorizar a condução das reuniões por videoconferência.
9. Considerar a limitação de acessos, reduzindo o número de entradas, para melhor 
controle e fluxo, sem deixar de estar atento à possível aglomeração de pessoas.
10. Avaliar produtos e tecnologias para a higienização e desinfecção dos sapatos na 
entrada dos empreendimentos.
11. Desinfetar áreas públicas, interior e painel de elevadores, corrimãos de escadas e 
escadas rolantes, balcões de informação, sanitários, áreas de descarte de lixo etc com mais 
frequência (mínimo de 4 vezes ao dia).
12. Aplicar comunicados de prevenção à COVID 19 em elevadores de carga e sociais.
13. Garantir a limpeza e desinfecção de escritórios da administração.
14. Manter distanciamento físico mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre cada cliente e/
ou funcionários em filas de estacionamento, bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre 
outros, demarcando o chão com adesivos.
15. Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, respeitando o distanciamento, 
inclusive em elevadores.
16. Respeitar a renovação de ar condicionado exigida pela legislação realizando a troca 
dos filtros de ar, no mínimo, uma vez por mês e usar pastilhas bactericidas nas bandejas, 
mantendo uma temperatura confortável.
17. Desativar todos os bebedouros.
18. Ter controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde.
19. Manter diligência para o uso dos equipamentos eletrônicos handsfree e, onde não for 
possível, priorizar a utilização de papeleiras e álcool 70º INPM.
20. Manter as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneficiar a ventilação e 
reforçar a limpeza nas maçanetas e puxadores.

PORTARIA N.º 042/2020-GP
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que 
consta no Art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Decreto de n.º 11.472 de 16 
de março de 2018, bem como indicações constantes por meio do Ofício de n.º 503/2020-STTU;
CONSIDERANDO o contido na Portaria de nº 066/2019 – GP de 15 de agosto de 2019
RESOLVE
Art. 1º Designar, em substituição de titularidade e suplência, para compor a Comissão 
Municipal Intersetorial de Segurança Viária – CMISV, da seguinte forma:
I – Representando o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do RN–SINDCFC/RN:
a) Titular: José Eduardo Migliavaca Domingo
b) Suplente: Francisca Odinélia Alves
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de julho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

*PORTARIA N.º 041/2020-GP
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 
o que consta no Art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, bem como 
indicações por meio de Ofício de n.º 068/2020 - CMAS,
CONSIDERANDO o contido na Portaria de n.º 006/2020-GP, datada de 06 de fevereiro de 2020; 
RESOLVE:
Art. 1º Designar, em substituição a Miriam Torres Lima, para compor o Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS, vinculado a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência 
Social – SEMTAS*, o seguinte membro:
I – Representando o Conselho Regional de Serviço Social do RN - CRESS:
Suplente: Ana Lígia Alcindo Silva Araújo
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 16 de julho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
*Republicada por incorreção
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PORTARIA Nº. 1625/2020-A.P., DE 03 DE AGOSTO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 291/2020-GP, 
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, símbolo DG, da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer - SEL, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 
28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.780, de 05 de agosto de 2019.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 

PORTARIA Nº. 1596/2020-A.P., DE 28 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e Ofício n°. 1599/2020-SEMTAS/SEMTAS, 
RESOLVE:
Art. 1º - Interromper, por necessidade do serviço, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício 2019/2020, da servidora ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS, matrícula 
nº. 72.717-9, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e 
Assistência Social, símbolo DG, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 
- SEMTAS, concedida através da Portaria nº. 1511/2020-A.P., de 13 de julho de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Município de 16 de julho de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
01 de julho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 

PORTARIA Nº. 1582/2020-A.P., DE 24 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Ofício nº 180/2020-SEHARPE-GABINETE/SEHARPE,
RESOLVE:
Art. 1º - Interromper, por necessidade do serviço, as férias regulamentares do servidor 
CARLSON GERALDO CORREIA GOMES, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes, matrícula nº. 72.413-3, da 
Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE, 
referente ao exercício 2019/2020, concedida através da Portaria n°. 1108/2020-GS/SEMAD, 
de 15 de maio de 2020, publicada no dia 03 de junho de 2020 no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 13 de abril de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

*PORTARIA Nº. 1543/2020-A.P., DE 17 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que consta o Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal e processo n°. 
008010/2020-57 e ofício nº 763/2019 - SMG/SMG,
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público, a reclassificação de posse do candidato JANDIR GOMES DO 
NASCIMENTO, aprovado e classificado no cargo de Orientador Social, em 13º lugar, Negros/
Pardos, do Concurso de Provas e Títulos, do quadro de Pessoal Efetivo do Município de 
Natal, devidamente homologado através do Edital nº. 001/2016-SEMAD/SEMTAS, de 11 de 
janeiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município em 13 de janeiro de 2016, Edição 
Especial e Retificado no Diário Oficial do Município de 27 de janeiro de 2016*, nomeado 
através da portaria nº. 771/2020-A.P., de 24 de março de 2020, publicada no Diário Oficial 
do Município no dia 26 de março de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 08 de junho de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
*Republicar por incorreção, publicada no DOM de 27.07.2020 

 
PORTARIA Nº. 1618/2020-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO MUNICÍPIAL DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
conta no artigo 55, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Natal, Decreto nº 9.882 de 01 
de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial Município, no dia 02 e fevereiro de 2013, 
e nos termos do Processo nº 22199/2015-53,
RESOLVE:
Art. 1° - Enquadrar a servidora TEREZA VIRGÍNIA PEREIRA, matrícula n° 27.186-1, ocupante do 
cargo de Economista da Empresa de Abastecimento Alimentar de Natal, em fase de liquidação 
extrajudicial, no cargo de igual denominação – Economista, Grupo de Nível Superior, área 
administrativa, padrão “A” do município de Natal, nos termos da Lei Complementar nº 118/2010 
e Parecer Normativo constante do Processo Administrativo nº 022549/2014-71. 
Art. 2° - Continua a referida servidora cedida à Secretária Municipal de Governo – SMG, 
onde deverá exercer suas atribuições correlatas.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1617/2020-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e de acordo com 
Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através 
do Processo nº. 0840624-34.2018.8.20.5001,
RESOLVE: 
Art. 1º - Atribuir Gratificação por Expediente Extraordinário – GEE, a servidora ELISAMA 
MAYONARA DO MONTE SILVA, matrícula n°. 72.326-5, Assistente Social, Padrão A, Nível I, 
lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade 
com artigo 19, §1° da lei complementar n°. 119 de 03 de dezembro de 2010, publicado no 
Diário Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, com alterações da Lei Complementar 
nº 181, de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Município de 17 de abril de 2019. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1616/2020-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, e de acordo com Sentença 
Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do 
Processo nº. 0845742-88.2018.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana - STTU, PROGRESSÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 
6.419/13, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULA
PADRÃO/NÍVEL 

ANTERIOR
PADRÃO/NÍVEL ATUAL

ANDREZA CABRAL CÂMARA NUNES 61.710-5 B - II B - IV

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1615/2020-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e de acordo com 
Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através 
do Processo nº. 0834325-41.2018.8.20.5001,
RESOLVE: 
Art. 1º - Atribuir Gratificação por Expediente Extraordinário – GEE, ao servidor HENRIQUE 
LEVI PASSOS DE MEDEIROS, matrícula n°. 72.386-2, Cuidador, Padrão A, Nível I, lotado na 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade com artigo 
19, §1° da lei complementar n°. 119 de 03 de dezembro de 2010, publicado no Diário 
Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, com alterações da Lei Complementar nº 
181, de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Município de 17 de abril de 2019. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1612/2020-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, e de acordo com Sentença 
Judicial proferida pelo 3º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do 
Processo nº. 0848292-90.2017.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 120/20, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULA
CLASSE/NÍVEL 

ANTERIOR
CLASSE/NÍVEL ATUAL

DENIZE FRANCISCA DE LIMA 10.305-5 1 - C 2 - C

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 1608/2020-A.P., DE 30 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, da Lei 
Complementar nº. 114/2010, e Oficio n° 3340/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-GF, e de 
acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de 



Página 4 Diário Oficial do Município NATAL, TERÇA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2020

Covid 19: A prefeiturA está fAzendo suA pArte, 
fAçA voCê tAmbém A suA.

Natal, através do Processo nº. 0853453-13.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir Gratificação por Título de Especialização, fixada em 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento do cargo, à servidora KEZIA BORGES DA SILVA, matrícula nº. 47.898-9, 
Educador Infantil, C-V, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SME. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1605/2020-A.P., DE 30 DE JULHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Artigo 55, Inciso XII da Lei Orgânica do Município do Natal, em conformidade 
com a Lei nº. 5.655/2005, alterada pela Lei nº. 5.834, de 27 de dezembro de 2007 e de 
acordo com Sentença Judicial proferida pelo 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de 
Natal, através do Processo nº. 0813641-61.2019.8.20.5001, 
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir Gratificação de Plantão - GP, à servidora ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, matrícula 
nº. 47.295-6, Enfermeira, Classe 1, Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 1604/2020-A.P., DE 30 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o queconsta 
no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal, Ofício n°. 3055/2020-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RO, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 3º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0870706-48.2018.8.20.5001,
RESOLVE: 
Art. 1º - Atribuir Gratificação por Expediente Extraordinário – GEE, ao servidor JOSÉ 
FERNANDO DANTAS DOS SANTOS, matrícula n°. 72.604-3, Cuidador, Padrão A, Nível I, 
lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade 
com artigo 19, §1° da lei complementar n°. 119 de 03 de dezembro de 2010, publicado no 
Diário Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, com alterações da Lei Complementar 
nº 181, de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Município de 17 de abril de 2019
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação. 
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1556/2020-A.P., DE 21 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta 
no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, processo n°. 010280/2020-28,
RESOLVE:
Art. 1º - Renovar, por mais 01 (um) ano, a cessão para à Câmara Municipal de Natal - CMN, 
da servidora KASSANDRA CAVALCANTI GOUVEIA DE MORAIS, matrícula nº. 46.204-7, Guarda 
Municipal, AGT-III, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - 
SEMDES, com ônus para o órgão cessionário.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1555/2020-A.P., DE 21 DE JULHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta 
no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, processo n°. 004233/2020-45,
RESOLVE:
Art. 1º - Renovar, por mais 01 (um) ano, a cessão para a Prefeitura Municipal de Macau - RN, do 
servidor ARNALDO MARCELINO DA CUNHA, matrícula nº. 09.123-5, GNM, Padrão B, Nível I, lotado na 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, com ônus para o órgão cessionário.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 04 de abril de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1433/2020-A.P., DE 30 DE JUNHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Oficio n° 2708/2020-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da 
Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0828927.2019.8.20.5001,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo - SEMURB, MUDANÇA DE NÍVEL, nos termos da Lei Complementar nº. 
6.334/2012, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULA
PADRÃO/NÍVEL 

ANTERIOR
PADRÃO/NÍVEL ATUAL

EVÂNIO JANEILSON MAFRA 32.507-4 B-II B-III

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 1216/2020-A.P., DE 02 DE JUNHO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, ofício nº 2180/2020-PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 3º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº 0820028-92.2019.8.20.5001, 
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, PROMOÇÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de 
setembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 
2004 e republicada no dia 05 de março de 2005.

NOME MATRÍCULA
NÍVEL/CLASSE 

ANTERIOR
NÍVEL/CLASSE ATUAL

ANA MARIA DE LIMA FERNANDES 16.720-7 N2 - F N2 - I

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

*PORTARIA Nº. 765/2020-GS/SEMAD, DE 25 DE ABRIL DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 005011/2020-40,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora HELOISA HELENA PACHECO DE SOUSA, 
matrícula nº. 75.582-3*, ocupante do cargo de Professor, N1-A, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação - SME, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
Republicar por incorreção, publicada no DOM de 29.04.2020 

PORTARIA Nº. 1223/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
consonância com o artigo 58, V, e artigo 74, II, “d”, da Lei Orgânica do Município de Natal, 
RESOLVE:
Art. 1º – Dar nova composição à Comissão Especial Organizadora do Concurso Público da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, criada através da Portaria nº 667/2018-GS/
SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município de 16 de maio de 2018, composta pelos 
servidores: Pedro Paulo de Medeiros Monteiro Lobato Cruz, mat. nº 72.250-1 (Presidente), 
Leila Carolina Carvalho de Medeiros, mat. nº 68.432-5, Laíze Victor Xavier, mat. nº 67.799-
0, Fernanda Cunha Lira Leite, mat. nº 71.010-5, Francisco Eduardo da Costa Júnior, mat. nº 
65.510-4, Joaquim de Souza Rolim Júnior, mat. nº 60.813-1, José Gonçalves Mangabeira de 
Medeiros, mat. nº 43.083-8, Renata Siqueira Martins, Matrícula nº 72.412-1 e Aretusa de 
Oliveira Leite, Matrícula nº 00.443-0.
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 1640/2018-GS/SEMAD, de 17 de dezembro de 2018, 
publicada no Diário Oficial de Município de 28 de dezembro de 2018.
Art. - 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1222/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e processo nº. 030651/2019-54, 
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RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo43, da Lei Complementar nº. 
058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, 
da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora 
MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA VARELLA, matrícula nº. 10.888-0, Professor, N2-I, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente aos 3º e 4º quinquênios (2000/2005 
e 2005/2010), pelo período de 06 (seis) meses.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1221/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e processo nº. 059661/2010-33, 
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo43, da Lei Complementar nº. 
058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, 
da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora 
MARIA LUCIENE URBANO DE BARROS, matrícula nº. 11.725-1, Professor, N2-H, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação - SME, referente aos 2º e 3º quinquênios (1997/2002 e 
2002/2007), pelo período de 06 (seis) meses.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1220/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, processo nº 011038/2020-71,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), o servidor MÉRCIO GABRIEL DE ARAÚJO, matrícula 
nº. 72.693-1, ocupante do cargo de Enfermeiro, Classe 1, Nível A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1219/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, processo nº 011020/2020-70,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA CRISTINA SOLANO DO NASCIMENTO, 
matrícula nº. 72.925-1, ocupante do cargo de técnico em Patologia Clínica, Classe 1, Nível A, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1218/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº 10562/2020-25,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico 
dos Funcionários Públicos Municipais), o servidor TELES MARCIO DOS SANTOS, matrícula nº. 
00.037-0, Assessor Jurídico AS1-001, lotado na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 
STTU, referente ao 3° decênio (2004/2014), pelo período de 06 (seis) meses.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1217/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, processo nº 005905/2020-30,
RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora LILYBETHE FERNANDES DA SILVA, 
matrícula nº. 72.684-0, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, Classe 1, Nível A, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1216/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, e processo nº 007471/2020-11,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARINA GABRIELA MEDEIROS DE 
MOURA, matrícula nº. 72.743-9, ocupante do cargo de Enfermeiro, Classe 1, Nível A, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1215/2020-GS/SEMAD, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, e processo nº 011504/2020-19,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora IZAMARA ARAÚJO MORAIS DE SOUZA 
LIRA, matrícula nº. 72.892-7, ocupante do cargo de Médico, Classe I, Nível A, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2018 – SEMAD
PROCESSO Nº: 021494/2018-13
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Natal, através Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATADA: Centro de Integração Empresa-Escola, inscrito no CNPJ nº 61.600.839/0001-55.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato original.
VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 31/07/2021
BASE LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação.
Pelo Contratante:
Adamires França – Secretária Municipal de Administração
Pela Contratada:
Cláudio Rodrigo de Oliveira – Representante do Centro de Integração Empresa-Escola
Natal (RN), 31 de julho de 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:  015559/2019-64 - SMS
PREGÃO ELETRÔNICO: 24.047/2020 – SEMAD
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
material de laboratório – REAGENTES, os quais serão utilizados nos Setores da Vigilância Ambiental 
do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN.
Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 
24.047/2020-SEMAD, vinculado ao Processo nº  015559/2019-64 - SMS, cujo objeto é 
o Registro de Preços para eventual aquisição de material de laboratório – REAGENTES, os 
quais serão utilizados nos Setores da Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância 
em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN, adjudicado em favor 
da empresa: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.263.741/0001-11, arrematante do item 01, com valor unitário de R$ 
200,00; item 02, com valor unitário de R$ 200,00; item 03, com valor unitário de R$ 
200,00; item 04, com valor unitário de R$ 200,00 e item 07, com valor unitário de R$ 0,52; 
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.224.500/0001-59, 
arrematante do item 5, com valor unitário de R$ 25,00;  item 6, com valor unitário de 
R$ 24,00 e item 9, com valor unitário de R$ 50,00;  LUSA MED LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 01.627.149/0001-68; arrematante do item 08, com valor unitário de R$ 19,00; 
CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 26.761.456/0001-68; arrematante do item 10, com valor unitário de R$ 275,00; 
Informamos ainda, que o item 11, foi cancelado por inexistência de proposta, sendo 
declarado DESERTO; para que produzam os efeitos legais do art. 4º, inciso XXII, da Lei 
Federal nº 10.520/2002 e art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178/2017.
Natal, 03 de agosto de 2020.
Adamires França - Secretária Municipal de Administração
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AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário seguem abaixo elencados: 
PROCESSO: 002334/2020-81/SMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.060/2020 – SEMAD
OBJETO: O Registro de Preços por 12 (doze) meses, para aquisição de material para reabilitação, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo I do edital.
Edital disponível a partir de: 04/08/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 04/08/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 17/08.2020 – Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar 
vista dos autos, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 
– das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 03 de agosto de 2020.
Suely Meneses Barreto - Pregoeira/SEMAD.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 025183/2019-04 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.026/2020
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação dos 
serviços de seguro de vida, conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital. A Pregoeira da Secretaria 
Municipal de Administração – SEMAD, localizada na Rua Santo Antônio, 665, Cidade Alta, 
CEP: 59.025-520, Natal/RN, telefone (84) 3232-4985, nesta Capital, torna público que o 
Pregão Eletrônico nº 24.026/2020, que estava com Abertura da Sessão marcada para o 
dia: 04/08/2020, às 9h30min, será SUSPENSO, em razão dos pedidos de esclarecimentos 
e Impugnação ao Edital. Aos interessados, fica-lhes assegurado vista imediata dos autos no 
referido endereço, no horário das 08h00min às 16h00min. 
Natal/RN, 03 de agosto de 2020. 
Luciano Silva do Nascimento - Pregoeiro da SEMAD.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 088/2020-GS/SME, DE 31 DE JULHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor JOSÉ NILSON MORAIS, matrícula nº 31.002-6, para atuar como 
Gestor do Contrato nº 053/2020, presente no Processo Administrativo nº 011243/2020-
37–SME/PMN, referente à contratação de empresa prestadora de serviços especializados 
para as categorias de Técnico Administrativo e Assistente de Secretariado, com o objetivo 
de atender às atividades desta Secretaria; e o servidor LEONARD DA SILVA GOES, matrícula 
nº 63.206-6, para substituí-lo legalmente em suas ausências e impedimentos. 
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA
Secretária Municipal de Educação

EDITAL Nº 01/2020 – COMPEC/SME – RETIFICADO
A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
COMPEC/SME, devidamente autorizada pelo Prefeito da Cidade do Natal, torna público o 
Processo Simplificado de Seleção para Contratação Temporária, a fim de integrar Cadastro 
de Reserva para Educador Infantil e Professor de Artes Dança, Artes Música, Artes Teatro, 
Artes Visuais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua 
Portuguesa e Matemática, conforme a Lei nº 5.445/2001 e alterações posteriores e, 
subsidiariamente, à Lei nº 114/2010 (Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração do Educador Infantil), ao Estatuto do Magistério Público Municipal 
(Lei Complementar nº 058, de 13 de setembro de 2004) e às disposições contidas no 
Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município do Natal (Lei nº 1.517, de 23 de 
dezembro de 1965), e em atendimento ao Decreto Municipal nº 11.923, de 20 de março 
de 2020, o qual declara estado de calamidade pública no Município do Natal em razão da 
pandemia ocasionada pela transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), observadas as 
disposições constitucionais pertinentes e mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo regido por este Edital objetiva a seleção de candidatos para contratação 
temporária, especificamente para o exercício de docência como Educador Infantil e Professor 
nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, para, excepcionalmente, substituição dos 
profissionais que pertencem ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente à COVID-19.
1.2. Em caráter excepcional, fica vedada a participação e a contratação de candidatos 
pertencentes ao citado grupo, nas seguintes condições:
1.2.1.Possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou completar 60 (sessenta) 
anos até um ano após a data da publicação deste Edital;
1.2.2.Apresentar pelo menos uma das comorbidades abaixo relacionadas:
a) Diabetes insulinodependentes;
b) Insuficiência renal crônica;
c) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou 
grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;
d) Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;
e) Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de 
imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE;

f) 0 Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;
g) Cirrose ou insuficiência hepática;
h)Gestantes ou lactantes de crianças até 01 (um) ano de idade.
1.3. A habilitação exigida, o valor da remuneração e demais especificidades estão 
discriminadas no item 2 deste Edital.
1.4. O processo seletivo para os candidatos ao cargo de Professor de Libras será composto 
de uma Análise Curricular e de uma Avaliação em Língua de Sinais, ambos de caráter 
eliminatório e classificatório.
1.4.1.. Para os demais candidatos, o processo será composto de Análise Curricular de 
caráter eliminatório e classificatório.
1.5. Este processo simplificado de seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da 
data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual 
período, desde que caracterizada a situação de emergência no Município do Natal para 
enfrentamento da pandemia da COVID-19.
1.6. O candidato que já teve contrato temporário assinado com a SME e ainda não cumpriu o 
intervalo de 02 (dois) anos sem contratação, será impedido de assinar novo contrato; fica sob 
sua responsabilidade a decisão de inscrever-se e arcar com o prejuízo da não contratação.
1.7. A distribuição de carga horária semanal, requisitos e salário, estão de acordo com as 
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
18. O candidato aprovado exercerá sua função em uma das seguintes Zonas Administrativas 
do Município de Natal: Norte, Sul, Leste ou Oeste; cabendo à Secretaria Municipal de 
Educação a convocação, de acordo com a necessidade e a vigência do concurso.
1.9. O candidato contratado estará subordinado à Lei nº 5.345/2001 e alterações 
posteriores e, subsidiariamente, à Lei nº 114/2010 (Lei Complementar que dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Educador Infantil), ao Estatuto do Magistério Público 
Municipal (Lei Complementar nº 058, de 13 de setembro de 2004) e às disposições 
contidas no Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município do Natal (Lei nº 1.517, 
de 23 de dezembro de 1965).
1.10. Em nenhuma hipótese haverá contratação de candidato fora da área de conhecimento 
para a qual optou concorrer.
1.11. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, que orientam 
no detalhamento de informações no que tange ao objeto do concurso:
ANEXO I – Quadro de análise curricular.
ANEXO II – Modelo de autodeclaração para candidatos concorrentes a vagas de negros.
ANEXO III – Modelo de autodeclaração para candidatos não pertencentes ao grupo de 
risco ao COVID-19.
ANEXO IV – Cronograma de execução do processo seletivo.
2. DOS CARGOS
2.1.A indicação do cargo, habilitação necessária, carga horária semanal, salário e a 
descrição sumária de atividades estão discriminados a seguir.
2.1 1. CARGO: EDUCADOR INFANTIL

REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior ou Curso 
Médio na Modalidade Magistério
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.676,57
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Trabalhar com as múltiplas linguagens dos eixos 
norteadores do conhecimento apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil e nos Referências Curriculares Nacionais e Municipais para a 
Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar-cuidar para possibilitar 
um atendimento de qualidade às crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da 
polivalência, com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos 
de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, 
social, psicológico e cognitivo, entre outros, em complementação à ação da família; 
Planejar atividades significativas e contextualizadas com o Projeto Político-Pedagógico 
- PPP da Unidade de Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar os processos de 
ensino e aprendizagem, por meio de observações e registros do coletivo e do individual 
das crianças, desenvolvendo atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural 
em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividades relativas ao 
cotidiano da criança na instituição (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando 
e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada 
nas diferentes idades e situações; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias 
da instituição, valorizando a cultura local; Participar da formação continuada oferecida 
pela Secretaria Municipal de Educação; Organizar tempos e espaços que privilegiem 
o brincar como forma de expressão, pensamento e interação; Propiciar situações em 
que a criança possa construir sua autonomia, expressando-se através de diferentes 
linguagens. 

2.1.2. CARGO: PROFESSOR DE ARTES DANÇA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Dança ou Licenciatura Plena em Educação Artística com 
habilitação em Artes Cênicas
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Artes/Dança, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Pla-
nejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de 
Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino/aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 



Página 7Diário Oficial do MunicípioNATAL, TERÇA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2020

Covid 19: A prefeiturA está fAzendo suA pArte, 
fAçA voCê tAmbém A suA.

uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.3. CARGO: PROFESSOR DE ARTES MÚSICA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Música ou Licenciatura Plena em Educação Artística com 
habilitação na área de Música
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Artes/Música, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Pla-
nejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de 
Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.4. CARGO: PROFESSOR DE ARTES TEATRO
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Teatro ou Licenciatura Plena em Educação Artística com 
habilitação em Artes Cênicas
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Artes/Teatro, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Pla-
nejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de 
Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.5.CARGO: PROFESSOR DE ARTES VISUAIS
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Artes Visuais; ou Licenciatura Plena em Educação Artística com ha-
bilitação em Artes Plásticas; ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Desenho.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Artes/Visuais, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Pla-
nejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de 
ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.6. . CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Educação Física e Registro Profissional no Conselho Competente.
REGIME DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Educação Física, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
Planejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade 
de Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e 
seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.7. CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Licenciatura Plena em Educação 
Religiosa ou Licenciatura Plena em Teologia.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Ensino Religioso, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
Planejar aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade 
de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma 
perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; De-
senvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.8. CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Geografia.
REGIME DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: 2.421,78

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Planejar 
aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de Ensino junto à 
Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; De-
senvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva 
de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver 
atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Par-
ticipar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.9. . CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
REQUISITOS: Licenciatura Plena em História
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular História, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Planejar 
aula que privilegie as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de en-
sino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.10. CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Letras – Inglês.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por inter-
médio do componente curricular língua estrangeira (Inglês), do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de 
Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino/aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.11. CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS
REQUISITOS: Licenciatura plena em Letras-Libras; ou Licenciatura plena em Letras-Língua 
Portuguesa com pós-graduação na área de Libras ou com certificado de proficiência em 
Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação; ou Licenciatura 
plena em Pedagogia com pós-graduação na área de Libras ou com certificado de proficiên-
cia em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Planejar as aulas dos componentes curriculares na 
abordagem educacional bilíngue, para os estudantes Surdos ou Deficientes Auditivos (DA) 
junto com professor regente, com a colaboração do gestor pedagógico e do coordenador 
pedagógico; Adequar às avaliações escritas dos componentes curriculares na abordagem 
educacional bilíngue assegurando as especificidades linguísticas de cada Estudante Sur-
do ou DA no processo de ensino e aprendizagem em articulação com professor regente; 
Fazer adaptações razoáveis dos conteúdos curriculares que não acarretem ônus despro-
porcional e indevido no processo de ensino e aprendizagem do Estudante Surdo ou DA em 
Libras (L1) e a modalidade escrita da Língua Portuguesa (L2), sejam línguas de instrução 
utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo; Elaborar materiais/recursos 
didáticos na abordagem educacional bilíngue que garanta ao Estudante Surdo ou DA o 
ensino e a aprendizagem em Libras (L1) e Língua Portuguesa (L2) em articulação com o 
professor regente do componente curricular; Avaliar permanentemente o processo de ensi-
no-aprendizagem e seus resultados em parceria com o professor regente do componente 
curricular, redimensionando as ações educacionais e práticas pedagógicas alicerçadas na 
Portaria de avaliação da Rede Municipal em vigor. Registrar durante cada bimestre (Ensino 
Fundamental) ou trimestre (Educação Infantil) o processo de ensino e aprendizagem do 
estudante Surdo ou DA por meio de relatório descritivo em colaboração com professor 
regente; Desenvolver estudos na área da educação de Surdos e/ou curso de formação de 
LIBRAS ou em LIBRAS dos conteúdos dos componentes curriculares aos alunos e profissio-
nais da unidade de ensino, além dos profissionais da Rede de Ensino de Natal/RN; Participar 
da formação continuada e dos eventos na área oferecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação por meio do Setor de Educação Especial.

2.1.12. CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Letras – Língua Portuguesa.
REGIME DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por in-
termédio do componente curricular Língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de 
Ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus 
resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
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2.11.3.. CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Matemática.
REGIME DE TRABALHO: 20 horas
SALÁRIO BÁSICO: R$ 2.421,78
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por in-
termédio do componente curricular Matemática, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da Unidade de Ensino 
junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resul-
tados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma 
perspectiva de Educação Inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; 
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.

2.2. O documento apresentado como pré-requisito não será utilizado para pontuação na análise curricular.
2.3. O candidato deverá apresentar o diploma devidamente registrado pelo órgão compe-
tente; ou certificado/certidão de conclusão de curso; ou declaração com o histórico.
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Processo de Seleção, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
3.2. A inscrição será feita exclusivamente na página da Prefeitura Municipal do Natal, por 
meio do link disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação - www.natal.rn.gov.br/
sme, a partir das 8h do dia 04 de agosto de 2020 até às 23h59min do dia 08 de agosto 
de 2020, observando o horário oficial local.
3.3. . Não será cobrada taxa de inscrição.
3.4. O candidato só poderá concorrer a um único cargo, sendo vedada, sob qualquer hipó-
tese, a inscrição em mais de um cargo.
35. O candidato deverá enviar, por meio do formulário de inscrição (upload), os documen-
tos listados abaixo, obedecendo a seguinte ordem:
3.5.1. Foto 3X4;
3.5.2. RG;
3.5.3. CPF;
3.5.4. Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE;
3.5.5. Documento de quitação do serviço militar, para o sexo masculino;
3.5.6. Para a pessoa com deficiência, laudo médico que comprove sua condição;
3.5.7. Para o candidato que concorrer à vaga reservada a negros, autodeclaração de que 
é preto ou pardo (Anexo II);
3.5.8. Para o candidato não pertencente ao grupo de risco ao COVID-19, autodeclaração 
conforme modelo do Anexo III;
3.5.9. Documentos referentes ao cargo pleiteado exigidos no item 2;
3.5.10. Documentos referentes ao cargo pleiteado, conforme Anexo I;
3.6. Todos os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados nos campos especi-
ficados, em ARQUIVO ÚNICO, no formato PDF e não deve exceder 10 MB.
3.7. Será de responsabilidade exclusiva do candidato, verificar se os documentos elencados 
neste item estão em conformidade com os critérios descritos neste Edital;
3.8. O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar no Formulário de Inscrição a opção do 
cargo, conforme o item 2 deste Edital;
3.9. O candidato declara no ato da inscrição que tem ciência das normas contidas neste 
Edital, aceitando-as e que aprovado, e se convocado, deverá entregar os documentos com-
probatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo;
3.10. Após a efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, 
nem juntada de documentos;
3.11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição do candidato, desde que verificadas 
falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos;
3.12. É de inteira responsabilidade do candidato, guardar o Formulário de Inscrição.
3.13. Todos os documentos anexados e a legibilidade dos mesmos são de responsabilida-
de do candidato, ficando estabelecido que documentos ilegíveis, com rasuras e/ou outros 
defeitos que dificultem a sua leitura não serão aceitos.
3.14. Os documentos que contenham informações na frente e no verso devem ser anexados 
na sua integralidade, para que tenham validade e sejam considerados.
3.15. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza pela não efetivação da inscrição 
ou pelos documentos não enviados por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, principalmente, aqueles cujos anexos 
ultrapassem o tamanho máximo e formato do arquivo enviado, indicado neste Edital.
4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. O candidato que se julgar amparado pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pela 
Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, e suas alterações, poderá concorrer às disponibilidades reservadas 
a pessoas com deficiência, sendo-lhes reservado o percentual de 5% (cinco por cento).
4.2. O candidato deverá declarar no ato da inscrição ser deficiente, e entregar, conforme 
o subitem 3.5.6, documento que ateste sua condição, declarando ainda estar ciente das 
atribuições do cargo, no caso de vir a ser convocado, e que deverá ser submetido à perícia 
médica por meio da Junta Médica do Município, que terá decisão terminativa sobre sua 
qualificação como deficiente, ou não, e seu respectivo grau, para fins de verificação se a 
deficiência o habilita ou não para o cargo.
4.3. O candidato deficiente fará sua inscrição no mesmo período que os demais, conforme 

o item 3 deste Edital.
4.4. O candidato deficiente participará do Processo Simplificado de Seleção em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, e à 
nota mínima exigida.
4.5. O candidato com deficiência, se classificado na seleção, figurará em lista específica e 
também na listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo de sua opção.
4.6. O quantitativo reservado a pessoas com deficiência, não preenchido, será revertido aos de-
mais candidatos habilitados de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem classificatória.
4.7. O candidato que não declarar sua condição de deficiente no ato da inscrição perderá o 
direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência.
5. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
5.1. O candidato que se julgar amparado pela Lei Municipal n. 6.597, de 18 de dezembro de 
2015, e da Lei Federal n. 12.990, de 9 de junho de 2014, poderá concorrer às disponibi-
lidades designadas a negros, sendo-lhes reservado o percentual de 20% (vinte por cento) 
das vagas destinadas a cada cargo.
5.2. O candidato que concorrer às disponibilidades designadas a negros, deverá entregar, 
conforme o subitem 3.5.7, autodeclararação de que é preto ou pardo, conforme quesito 
cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
5.3. O candidato que concorrer às vagas designadas a negros fará sua inscrição no mesmo 
período que os demais, conforme o item 3 deste Edital.
5.4. O candidato participará do Processo Simplificado de Seleção em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação e à nota mínima exigida.
5.5. O candidato, se classificado na seleção, figurará em lista específica e também na lista-
gem de classificação geral dos candidatos ao cargo de sua opção.
5.6. O quantitativo reservado a negros, não preenchido, será revertido aos demais candida-
tos habilitados de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem classificatória.
5.7. O candidato que não declarar interesse no ato da inscrição perderá o direito de con-
correr às vagas designadas a negros.
5.8. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo este responder por qualquer falsidade. 
5.9. O candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com 
deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com a ordem de sua classificação.
5.10.  O candidato negro aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concor-
rência não preencherá a vaga reservada a candidato negro.
5.11. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.
5.12. Na hipótese de não haver candidato negro classificado em número suficiente para 
que sejam ocupadas às vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para 
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos classificados, observada 
a ordem de classificação no processo seletivo.
5.13. A convocação dos candidatos classificados respeitará os critérios de alternância e de 
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 
vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
6. DA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR
6.1. A nota final do candidato, para todos os cargos, será igual ao total de pontos obtidos 
por meio da pontuação dos documentos apresentados, conforme o Anexo I deste Edital.
6.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final.
6.3. Para efeito de desempate serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios: 
6.3.1. Maior pontuação no quesito de experiência profissional.
6.3.2. Maior idade.
6.4. Será desclassificado o candidato que não obtiver pontuação igual ou superior a 60 pontos.
6.5. O quadro de pontuação dos respectivos cargos integra o Anexo I deste Edital.
6.5.1. A experiência profissional deverá ser comprovada mediante a Carteira Profissional 
(incluindo a folha de rosto – frente e verso), e/ou de declaração expedida pelo empregador 
em papel timbrado contendo CNPJ, endereço completo, telefone, nome legível, função e 
carimbo do funcionário responsável. 
6.5.2. Nos documentos deverão constar cargo/função do candidato, a data de início e o 
término da atuação profissional.
6.5.3. Para a comprovação de experiência profissional serão computados 03 (três) pontos para 
cada 06 (seis) meses trabalhados, de 01 (um) a 19 (dezenove) semestres, exclusivamente em 
sala de aula, a partir de 2011 até 2020. Os períodos iguais serão computados apenas uma vez.
a) Não será aceita comprovação de experiência em carga horária.
6.6. O tempo de atuação do candidato como estagiário ou trabalho voluntário não será 
computado para fins de pontuação de títulos.
7. DA FASE ELIMINATÓRIA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS
7.1. Após ser classificado na etapa da Análise Curricular, o candidato será submetido a uma 
avaliação em Língua de Sinais, a qual terá as seguintes características:
7.1.1. Será realizada por meio de videoconferência, cujo link de acesso será informado por 
ocasião do agendamento da avaliação.
a) Será desclassificado o candidato que não comparecer à videoconferência no horário agendado.
b)  Na presença de uma Comissão formada por professores na área de Libras e/ou intérpre-
te de Libras, o candidato deverá comunicar-se exclusivamente na Língua de Sinais durante 
no mínimo 15 minutos. A conversação versará sobre assunto da atualidade a partir de um 
texto orientador, o qual será entregue ao professor em Língua Portuguesa.
7.1.2. Será preenchida uma ficha que pontuará o desempenho do professor, observando 
fluência, correção na Língua de Sinais, domínio de suas características.
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7.1.3. A avaliação terá caráter eliminatório mesmo que na fase anterior o candidato tenha 
obtido a pontuação estabelecida como mínima.
7.1.4. A avaliação será o somatório dos critérios pontuados pelos três avaliadores, sendo apro-
vado o candidato que obtiver uma pontuação total entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) pontos.
7.1.5. O período de avaliação está determinado no Anexo IV deste Edital.
7.1.6. São de inteira responsabilidade do candidato os recursos necessários à realização 
da citada videoconferência nos moldes estabelecidos, não se responsabilizando a Secreta-
ria Municipal de Educação por falhas de ordem técnica de computadores, celulares, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fato-
res de ordem técnica que impossibilitem a transmissão.
8. DA PONTUAÇÃO FINAL PARA O CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS
8.1. O candidato aprovado nas duas fases será classificado em ordem decrescente, sendo 
a nota final o somatório das duas fases.
8.1.1. Para efeito de desempate serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios: 
8.1.2. Maior idade para os candidatos, segundo o parágrafo único do art. 27 do Estatuto do Idoso.
8.1.3. Maior pontuação na Avaliação em Língua de Sinais.
9. DOS RECURSOS 
9.1. O candidato poderá interpor recurso:
9.1.1.  Quanto ao resultado da Análise Curricular (para todos os cargos) - o prazo será de 
01 (um) dia útil após a publicação do resultado parcial, conforme cronograma apresentado 
no Anexo IV deste Edital, tendo como termo inicial o 1° dia útil subsequente à data do 
evento a ser recorrido.
9.1.2.Quanto ao resultado da Avaliação em Língua de Sinais (para o cargo de Professor de Libras) 
- o prazo será de 01 (um) dia útil após a publicação do resultado parcial, conforme o Anexo IV 
deste Edital, tendo como termo inicial o 1° dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.
9.2. O pedido de recurso deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico: compecsme@
gmail.com, conforme modelo a seguir:

Concurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL
Nome do candidato: _________________________________________
N° do CPF: ____________________________________
Cargo: ___________________________________________________
Resultado da Análise Curricular: _______________ 
Fundamentação e argumentação lógica: _________________________
Data:_____/_____/________
Assinatura:_________________________________________________

9.3. Admitir-se-á um recurso por candidato, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor.
9.4. O recurso interposto entregue fora do prazo não será aceito.
9.5. Não serão aceitos no requerimento de recursos, acréscimo de documentos ou alterações 
das informações prestadas no ato da inscrição, não se recebendo novas informações.
9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o especificado neste Edital.
9.7. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.8. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item não serão avaliados.
9.9. O resultado parcial divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados 
e analisados. Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma 
classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida.
9.10. As decisões dos recursos interpostos serão dadas a conhecer por meio de publicação 
no DOM, identificadas pelos respectivos CPFs, na data determinada no Anexo IV.
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1. Os resultados parciais e o resultado final do Processo de Seleção serão publicados no 
Diário Oficial do Município, no site www.natal.rn.gov.br, respeitando a ordem de classificação 
dos aprovados, conforme o Anexo IV.
10.2. Após a publicação do resultado final no Diário Oficial do Município, o concurso será 
homologado pela Secretária Municipal de Educação.
11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
11.1. Ter sido aprovado no Processo Simplificado de Seleção para Contratação Temporária 
na forma estabelecida neste Edital.
11.2. 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 § 1º, art. 12, da Constituição Federal.
11.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
11.4. Estar em dia com o Serviço Militar, se do sexo masculino.
11.5. Atender aos pré-requisitos constantes no item 2 deste Edital para o exercício do 
cargo, bem como o registro em Conselho quando o cargo assim o exigir.
11.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.
11.7. Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou completar 60 (sessenta) 
anos até um ano após a data da publicação deste Edital.
11.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
11.9. Não apresentar pelo menos uma das comorbidades relacionadas no subitem 1.2.2 deste Edital. 
11.10. Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício de função pública, 
achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
11.11. Assinar Termo de Compromisso confirmando a ciência e a concordância com as 
normas estabelecidas pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de Natal.
11.12. O candidato deverá verificar se preenche todos os requisitos exigidos para a 

contratação temporária no seu respectivo cargo. A falta de comprovação de qualquer um 
dos requisitos especificados neste item impedirá sua contratação.
11.13. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação.
12. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
12.1. Os candidatos habilitados serão contratados a critério da Administração Municipal, 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% (cinco 
por cento) para os candidatos com deficiência, conforme determinado no item 4 deste Edital.
12.2. Os candidatos selecionados serão contratados em caráter temporário, pelo período de 6 (seis) 
meses, podendo ser renovado por 3 (três) períodos sucessivos, até o limite máximo de 2 (dois) 
anos, conforme a Lei nº 5.345/2001, alterada pela Lei nº 5.761, de 13 de dezembro de 2006.
12.3. A convocação dos classificados para o efeito de contratação será feita somente 
por meio do Diário Oficial do Município através de Portaria, que estabelecerá o prazo, 
horário e local para a apresentação do candidato à Comissão Permanente de Concursos 
da Secretaria Municipal de Educação – COMPEC/SME, a quem cabe fornecer informações e 
direcionamentos para a contratação.
12.4. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo, não cabendo recurso, o candidato que:
12.4.1.  Não comparecer no prazo determinado na portaria de convocação.
12.4.2. Não aceitar as condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação de 
Natal para o exercício do cargo.
12.5. Recusar contratação, deixar de assumir as funções ou não entrar em exercício nos 
prazos estabelecidos pela Legislação Municipal vigente.
12.6. Somente será contratado o candidato que for julgado apto física e mentalmente para 
o exercício do cargo, após se submeter ao exame médico pré-admissional, realizado pela 
Junta Médica do Município, por ocasião da convocação.
12.7. No ato de assinatura do contrato, o candidato deverá entregar a documentação 
comprobatória das condições previstas no item 11, para o cargo ao qual concorreu, e 
outros documentos estabelecidos pela COMPEC/SME.
12.8 . Não é assegurada ao candidato a contratação automática, mas somente lhe 
garante o direito de ser convocado dentro da ordem de classificação, condicionando-se a 
concretização do ato à observância da Legislação pertinente e à necessidade do Município 
e no prazo de vigência do Concurso.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do processo de seleção, tais como se acham estabelecidas no Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas 
para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
13.2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão 
objeto de avaliação nas provas do Concurso.
13.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, 
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a contratação do candidato, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativas, cível ou criminal cabíveis.
13.4. Serão publicados no Diário Oficial do Município apenas os resultados dos candidatos 
que lograrem classificação no Processo Seletivo.
13.5. Cabe à Secretaria Municipal de Educação de Natal o direito de aproveitar os 
candidatos classificados em número estritamente necessário para suprir as necessidades 
temporárias existentes e que vierem a existir durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, não havendo, portanto, obrigatoriedade de contratação total dos habilitados.
13.6. A convocação dos aprovados, obedecendo à ordem classificatória, estará sujeita à 
disponibilidade orçamentária e às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Natal durante a vigência do concurso.
13.7. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) 
constantes na Ficha de Inscrição, é de responsabilidade do candidato de mantê-los 
atualizados, junto à COMPEC/SME, até que se expire o prazo de validade do concurso.
13.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
13.9. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos 
à habilitação, classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do 
resultado final e homologação em órgão de divulgação oficial.
13.10. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação de Natal, no que couber.
13.11. As despesas relativas à participação do candidato no concurso e à apresentação 
para contratação correrão a expensas do próprio candidato.
13.12. A Secretaria Municipal de Educação de Natal não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este processo seletivo.
13.13. A SME manterá o arquivamento da documentação relativa a este processo seletivo, 
conforme prazo previsto no Decreto Municipal nº 9.917, de 27/03/2013. 
13.14. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo Seletivo Simplificado, por meio 
do Diário Oficial do Município, via endereço eletrônico (www.natal.rn.gov.br/dom).
Natal, 28 de julho de 2020.
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA - Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
QUADRO DE ANÁLISE CURRICULAR
1. CARGO: EDUCADOR INFANTIL

TÍTULO
QUANTIDADE MÁXIMA DE 

TÍTULO/EXPERIÊNCIA A SER 
CONSIDERADO

VALOR UNITÁRIO
VALOR 
OBTIDO

a) Diploma de Especialização lato sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/ Curso).

01 25

b) Diploma de Mestrado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 30

c) Diploma de Doutorado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 35

d) Experiência profissional, 
exclusivamente em sala de aula na 

Educação Infantil, conforme subitem 6.5 
deste Edital.

01 a 19 semestres 04

e) Certificação como aluno em cursos 
de capacitação profissional na área 
específica, ou em área correlata na 

Educação, concluído a partir de 2012 
com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas.

01 05

f) Certificação emitida por Universidade 
ou Instituição de ensino superior por ter 
cumprido, no mínimo, um período letivo 

como bolsista de Iniciação Científica 
durante o curso de graduação.

01 05

Total máximo de pontos obtidos

2. CARGOS: PROFESSOR DE ARTES DANÇA, ARTES MÚSICA, ARTES TEATRO, ARTES VISUAIS, 
EDUCAÇÃO FÍSICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, INGLÊS, LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA

TÍTULO
QUANTIDADE MÁXIMA DE 

TÍTULO/EXPERIÊNCIA A SER 
CONSIDERADO

VALOR UNITÁRIO
VALOR 
OBTIDO

a) Diploma de Especialização lato sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/ Curso).

01 25

b) Diploma de Mestrado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 30

c) Diploma de Doutorado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 35

d) Experiência profissional referente 
ao cargo pleiteado, exclusivamente em 
sala de aula no Ensino Fundamental, 
conforme subitem 6.5 deste Edital.

01 a 19 semestres 04

e) Certificação como aluno em cursos 
de capacitação profissional na área 
específica, ou em área correlata na 

Educação, concluído a partir de 2012 
com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas.

01 05

f) Certificação emitida por Universidade 
ou Instituição de ensino superior por ter 
cumprido, no mínimo, um período letivo 

como bolsista de Iniciação Científica 
durante o curso de graduação.

01 05

Total máximo de pontos obtidos

3. CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

TÍTULO
QUANTIDADE MÁXIMA DE 

TÍTULO/EXPERIÊNCIA A SER 
CONSIDERADO

VALOR UNITÁRIO
VALOR 
OBTIDO

a)Diploma de Especialização lato sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/ Curso).

01 25

b) Diploma de Mestrado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 30

c) Diploma de Doutorado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 35

d) Experiência profissional referente ao 
cargo pleiteado, exclusivamente em sala 

de aula, conforme subitem 6.5 deste 
Edital.

01 a 19 semestres 04

e) Certificação como aluno em cursos 
de capacitação profissional na área 
específica, ou em área correlata na 

Educação, concluído a partir de 2012 
com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas.

02 05

f) Certificação emitida por Universidade 
ou Instituição de Ensino Superior por ter 
cumprido, no mínimo, um período letivo 

como bolsista de Iniciação Científica 
durante o curso de graduação.

02 05

g) Certificado de participação como aluno 
em congresso, conferência, seminário ou 
simpósio, na área de atuação, com carga 

horária mínima 08 (oito) horas.

02 05

h) Certificado de apresentação em curso, 
congresso, conferência, seminário ou 

simpósio, na área de atuação, com carga 
horária mínima de 08 (oito) horas.

02 05

Total máximo de pontos obtidos

4. CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS

TÍTULO
QUANTIDADE MÁXIMA DE 

TÍTULO/EXPERIÊNCIA A SER 
CONSIDERADO

VALOR UNITÁRIO
VALOR 
OBTIDO

a) Diploma de Especialização lato sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/ Curso).

01 25

b) Diploma de Mestrado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 30

c) Diploma de Doutorado stricto sensu 
na área de Educação expedido por 

instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC (Universidade/ Faculdade/Curso).

01 35

d) Experiência profissional referente 
ao cargo pleiteado, exclusivamente em 
sala de aula no Ensino Fundamental, 
conforme subitem 6.5 deste Edital.

01 a 19 semestres 04

e) Certificação como aluno em cursos 
de capacitação profissional na área 
específica, ou em área correlata na 

Educação, concluído a partir de 2012 
com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas.

02 05

f) Certificação emitida por Universidade 
ou Instituição de Ensino Superior por ter 
cumprido, no mínimo, um período letivo 

como bolsista de Iniciação Científica 
durante o curso de graduação.

02 05

g) Certificado de participação como aluno 
em congresso, conferência, seminário ou 
simpósio, na área de atuação, com carga 

horária mínima 08 (oito) horas.

02 05

h) Certificado de apresentação em curso, 
congresso, conferência, seminário ou 

simpósio, na área de atuação, com carga 
horária mínima de 08 (oito) horas.

02 05

Total máximo de pontos obtidos

ANEXO II
EDITAL Nº 01/2020 – SME/PMN
MODELO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS CONCORRENTES A VAGAS DE NEGROS
Eu, _______________________________, RG nº _________________, CPF nº 
____________________, declaro para os fins de concorrência de reserva de vagas 
destinadas a negros, no processo seletivo em epígrafe, que sou de cor preta ( ) ou parda 
( ), conforme as categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE. Declaro estar ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/
ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar na minha eliminação do referido 
processo e poderei responder criminalmente por esta declaração. 
Natal, ______ de _______________________ de 2020.
______________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO III
EDITAL Nº 01/2020 – SME/PMN
MODELO DE AUTODECLARAÇÃO - GRUPO DE RISCO COVID-19
Eu, ___________________________________________, inscrito(a) no CPF 
nº___________, para assumir o cargo de _________________DECLARO que não faço parte 
do grupo de risco da doença COVID-19, não apresentando as comorbidades abaixo relacionadas:
- Diabetes insulinodependente.
- Insuficiência renal crônica.
- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou 
grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose.
- Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa. 
- Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de 
imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE.
- Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40.
- Cirrose ou insuficiência hepática.
- Gestantes ou lactantes de crianças até 01 (um) ano de idade.
Natal, ______ de _______________________ de 2020.
_______________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

ATIVIDADE DATA
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 04/08 a 08/08/2020

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL - ANÁLISE CURRICULAR 26/08/2020
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE À ANÁLISE CURRICULAR 27/08/2020

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - ANÁLISE CURRICULAR 02/09/2020
AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS 03 e 04/09/2020

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DA AVALIAÇÃO DOS 
CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS

09/09/2020

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE À AVALIAÇÃO DOS 
CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS

10/09/2020

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - AVALIAÇÃO DOS 
CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR DE LIBRAS

15/09/2020

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 15/09/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020* 
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL 
LAMARTINE – CNPJ: 01.939.019/0001-60.
CONTRATADO: ANNA KAROLYNE DE ARAÚJO LIRA ME – CNPJ: 27.991.341/0001-22.
ENDEREÇO: Rua Adrianópolis, 54, Potengi, Natal-RN, CEP 59124-430. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da ESCOLA 
MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINE, a qual atende a 546 (quinhentos e quarenta e seis) 
alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, PNAP e AEE /FNDE) 
e do Programa Municipal de Alimentação Escolar (PNAE). 
VALOR: Fonte 10010000 – R$ 2.971,60 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta 
centavos); Fonte 11220000 – R$ R$ 3.011,26 (três mil e onze reais e vinte e seis centavos), 
totalizando R$ 5.982,86 (cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 11220000 e 10010000*; Elemento de despesa: 
3.3.90.30; Subelemento: 07. 
VIGÊNCIA: 2 de março de 2020 à 31 de março de 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Natal, 25 de março de 2020.
ASSINATURAS:
LAYSE ARANHA MARINHO – Presidente da UEX 
ANNA KAROLYNE DE ARAÚJO LIRA – Representante legal da empresa
*Republicado por incorreção

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
CNPJ: 03.138.148/0001-85
CONTRATADO: WT DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/MF: 35.291.038/0001-45
ENDEREÇO: Rua José Aguinaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal-RN.
OBJETO: Renovação do Contrato nº 096/2016 SME/PMN por mais 12 (doze) meses, o qual 
visa à contratação de empresa para prestação dos serviços de locação com instalação, 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar; e 
o acréscimo do QUANTITATIVO dos itens no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 
perfazendo um acréscimo de 23,75% (vinte e três vírgula setenta e cinco por cento) do 
VALOR TOTAL do contrato.
VALOR: R$ 1.195.620,00 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Atividades: 2.177; 2.178; 
2.196; 2.921 e 2.922; Fonte: 10010000.
VIGÊNCIA: 1º de agosto de 2020 à 31 de julho de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93.
Natal, 27 de julho de 2020.
ASSINATURAS:
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA – pela Contratante
Genison da Silva – Contratada

EXTRATO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2015
PROCESSO: 025125/2019-72 – SME/PMN.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
CNPJ: 03.138.148/0001-85
CONTRATADA: A. J. F. INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.443.865/0001-71
ENDEREÇO: Rua Major Afonso Magalhães, 29, Areia Preta, Natal-RN.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a adequação da planilha orçamentária 
com reflexo financeiro no valor de R$ 354.918,47 (trezentos e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e dezoito reais, e quarenta e sete centavos). Este percentual refere-se a 
5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco porcentos) de itens existentes acrescidos, 8,24% 
(oito vírgula vinte e quatro porcento) de itens novos, 5,92% (cinco vírgula noventa e dois) 
de itens excluídos, totalizando 36,62% (trinta e seis vírgula sessenta e dois porcento) de 
acréscimos e 30,74% (trinta vírgula setenta e quatro porcento) de supressão. Dessa forma, 
o valor total do contrato será de R$ 4.598.631,42 (quatro milhões, quinhentos e noventa 
e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) dos quantitativos 
e qualitativos da planilha orçamentária  do Contrato que tem por objeto a CONSTRUÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO INTEGRADO DOS BAIRROS NOSSA SENHORA DA 
APRESENTAÇÃO E LAGOA AZUL, LOTE III, quais sejam, 02 (DUAS) ESCOLAS.
Natal, 20 de julho de 2020.
ASSINATURAS: 
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA – pela Contratante 
ANA ELISABETH THÉ B. FREIRE – pela Contratada

PESQUISA MERCADOLÓGICA
A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de Pesquisa 
Mercadológica, objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administração 
Pública e a aferição do real valor de mercado, visando à AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO, 
de acordo com especificações e quantitativos discriminados em Termo de Referência, com 
vistas a beneficiar os Centros Municipais de Ensino, por ocasião da emergência instaurada 
em razão da pandemia de COVID-19.
Esta Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As 
especiações do objeto devem ser solicitadas ao Departamento de Administração Geral – DAG, 
pelos interessados, por meio do endereço eletrônico (equipe.dag@gmail.com), bem como, 
por meio do telefone (84) 3232-4732, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h. 
Natal, 31 de julho de 2020. 
MERISE MARIA MACIEL - Diretora do Departamento de Administração Geral

PESQUISA MERCADOLÓGICA
A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de Pesquisa 
Mercadológica, objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administração Pública 
e a aferição do real valor de mercado, visando, de acordo com especificações e quantitativos 
discriminados em Termo de Referência, à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPIs, destinados aos servidores e aos alunos dos Centros Municipais de Ensino, 
por ocasião da emergência instaurada em razão da pandemia de COVID-19.
Esta Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As 
especiações do objeto devem ser solicitadas ao Departamento de Administração Geral – DAG, 
pelos interessados, por meio do endereço eletrônico (equipe.dag@gmail.com), bem como, 
por meio do telefone (84) 3232-4732, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h. 
Natal, 31 de julho de 2020. 
MERISE MARIA MACIEL - Diretora do Departamento de Administração Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 133/2020-GS/SMS DE 03 DE AGOSTOL DE 2020.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
artigo 5º, XIV, L da Lei Complementar nºs 020, de 02 de março de 1999, com as alterações 
impostas pela Lei Complementar n° 061/2005, e Ofício n°        1589/2020-GS/SMS
Venho por meio deste, solicitar, tornar sem efeito a PORTARIA Nº. 131/2019-GS/SMS, de 
03 DE JULHO DE 2019.
Nova comissão de recebimento de materiais e medicamentos do DEPARTAMENTO DE 
LOGÍSTICA E SUPORTE IMEDIATO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE - DLS E DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF para que seja publicada em DIÁRIO OFICIAL:

Comissão de Recebimento de Materiais e Medicamentos

Nome Matricula Função

RAFAEL FAUSTINO TEIXEIRA 72.147-2 PRESIDENTE

SEVERINO WELLINGTON DE LIMA 13.743-0 MEMBRO
CAROLINE NOBREGA BERNARDINO 72.636-7 MEMBRO
THAYANNY DE SOUZA SILVA 72.804-9 MEMBRO
MIRIAN GOMES DA SILVA 72.727.6 MEMBRO
DEBORA GUILHERME DA SILVA SANTOS 72.423-5 MEMBRO
LAINE MONTEIRO DE ANDRADE MEDEIROS 72.407-9 MEMBRO
EDSON LUÍS ARAÚJO FILHO 72.884-5 MEMBRO
JOAO MARIA FREITAS DA SILVA JUNIOR 72.402-0 MEMBRO
TALITA ALINE BENJAMIM DE OLIVEIRA 72.637-0 MEMBRO

PAULA REGINA FILGUEIRA 72.509-9 MEMBRO

EDNA MARIA BARBOSA 72.191-2 MEMBRO
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RENATA LOPES LIMA 72.146-9 MEMBRO
DIANALDO RODRIGUES LOPES 34.422-2 MEMBRO
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA 45.872-4 MEMBRO
SHIRLEY CRISTIANE DOS SANTOS CUNHA 72.253-6 MEMBRO
JÉSSICA TOLETINO SOUZA 72.821-8 MEMBRO
JUREMALEIROS 35.430-9 MEMBRO
MICAELLY DANTAS DOS SANTOS 72.890-6 MEMBRO
SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO 72.950-3 MEMBRO
FERNANDA VARELA SIQUEIRA 72.838-6 MEMBRO
JULIANE MARQUES DUARTE 72.980-5 MEMBRO
ZENAIDE ARAGÃO XIMENES 72.959-8 MEMBRO

Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde do Natal

EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem 
cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa 
emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação 
no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Alugueis.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
28552/2018-21 HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA 05/24 3.162,70
28552/2018-21 HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA 06/24 3.162,70
27516/2019-21 MARIA DE FÁTIMA COSTA 03/12 2.134,37
5886/2019-16 SEBASTIÃO GODEIROS CARLOS 10/12 3.615,05

Em seguida, publique-se.
Natal, 03 de agosto de 2020.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal De Saúde de Natal

EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem 
cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa 
emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação 
no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Clínicas e Laboratórios.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
7518/2020-38 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12406 4.153,77
7518/2020-38 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12432 271.076,52
7518/2020-38 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12549 11.385,05
7518/2020-38 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12545 543.524,42

06214/2017-58
PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS 
RENAI

1025 63.326,14

Em seguida, publique-se.
Natal, 03 de agosto de 2020.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal De Saúde de Natal

EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Prestação de Serviços.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR

21750/2019-45
DP DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES ME

146,148 48.946,60

41338/2019-41
SEGURADORA LIDER DOS 
CONSORCIOS DO SEGUR

2019 16,21

41338/2019-41
SEGURADORA LIDER DOS 
CONSORCIOS DO SEGUR

2017 70,81

10294/2020-41
PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS 
LTDA.

10997 391,20

10294/2020-41
PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS 
LTDA.

11167 56.335,20

40748/2017-11
E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS 
LTDA.L

1514 602,74

217/2017-88
E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS 
LTDA.L

1513 1.453,24

53235/2016-81
JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA LT

28598 4.999,88

3780/2020-11
TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
HOSPITALAR L

3744 380,00

32288/2018-21
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CI

007 61.885,96

11898/2019-71
E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS 
LTDA.L

1519 4.500,00

11898/2019-71
E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS 
LTDA.L

1519 4.500,00

11898/2019-71
E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS 
LTDA.L

1519 5.766,61

Em seguida, publique-se.
Natal, 03 de agosto de 2020.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal De Saúde de Natal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2020
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com 
fundamento  no Parecer Jurídico nº 929/2020 acostados aos autos, com base no Art. 4º da 
LEI   nº 13.979/2020 de 06 de   fevereiro de 2020, com alterações pela MP nº 929/2020,  
Decreto Estadual de Calamidade Pública nº 29.534 de 19 de março de 2020 e Decreto de 
Calamidade Pública Municipal nº 11.926 de 20 de março de 2020.
PROCESSO: 10836/2020-86
OBJETO: Aquisição de  computadores para suprir as necessidades das Unidades Hospitalares 
da Rede Municipal de Natal. Sistematização de pacientes diagnosticados pelo COVID-19
CREDOR: NÚCLEO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO  LTDA
CNPJ: 12.340.758/0002-39
Endereço: Av. Amintas Barros, 2842 - Bom Pastor - Natal/RN – CEP: 59.062-255
Valor total RS 244.494,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Unidade Orçamentária: 20.149 - Atividade/Projeto: 10.122.0001.1051- Elemento de 
Despesa: 3.44.90-52 - Sub-elemento:19 - Fonte: 12150001
Reconhecimento: Vinícius Capuxu de Medeiros  - Secretário Adjunto de Logística em Saúde, 
Administração e Finanças.
Ratificação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde
Natal, 03 de agosto  de 2020.

COLETA DE PREÇOS EMERGENCIAL Nº 024/2020
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da Coleta de Preços abaixo especificada:
COLETA DE PREÇOS EMERGENCIAL Nº 024/2020 – Processo nº 012605/2020-15 – OBJETO: 
Aquisição de material de saúde fralda descartável, para atender as necessidades exigidas 
do serviço de saúde do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF da Secretaria 
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Municipal de Saúde de Natal, durante o período de 180 (cento e oitenta) dias. A abertura 
e entrega dos envelopes com a documentação e propostas ocorrerá às 10:00 h do dia 07 
de agosto de 2020 (sexta feira), inclusive a impressão das propostas recebidas por e-mail. 
As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento 
de Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – 
CEP: 59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira 
e sexta feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.
com.br e do telefone: (84) 3232-2457/3232-8563/ 3232-8497. 
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS
Natal/RN, 03 de agosto de 2020.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 116/2020 
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da Pesquisa Mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 116/2020 – Processo nº 012685/2020-09 – OBJETO: 
contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças e acessórios originais, guincho, aliamento, balanceamento, 
cambagem, lanternagem, funilaria e pintura nos veículos do SAMU NATAL da Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS, pelo período de 12 (doze) meses.
A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação. 
As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento de 
Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 
59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta 
feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br e 
do telefone: (84) 3232-2457/3232-8497/3232-8563. As Propostas de Preços poderão ser 
entregues no citado endereço ou encaminhadas via e-mail em forma de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS-Natal
Natal/RN, 03 de agosto de 2020.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 117/2020 
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da Pesquisa Mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 117/2020 – Processo nº 012694/2020-91 – OBJETO: 
Aquisição de material de consumo kit dengue para atividades de campo do Centro de 
zoonoses de Natal do Departamento de Vigilância em Saúde – DVS da Secretária Municipal 
de Saúde – SMS, pelo período de 12 (doze) meses. 
A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar desta publicação. 
As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento de 
Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 
59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta 
feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br e 
do telefone: (84) 3232-2457/3232-8497/3232-8563. As Propostas de Preços poderão ser 
entregues no citado endereço ou encaminhadas via e-mail em forma de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS-Natal
Natal/RN, 03 de agosto de 2020.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 118/2020 
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da Pesquisa Mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 118/2020 – Processo nº 012521/2020-73  – 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos tipo MÉDICO – HOSPITALAR, pertencentes ao SAMU / NATAL: 
Cardioversor, Desfibriladores externos automáticos, Incubadora de transporte, ventilador 
microprocessado, ventilador mecânico, oximetro de pulso, cabo laringoscópio adulto e 
infantil e lâmina adulto, infantil – com mão de obra, substituição de peças e acessórios, 
setor de manutenção de bens móveis da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme 
especificações do Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses. 
A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar desta publicação. 
As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento de 
Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 
59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta 
feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br e 
do telefone: (84) 3232-2457/3232-8497/3232-8563. As Propostas de Preços poderão ser 
entregues no citado endereço ou encaminhadas via e-mail em forma de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS-Natal
Natal/RN, 03de agosto de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CAT
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
PRESIDENTE:  RAIMUNDO DA COSTA SOUZA
PROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA
SECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA
 
 EDITAL nº.  093/2020 - TATM – 2ª. INSTÂNCIA                                 
A Secretaria Municipal de Tributação, por seu Coordenador do Contencioso  Administrativo 
Tributário, no uso  de suas  atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao  disposto  
no  art. 26,  inciso IX, art. 78-A e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal 
Administrativo de Tributos Municipais – TATM, TORNA PÚBLICO que da (s) PAUTA (s)  de 
JULGAMENTO (s) prevista (s) para o (s) Dia (s): 11 de AGOSTO de 2020, a partir das 08h, 
através de videoconferência, consta (m) o (s) seguinte (s) processo (s):
Processo nº. 20200159257 – RCL/ITIV - Recorrente: Mavira Participações Ltda. - Recorrido: Fazenda 
Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Voluntário - Relator: Conselheiro Rodrigo Fernandes de Paiva.  
Processo nº. 20200076050 – RCL/ITIV/Laudêmio - Recorrente: Fazenda Municipal - 
Recorrido: Esquadros Engenharia Ltda.- EPP - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Ex Officio 
- Relator: Conselheiro Rodrigo Fernandes de Paiva.   
Processo nº. 20180332761 – RCL/IPTU - Recorrente:  Karla Vanessa Amaral de Araújo 
Moreira - Recorrido: Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Voluntário  - 
Relator: Conselheiro Rodrigo Fernandes de  Paiva.
Processo nº. 20191083412 – Restituição/IPTU/TLP - Recorrente: Fazenda Municipal – 
Recorrido: Tareja Christina Seabra de Freitas Medeiros - Recurso Eletrônico/2020 - TATM 
- Ex Officio - Relator: Rodrigues  Fernandes de Paiva    
Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data 
aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes. 
Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal (RN), 03 de Agosto de 2020.                 
Raimundo da Costa Souza - Presidente / TATM  - Mat. 31.853-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 33/2020 – GS/SEMTAS, DE 03 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a publicação do RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 001/2020 – SEMTAS/PMN.
A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social do Município do Natal/RN, no uso 
de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo seletivo apresentado pela Comissão criada para este fim;
CONSIDERANDO o que restou estabelecido no edital do Processo seletivo n°. 001/2020;
CONSIDERANDO que a candidata aprovada para o cargo de visitadora  SIMONE SOCORRO 
ALENCAR DE ARAÚJO PAULO, requereu distrato do contrato após a sua assinatura;,
RESOLVE:
Art.1º – Nomear JANAINA DUARTE DE LIMA, 41ª colocada no processo seletivo, para ocupar o cargo de 
visitadora, devendo se apresentar conforme disposições expostas no Processo Seletivo n°. 001/2020.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigar na data de sua publicação.
Natal/RN, 03 de agosto de 2020
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2019
Processo nº: 006465/2019-02
Parceiras: SEMTAS e 
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS DO NORDESTES 
– ADRA NORDESTE, CNPJ nº 15.778.957/0001-30, Endereço: Rua Olinto Meira, nº 955, 
Alecrim, CEP 59012-240, Natal/RN;
Dotação Orçamentária:
Código de Atividade: 18.47 – 08.243.010.2-388 – Fortalecimento do Fundo para Infância e 
Adolescência - FIA; Fonte: 19901401; Anexo: 7; Elemento de Despesa: 3.33.50.41 – Contribuições;
Base Legal: Resolução n° 269/2006 do CMAS – NOB-RH/SUAS; a Resolução nº 109/2009 o 
CNAS - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; bem como regidos pela Resolução 
n° 11/2016 TCE/RN; Resolução nº 18/2018; Instrução Normativa nº 01/2018-CGM; Lei nº 
5.759/2006 e alterações pela Lei nº 6.541/2015; Lei n° 13.019/14 e atualizações; Lei n° 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e demais legislações pertinentes.
Objeto: O presente Termo de Fomento tem por objetivo a aplicação de recursos financeiros, 
oriundos da captação do Fundo para Infância e Adolescência FIA, à execução de projetos 
voltadas a área de infância e adolescência, apresentados pelas Organizações da Sociedade 
Civil – OSC, devidamente registradas e cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA e, analisados pela Comissão de Técnica instituída 
por membros designados pelo Colegiado e aprovados em Plenária desse Conselho, 
isso à efetivação da Política de Atendimento Social, albergada na Carta Fundamental e 
regulamentada na Lei nº 8.069/1990-ECA e demais legislações infra, em conformidade com 
os Planos de Trabalho apresentado pela Instituição
Valor Total: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Vigência: a partir da liberação da parcela do recurso, findo em 10 (dez) meses.
Data de Assinatura: 30 de dezembro de 2020.
Parceiras: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS DO 
NORDESTES – ADRA NORDESTE e
Andréa Cristina Costa Dias de Viveiros – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.
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EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento na Lei nº 
13.979/2020, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos.
Nº do Processo: 009026/2020-87
Nome do credor: T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 16.648.417/0001-03;
ENDEREÇO: Rua Maracanã, nº 8083, Pitimbu, Natal/RN, CEP 59.067-280.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Código Atividade: 18.49 – 08.244.001-1-053 – SEMTAS – Natal no Combate ao Novo 
Coronavírus (COVID-19). Valor: R$ 30.272,74 (trinta mil, duzentos e setenta e dois reais 
e setenta e quatro centavos). Fonte: 10010001; Anexo: 4; e Elemento de Despesa: 
3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Valor Total: R$ 30.272,74 (trinta mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
Objeto: A presente despesa tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de sanitização, visando atender as necessidades emergenciais da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, no tocante ao enfrentamento do novo coronavírus.
Natal/RN, 03 de agosto de 2020
ANDREA CRISTINA COSTA DIAS VIVEIROS - Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 38/2020  
Processo nº:  010479/2020-56
Contratada: H BONITA COMÉRCIO EIRELI - ME.
Endereço: Rua Coronel Cascudo, nº 0336, Cidade Alta, Natal/RN -  CEP: 59.025-260;
CNPJ nº 12.122.858/0001-08;
Contratante: SEMTAS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS
Código Atividade: 18.49 – 08.244.001-1-053 – SEMTAS – Natal no Combate ao Novo 
Coronavírus (COVID-19). Valor: R$ 171.148,74 (cento e setenta e um mil, cento e quarenta 
e oito reais e setenta e quatro centavos). Fonte: 13110001; Conta Corrente: 12.144-4 – 
NATALCOVIDEPI; Anexo: 4; e Elemento de Despesa: 3.33.90.30 – Material de Consumo.
Valor: R$ 464.940,40 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais 
e quarenta centavos). Fonte: 13110001; Conta Corrente: 11.326-3 – NATALBL PSB FNAS; 
Anexo: 4; e Elemento de Despesa: 3.33.90.30 – Material de Consumo.
Valor: R$ 106.523,46 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e seis 
centavos). Fonte: 13110001; Conta Corrente: 11.326-3 – NATALBL PSB FNAS; Anexo: 4; e 
Elemento de Despesa: 3.33.90.30 – Material de Consumo.
Base Legal: Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e demais legislação aplicável.
Objeto: O objeto da presente avença consiste na contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos de proteção individual, visando atender as necessidades 
emergenciais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN, 
no tocante ao enfrentamento do novo coronavírus, de acordo com as especificações 
estabelecidas no Termo de Referência, proposta da contratada e Contrato.
Vigência: 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura;
Valor Total: R$ 742.612,60 (Setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e sessenta centavos);
Data de Assinatura: 03 de agosto de 2020; 
Contratada:  H BONITA COMÉRCIO EIRELI - ME
Contratante: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS.

NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, 
NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo 
Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), 
destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS.
Natal/RN, em 03 de agosto de 2020.
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, 
NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo 
Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil 
reais), destinados ao SIGTV Estruturação - Investimento.
Natal/RN, em 03 de agosto de 2020.
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, 
NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo 
Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 290.454,00 (Duzentos e noventa mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais), destinados ao SIGTV Estruturação - Custeio.
Natal/RN, em 03 de agosto de 2020.
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 010/2020-SEMOV - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-SEMOV
Processo nº 003710/2018-31-SEMOV
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: TCPAV  Tecnologia em Construção e Pavimentção Eireli.
Objeto: Contenção em cortina grampeada na Praça da Casa do Estudante – Cidade Alta,  Natal/RN.
Valor: R$ 249.555,54 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco 
reais e cinquenta e quatro centavos)
Prazo de vigência e execução: o prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e 
cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da sua assinatura. O prazo de execução das 
obras, objeto do presente contrato, será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados 
a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 15.451.012.2-473 - Recuperação de Vias 
Públicas; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
Fonte: 10010000 - O.Ñ.V.; Anexo: VII - Atividades de Ações Finalísticas. 
Base Legal: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho - Contratada
Natal, 08 de julho de 2020.

*16º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 047/2010 (CP nº 004/2010)
Processo nº 010337/2020-99
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: EIT - Construções S/A
Objeto: fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência, bem como 
o prazo de execução do contrato nº 047/2010, ambos a partir de 16.06.2020 com validade 
até 13.12.2020, para execução dos serviços de reestruturação geométrica da Av. Capitão 
Mor Gouveia, inclusive binário com a Av. Jerônimo Câmara, Natal/RN.
Base Legal: art. 57, §1º, inciso II c/c §2º, da Lei 8.666/93.
Assinaturas: 
Calson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Dorian Carlos de Melo Freire - Contratada
Natal, 10 de junho de 2020.
*Republicado por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
*EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fica Dispensada da licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 4º, da 
Lei 13.979/2020, em sua redação atual:
PROCESSO Nº: 010581/2020-51
OBJETO: Desinfecção dos prédios da STTU. 
NOME DO CREDOR: EBENEZER SAÚDE AMBIENTAL EIRELI - CNPJ: 13.641.613/0001-50
CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.122.01.2533 – Manutenção e 
Funcionamento da STTU - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Juridica - Sub Elemento 61 - Anexo I – Fonte 10010000
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTU
Natal, 07 de julho de 2020.
*Republicado por Incorreção. 

PESQUISA MERCADOLÓGICA DE PREÇO
A Unidade Setorial de Administração Geral – USAG da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 
inscrita no CNPJ nº 08.565.566/0001-72, com sede na Rua Almino Afonso, 44, Ribeira – Natal/
RN, e-mail: usag.sttu@natal.rn.gov.br, telefones: (84) 3232-9126 e 3232-4899, objetivando 
o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública, para o conhecimento 
dos interessados, a realização das pesquisas mercadológicas abaixo especificadas:

OBJETO
Proposta de Preço para a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de comunicação móvel celular, com a disponibilização de equipamentos tipo 
smartphones para o uso do sistema de talonário eletrônico. 

A pesquisa terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação, podendo 
ser encerrada quando do recebimento de no mínimo 03 (três) propostas de preços. As 
informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no 
horário das 08h00 às 14h00, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições 
legais dispostos na Legislação pertinente.
Natal/RN, 03 de agosto de 2020. 
Wisler José de Souza - Chefe da Unidade Setorial de Administração Geral - STTU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
PORTARIA Nº 28/2020 – SEMUL, 08 de julho de 2020.
A SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o princípio de publicidade dos atos administrativos,
 RESOLVE:
 Art. 1º Designar o servidor abaixo informado para atuar como gestor do contrato em 
referência, visando acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) firmado(s) entre a Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres - SEMUL e o(s) fornecedor(es) abaixo 
especificado(s), conforme a Lei Federal nº 8.666/1993:

Processo n° Objeto Fornecedor Gestor

010424/2020-46
Contrato n° 25/2020 – 

Contrato de prestação de 
serviços de desinfecção

EBENEZER SAUDE 
AMBIENTAL EIRELI

DEISYANNE DE SOUSA 
LEITE NORONHA - 

Matrícula nº 72.425-6

Art.2º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.
JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA
Secretária Adjunta de Políticas Públicas para as Mulheres

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 
Processo Nº 013833/2017-07
Contratada: MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELLI - ME
Contratante: SEMUL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEMUL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.001.2-095 – Manutenção e Funcionamento da SEMUL
ANEXO: 1 - FONTE: 10010000 
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.007.1 - 356 – Reestrutração e Ampliação do Centro de 
Referência Elizabeth Nasser - ANEXO: 4 - FONTE: 10010000 
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.007.2-356 – Atendimento às Mulheres em Situação de 
Violência - ANEXO: 7 - FONTE: 10010000 - ELEMENTO: 33.90.37 – Locação de Mão-de-obra
VALOR TOTAL: R$ 692.045,88 (seiscentos e noventa e dois mil e quarenta e cinco reis e 
oitenta e oito centavos)
Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual redação. 
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato
Vigência: 01 de agosto de 2020 a 01 de agosto de 2021
Data de Assinatura: 31 de julho de 2020 
Contratada: Daiana Valentim Freire
Contratante: Andréa Ramalho Pereira de Araújo Alves
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEMUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  N° 004/2020 - SEHARPE
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E 
PROJETOS ESTRUTURANTES – SEHARPE, situada a Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta, 
Natal/RN, e inscrita no CNPJ/MF sob número 08.916.232/0001-04, neste ato representada 
pelo Secretario, o Senhor TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO, CPF nº 107.955.614-15, 
brasileiro, residente e domiciliado nesta capital e START - PESQUISA E CONSULTORIA 
TÉCNICA LTDA., adiante denominada simplesmente CONTRATADA, estabelecida à Av Amintas 
Barros, n º 2108 - Lote 74 - Quadra 07, Lagoa Nova, CEP 59.062-350 - NATAL/RN, e 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o N.º 05.752.322/0001-00, 
representada neste ato pelo seu representante legal SRA. KEILA BRANDÃO CAVALCANTI, 
portadora do CPF: 106.068.824-72, residente e domiciliada nesta capital. 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo ao 
Contrato nº 004/2020-SEHARPE, consoante incisos II dos § 1º e § 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO: Fica prorrogado por mais 30 (Trinta) dias corridos, o prazo de 
vigência e execução a que se refere a Cláusula Nona do Contrato nº 004/2020 - SEHARPE, 
estabelecendo-se a data de 01 de Setembro de 2020 para a conclusão dos serviços e 
termo final de vigência contratual.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:31 de Julho de 2020
REPRESENTANTE DAS PARTES:
TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO – Secretário da SEHARPE
KEILA BRANDÃO CAVALCANTI - CONTRATADA
]

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  SOCIAL
PORTARIA Nº. 002/2020-GS-SECOM-Natal (RN), 03 de agosto de 2020.
O Secretário Municipal de Comunicação Social, Heverton Santos Freitas, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são referidas por lei.
RESOLVE:
Art. 1º- Designar LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de chefe do setor 
de acompanhamento de mídia, símbolo CS, matricula 72.658-7 e CPF: 390.106.604-78, 
como gestora dos contratos de publicidade nº 003/2020, ART&C COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
LTDA, 004/2020, BASE PROPAGANDA LTDA, 005/2020 EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA, 
006/2020 DOIS A PUBLICIDADE LTDA, 007/2020, RAF COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, 
relativos a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24.001/2019.                         
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HEVERTON SANTOS FREITAS
Secretário Municipal de Comunicação Social

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL
PORTARIA Nº 055/2020-GP/NATALPREV, DE 03 DE AGOSTO DE 2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL 
– NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o 
artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 00000.013125/2020-63 – NATALPREV, de 03/08/2020,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, conforme artigo 39, 
inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005, em favor de DAMIÃO 
BERNARDINO DA COSTA, inscrito no CPF nº 156.349.224-53, em virtude de ter preenchido 
os requisitos do artigo 9°, inciso I, §1°, da Lei Complementar nº 063/05, na qualidade de 
cônjuge da ex-servidora municipal MARIA DO ROSÁRIO COSTA, matrícula nº 104.796-1, 
aposentada como integrante do Grupo de Apoio e Serviços Gerais – GASG, Padrão A, Nível 
VII, falecida em 18 de julho de 2020, com valor correspondente a totalidade dos proventos 
da ex-servidora quando do seu falecimento, conforme disposto no artigo 40, § 7º, inciso I, 
da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n° 041, de 19 de 
dezembro de 2003, cumulado com o artigo 2°, inciso I, da Lei n° 10.887, de 18 de junho 
de 2004 e artigo 38, inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS                   TIPO DE PENSÃO                           %PENSÃO
DAMIÃO BERNARDINO DA COSTA                  PENSÃO PROVISÓRIA                          100,00
Thiago Costa Marreiros
Presidente – Natalprev

PORTARIA Nº 054/2020-GP/NATALPREV, DE 03 DE AGOSTO DE 2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL 
– NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o 
artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 00000.012793/2020-73 – NATALPREV, de 27/07/2020,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, conforme artigo 39, 
inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005, em favor de NADIR 
SÁ DANTAS DA LUZ, inscrita no CPF nº 098.237.784-34, em virtude de ter preenchido 
os requisitos do artigo 9°, inciso I, §1°, da Lei Complementar nº 063/05, na qualidade 
de cônjuge do ex-servidor municipal JOSÉ PINHEIRO DA LUZ, matrícula nº 108.340-2, 
aposentado como integrante do Grupo de Apoio e Serviços Gerais – GASG, Padrão B, Nível 
VII, falecido em 05 de julho de 2020, com valor correspondente a totalidade dos proventos 
do ex-servidor quando do seu falecimento, conforme disposto no artigo 40, § 7º, inciso I, 
da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n° 041, de 19 de 
dezembro de 2003, cumulado com o artigo 2°, inciso I, da Lei n° 10.887, de 18 de junho 
de 2004 e artigo 38, inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005.
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS            TIPO DE PENSÃO                                  %PENSÃO
NADIR SÁ DANTAS DA LUZ                     PENSÃO PROVISÓRIA                            100,00%
Thiago Costa Marreiros
Presidente – Natalprev

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL
RESOLUÇÃO N° 001, DE 31 DE JULHO DE 2020
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA URBANA – COMPANHIA 
DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL,
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANA, em conformidade com as competências que 
lhe são conferidas no Estatuto Social da Empresa;
RESOLVE:
Art. 1° - Converter o cargo de Chefe de Setor de Compras, subordinado a Gerência Administrativa para 
o cargo de Chefe do Setor de folha de pagamento, subordinado a Gerencia de Recursos Humanos.
 IRAPOÃ NÓBREGA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO N° 002 DE 31 DE JULHO DE 2020
FIXA O ROL DE CARGOS COMISSIONADOS   DA URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS 
URBANOS DE NATAL, NA FORMA DO ART. 39, § 1º DO ESTATUTO SOCIAL.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANA, em conformidade com as competências 
que lhe são conferidas no Estatuto Social da Empresa em seu CAPÍTULO XIII, Art 39, § 1º - 
Resolve fixar rol de cargos comissionados na URBANA.
COORDENADORIA JURÍDICA – REMUNERAÇÃO R$ 7.200.00
01.COORDENADOR JURÍDICO
ASSESSORIAS - REMUNERAÇÃO R$ 5.500,00
01.ASSESSOR DE IMPRENSA
02. ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
03. ASSESSOR TÉCNICO DO DP
04. ASSESSOR TÉCNICO DO DOP
CHEFIA DE GABINETE - REMUNERAÇÃO R$ 5.500,00
01. CHEFE DE GABINETE
GERÊNCIAS - REMUNERAÇÃO R$ 5.500,00
01. GERENTE ADMINISTRATIVO
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02. GERENTE FINANCEIRO

03. GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
04.  GERENTE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

05.  GERENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
06.  GERENTE TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
07.  GERENTE TÉCNICO DE OPERAÇÕES

08.  GERENTE TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS
09. GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

10. GERENTE DE ENGENHARIA
ASSISTENTES - REMUNERAÇÃO R$ 4.300,00
01. ASSISTENTE DO DAF

02. ASSISTENTE DO DOP 
03. ASSISTENTE JURIDICO              

CHEFIAS - REMUNERAÇÃO R$ 3.200,00
01. CHEFE DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 
02. CHEFE DE DRENAGEM

03. CHEFE DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
AUXILIAR DE SUPORTE – R$ 2.018,00

01. AUXILIAR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
02. AUXILIAR DE SUPORTE E INFORMÁTICA 
IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE
1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA NINA SOUZA 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR 

ERICO JÁCOME 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FERNANDO LUCENA 
1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON 
NASSER JUNIOR 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR CHAGAS CATARINO  4º. SECRETÁRIO: 

VEREADORA JÚLIA ARRUDA.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PORTARIA Nº 0234/2020-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com 

base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, 
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear LUDJANIO ROGERIO DA SILVA, para ocupar o cargo em comissão de 

Assessor Parlamentar 3  no Gabinete da Vereadora Divaneide Basilio.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 

FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO

DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0235/2020-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a servidora ALLYNE DAYSE MACEDO DE MORAIS do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar-4 do Gabinete da Vereadora  Divaneide  Basílio.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 

FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0236/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com 

base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, 
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear KELLY BEZERRA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo em comissão de 

Assessor Parlamentar 4  no Gabinete da Vereadora Divaneide Basílio.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO

DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0237/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor DANIEL DE MELO SANTIAGO do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar-1 do Gabinete do Vereador  Dickson Nasser Júnior.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0238/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a servidora EDVANIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  do cargo em comissão 
de Assessor Parlamentar-6 do Gabinete do Vereador  Felipe Alves.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0239/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor PAULO ROGERIO CAJUEIRO ARAUJO  do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar-4 do Gabinete do Vereador  Júlio Cesar.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0240/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com 
base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, 
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear ILO JOSÉ DE FRANÇA, para ocupar o cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar 6  no Gabinete do Vereador Felipe Alves.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

PORTARIA Nº 0241/2020-MD.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com 
base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, 
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear DIEGO CAJUEIRO ARAÚJO DA COSTA, para ocupar o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar 6  no Gabinete do Vereador Júlio Cesar.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 31 de julho de 2020.
PAULO FREIRE – PRESIDENTE 
FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO
DICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO     

OUTRAS PUBLICAÇÕES
CONVOCAÇÃO
Visando cumprir com o acordo firmado com os delegados para a Conferência Final do 
Processo de Revisão do Plano Diretor de Natal, em reunião ocorrida no dia 1° de agosto de 
2020, o Conselho da Cidade de Natal - Concidade  CONVOCA todos (as) os (as) Delegados 
(as) eleitos (as) e relacionados (as) em publicação do DOM, em edição extra do dia 13 
de julho de 2020, para participarem da reunião agendada para o dia 5 de agosto de 
2020, quarta-feira, às 9h da manhã, com o objetivo de apreciar e aprovar os destaques do 
regulamento da presente reunião e, na sequência, o REGIMENTO da referida Conferência.
JULIANA ROCHA DE AZEVEDO DA COSTA - Secretaria Executiva do Concidade Natal
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Covid 19: A prefeiturA está fAzendo suA pArte, 
fAçA voCê tAmbém A suA.

NORMAS TÉCNICAS 
(DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo 
à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão 
emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão 
chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a 
publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 
24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos 
pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora 
do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas 
com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o 
nome responsável;
I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;
II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, 
através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato 
e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja 
no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda 
se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:
I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;
II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão 
emissor ser responsável pelo seu recolhimento.
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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
DECRETO N.º 12.065 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
Consolida as regras e os protocolos gerais de enfrentamento à COVID-19, e define outras 
medidas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento dos serviços e 
do comércio local;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual dos serviços e do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável dos 
serviços e do comércio no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição no número 
de leitos clínicos, de estado crítico e de UTI disponíveis na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto visa, por seus Anexos, consolidar os protocolos e regras de prevenção 
e enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Art. 2º. Este Decreto passa a entrar em vigor na data de sua publicação.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 24 de setembro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

ANEXO I
PROTOCOLO GERAL PARA COMÉRCIOS E SERVIÇOS
1. Reforçar a higienização de qualquer material de trabalho.
2. Disponibilização de limpa-sapato, tapete, toalha umidificada ou similar, com solução à 
base de hipoclorito de sódio a 2% ou outro equivalente, para higienização e desinfecção de 
sapatos na entrada do estabelecimento.
3. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários e funcionários sobre as normas 
de proteção que estão em vigência no estabelecimento.
4. Disponibilizar recipientes com álcool 70º INPM para uso por clientes e colaboradores em 
todas as áreas do estabelecimento, de forma que ocorra uma higienização constante de 
todos que se encontrem no local.
5. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento efetuar limpeza geral e 
desinfecção dos ambientes e aparelhos com intervalo máximo de 1 (uma) hora.
6. Uso obrigatório de máscaras de proteção por todas as pessoas que ingressarem no 
estabelecimento – inclusive os colaboradores.
7. Recomenda-se medir com termômetro eletrônico a temperatura de todos os entrantes. Caso 
seja apontada uma temperatura superior a 37,8 ºC, recomenda-se não autorizar a entrada 
da pessoa no estabelecimento, com direcionamento ao sistema de saúde para atendimento.
8. Se algum colaborador apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de COVID-19, 
informar imediatamente à gerência local.
9. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
10. Seguir regras de 1,5m (um metro e meio) de distanciamento entre todos que encontrarem-
se dentro do espaço do estabelecimento, inclusive em filas de qualquer natureza.
11. Limitar o número de pessoas que permanecem dentro da área do estabelecimento, de 
forma que ocupe somente 50% de sua capacidade usual.
12. Uso obrigatório de máscara, luvas e óculos de proteção por todos os colaboradores 
que trabalhem com a manipulação de alimentos, controle de matéria-prima e transportes.

ANEXO II
PROTOCOLO PARA BANHEIROS
1. As higienizações/desinfecções dos banheiros devem ser feitas no intervalo máximo de 
1 (uma) hora.
2. Nos banheiros, higienizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como balcões, válvula de descarga, torneiras e maçanetas.
3. A pessoa responsável pela limpeza deverá utilizar os EPIs e realizar constantemente a 
higienização das mãos.
4. Fixar nos banheiros e vestuários os procedimentos de lavagem e higienização correta das mãos.
5. Fixar nas portas dos banheiros os cuidados necessários com o distanciamento social.
6. Efetuar o controle de entrada dos banheiros, de forma a não permitir a entrada de muitas 
pessoas, evitando aglomeração.

ANEXO III
PROTOCOLO PARA SALÕES DE BARES, RESTAURANTES E SIMILARES
1. O uso de máscara de proteção deve ser obrigatório para fornecedores, colaboradores e 
clientes, os quais poderão retirá-la somente para suas refeições.
2. Reforçar higienização de mesas e cadeiras, repetindo o procedimento para cada mesa 
encerrada e antes de receber novos clientes.
3. Manter portas e janelas abertas em tempo integral, nos estabelecimentos em que isso seja possível.
4. Limitar a acomodação de no máximo 8 (oito) pessoas por mesa, desde que pertencentes 
ao mesmo núcleo familiar, e garantido o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e 
cinquenta centímetros) entre as mesas.
5. Cobrir a maquininha de pagamento em cartão com filme plástico, para facilitar a 
higienização após o uso.
6. Proibir cumprimentos com contato físico entre colaboradores e clientes, como 
cumprimentos com aperto de mão, abraços, beijos etc.
7. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição.
8. Pratos, talheres e galheteiros não devem ficar expostos na mesa, devendo somente 
serem levados ao cliente, junto com a refeição diminuindo o tempo de contato.
9. Galheteiros devem ter sachês individuais e passar por processo de higienização a cada novo cliente.
10. Priorizar alternativas digitais para leitura do cardápio (p. ex. QR Code) e caso não seja 
possível, plastificar ou tornar a higienização do menu a mais prática e simples possível.
11. Orientar o cliente a pagar em cartões e de preferência por métodos de aproximação. 
Quando usar dinheiro, higienizar as mãos depois de receber e caso haja troco, entregar 
em saquinho para o cliente.
12. Promover o distanciamento de 1m (um metro) entre pessoas nas filas na entrada ou 
para o pagamento, com marcações no chão com essa distância.
13. Estabelecer o distanciamento também para a equipe da cozinha e, se possível, dividir em turno.

ANEXO IV
PROTOCOLO PARA AMBIENTES ABERTOS
1. O uso de máscara de proteção deve ser obrigatório.
2. Seguir regras de 1,5 m (um metro e meio) de distanciamento entre todos que 
encontrarem-se dentro do espaço, inclusive em filas de qualquer natureza.

ANEXO V
PROTOCOLO PARA AMBIENTES FECHADOS
1. Procurar sempre observar a proporção de 1 (uma) pessoa para cada 5m² (cinco metros 
quadrados) nos espaços, respeito o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) 
entre os que encontrarem-se dentro do ambiente.
2. O uso de máscara de proteção deve ser obrigatório.
3. Disponibilização de limpa-sapato, tapete, toalha umidificada ou similar, com solução à 
base de hipoclorito de sódio a 2% ou outro equivalente, para higienização e desinfecção de 
sapatos na entrada do estabelecimento.

ANEXO VI
PROTOCOLO PARA USO DE PROVADORES
1. Exigência de higienização das mãos antes e depois do manuseio de roupas ou produtos 
de mostruário.
2. Recomenda-se a disponibilização de lenços umedecidos em álcool a 70 º INPM para 
limpeza de mãos, braços e rosto.
3. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência na loja, incluindo a prova de produtos.
4. Manter nos provadores somente os itens essenciais à operação, a fim de facilitar a limpeza.
5. Fica proibida a entrada de acompanhantes no provador.
6. Usar provadores alternados (um disponível, um não) com o fim de reduzir o número de 
pessoas na área.
7. Fica suspensa a ajuda e o ajuste durante a prova, a fim de evitar maior contato entre 
clientes e colaboradores.
8. Os provadores deverão ser desinfectados a cada uso, por funcionário usando EPI, com 
álcool a 70 º INPM.
9. Para provadores com cortinas, recomenda-se que estas sejam de vinil, sem porosidade ou 
textura, a fim de facilitar a higienização, ou tecido poliéster, adequadas para processo de lavagem.
10. Evitar a entrega de placas para o cliente com a indicação de número de peças que estão 
provando; caso sejam utilizadas, as placas devem ser higienizadas e desinfectadas a cada uso.
11. A loja deve providenciar um cabideiro específico para que as peças que não venham 
a ser compradas pelos clientes que as provaram cumpram, cada uma delas, a quarentena 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
12. Para a higienização da peça, a loja ou comércio deverá contar com passadeira a vapor, steamer, 
dispositivo de higienização ultravioleta ou dispor de um período mínimo de 72 horas de arejamento da peça.
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Setembro dourado: Com prevenção toda hiStória 
pode ter um final feliz.

13. Para a prova de calçados, é obrigatório o fornecimento (pela loja ou comércio) e a 
utilização (pelo consumidor) de meia descartável para a prova.
14. Para a prova de bijuterias e acessórios, o cliente deve higienizar as mãos com álcool gel 
a 70º INPM; caso esta prática danifique as peças, a prova não é recomendada.
15. A prova de acessórios deve ser sempre acompanhada por um funcionário.
16. Fica proibida a prova de cosméticos.

ANEXO VII
PROTOCOLO PARA ACADEMIAS, CLUBES, ASSOCIAÇÕES, BOX, STUDIOS E SIMILARES
1. Abertura em horários específicos, para que o tráfego de clientes e profissionais não 
coincida com o pico de movimento do transporte público.
2. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra da 
ocupação de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).
3. Manter as portas internas abertas em tempo integral (circulação natural do ar).
4. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas com equipamentos, com 
produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de 
treino, como colchonetes, halteres e máquinas no mesmo local.
5. Reforçar a higienização do material de trabalho.
6. Funcionamento do estabelecimento com capacidade operacional reduzida.
7. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato tapete ou toalha umidificada de 
Hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento.
8. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários e funcionários sobre as normas 
de proteção que estão em vigência no estabelecimento.
9. Disponibilizar recipientes com álcool 70º INPM para uso por clientes e colaboradores em todas 
as áreas da academia (musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, vestiários, kids room etc).
10. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, fechar cada área de 2 a 3 
vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.
11. Uso obrigatório de máscaras para funcionários, personal trainers e terceiros.
12. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de todos os 
entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se não autorizar a 
entrada da pessoa no estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados.
13. Se algum colaborador apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de 
COVID-19, informar imediatamente à gerência local.
14. Deve-se disponibilizar um recipiente de álcool 70º INPM ao lado da catraca. Além disso, 
o cliente deve ter a opção de acessar a academia comunicando à recepcionista seu número 
de matrícula ou seu CPF.
15. Ocupação simultânea de um cliente para cada 6,25 m² (áreas de treino, piscina e vestiário).
16. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso 
livre e nas salas de atividades coletivas. Cada cliente deve ficar a 2m de distância do outro.
17. Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o 
espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários.
18. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias.
19. Realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade, quando solicitado.
20. Renovar todo o ar do ambiente, de acordo com a exigência da legislação.
21. Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na 
manutenção da higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem 
ser descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionamento por pedal.
22. Expor aos clientes todos os manuais de orientação sobre as orientações à COVID-19.
23. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
24. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 70º INPM para que os 
clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina.
25. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas.
26. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua 
toalha de forma individual.
27. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina.
28. Disponibilizar diariamente o gráfico de frequência por horário.
29. Sem funcionamento aos domingos e feriados.
30. Permitir apenas um acesso por cliente por dia com o tempo de permanência do cliente 
será limitado em uma hora.

ANEXO VIII
PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
1. Medidas gerais:
1.1 A instituição de ensino superior deve estabelecer e divulgar para os seus alunos e 
colaboradores as orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias 
para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 no ambiente 
universitário. As orientações ou protocolos devem ser disponibilizados por meio eletrônico 
ou outro que assegure a mais ampla divulgação.
1.2 As orientações ou protocolos devem incluir:
a) medidas de prevenção nas áreas comuns do estabelecimento, a exemplo de refeitórios, 
cantinas, banheiros etc.
b) ações para identificação precoce e afastamento de alunos e colaboradores com sinais e 
sintomas compatíveis com a COVID-19;
c) procedimentos para que os alunos e colaboradores possam reportar à administração da 
instituição, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-19 ou 
contato com caso confirmado da COVID-19; e

d) instruções sobre higienização.
1.3 A administração da instituição deve informar aos seus alunos e colaboradores sobre 
a COVID-19, incluindo formas de contágio, sinais e sintomas e cuidados necessários para 
redução da transmissão no ambiente institucional e na comunidade.
2. Conduta imediata relacionada aos casos suspeitos da COVID-19 e providências a serem 
tomadas por colaboradores e alunos:
2.1 Considera-se caso confirmado o aluno ou colaborador com:
a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; ou
b) síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não foi possível 
a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado 
laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas.
2.2 Considera-se caso suspeito o aluno ou colaborador que apresente quadro respiratório 
agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e 
falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores 
musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.
2.3 Considera-se contatante de caso confirmado da COVID-19, o aluno ou colaborador assintomático 
que teve contato com o caso confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o 
início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:
a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;
b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;
c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 
2.4 A instituição deve afastar imediatamente das atividades presenciais, por quatorze dias, 
o aluno ou colaborador nas seguintes situações:
a) casos confirmados da COVID-19;
b) casos suspeitos da COVID-19; ou
c) contatantes de casos confirmados da COVID-19.
2.4.1 O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-19 deve 
ser contado a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado.
2.4.2 Os alunos ou colaboradores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar 
às suas atividades laborais presenciais, antes do período determinado de afastamento quando:
a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; e
b) estiverem assintomáticos por mais de 72 horas.
2.4.3 Os alunos e colaboradores que residem com caso confirmado da COVID-19 devem 
ser afastados de suas atividades presenciais por quatorze dias, devendo ser apresentado 
documento comprobatório.
2.5 A instituição deve orientar seus alunos e colaboradores afastados nos termos do item 
2.4 a permanecer em sua residência.
2.6 A instituição deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluindo:
a) canais para comunicação com os alunos e colaboradores, referente ao aparecimento 
de sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-19, bem como sobre contato com caso 
confirmado ou suspeito da COVID-19; 
b) triagem na entrada da instituição em todos os turnos, utilizando medição de temperatura corporal 
por infravermelho ou equivalente, antes que os alunos e colaboradores iniciem suas atividades.
2.7 Os alunos ou colaboradores que tenham tido contato com caso suspeito da COVID-19, na 
instituição, devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à instituição 
o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença, descritos no item 2.2.
2.8 A instituição deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, 
reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas.
3. Higienização
3.1 Todos os alunos e colaboradores devem ser orientados sobre a higienização correta e 
frequente das mãos com utilização de água e sabonete (lavagem com fricção das mãos por 
vinte segundos), ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante adequado 
para as mãos, como álcool 70º INPM.
3.2 Devem ser adotados procedimentos para que os alunos e colaboradores evitem tocar superfícies 
com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos, balcões, etc.
3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais 
de circulação, como álcool 70º INPM.
3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de objetos de uso pessoal.
3.5 Os alunos e colaboradores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e 
rosto com as mãos e sobre utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca 
ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir.
4. Distanciamento social
4.1 A instituição deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato 
pessoal entre alunos e colaboradores, orientando para que se evitem abraços, beijos, 
apertos de mão e conversações desnecessárias.
4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre todos na instituição.
4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de escadas e ambientes 
restritos, inclusive banheiros.
4.4 A instituição deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, 
no mínimo, um metro de distância entre as pessoas.
5. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes
5.1 A instituição deve promover a limpeza e desinfecção dos locais de aula e áreas comuns 
no intervalo entre turnos.
5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção 
de cantinas e banheiros, além de pontos de grande contato como mouses e teclados, 
corrimões, maçanetas, mesas, cadeiras etc.



Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020

Setembro DouraDo: Com prevenção toDa hiStória 
poDe ter um final feliz.

5.3 Deve-se privilegiar a ventilação natural ou adotar medidas para aumentar ao máximo o 
número de trocas de ar dos recintos, trazendo ar limpo do exterior.
5.4 Quando em ambiente climatizado, a instituição deve evitar a recirculação de ar e 
verificar a adequação das manutenções preventivas e corretivas, além de elaborar um Plano 
de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas de climatização, 
visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes, nos 
termos da Lei Federal nº. 13.589, de 04 de janeiro de 2018, e da Portaria nº. 3.523, de 28 
de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.
5.5 Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser adaptados de modo 
que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável ou garrafas.
6. Colaboradores do grupo de risco
6.1 Os colaboradores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de 
risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19 devem receber atenção especial, 
priorizando-se sua permanência na residência em trabalho remoto ou, ainda, em atividade 
ou local que reduza o contato pessoal com outras pessoas.
6.1.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: 
cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, 
portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou 
descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 
4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.
7. Máscaras de Proteção Individual e outros equipamentos de proteção
7.1 A instituição deve orientar os alunos e colaboradores sobre o uso, higienização, 
descarte e substituição das máscaras de proteção, higienização das mãos antes e após o 
seu uso, e, inclusive, limitações de sua proteção contra a COVID-19.
7.2 Não será admitida a entrada e circulação de pessoas na instituição sem a utilização de 
máscaras de proteção – inclusive familiares de alunos e colaboradores.
7.3 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os colaboradores e 
seu uso exigido em todos os ambientes em que haja contato com outras pessoas.
7.4 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada três 
horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.
7.5 Os alunos devem levar as próprias máscaras de proteção para substituição durante o 
horário de aula.
7.6 As máscaras e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre 
os alunos e colaboradores.
8. Cantinas
8.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres sem higienização.
8.2 A instituição deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, 
bancadas e cadeiras.
8.3 A instituição deve promover espaçamento mínimo de um metro entre as pessoas na fila e nas mesas.
8.4 Quando o distanciamento frontal ou transversal não for aplicável, deve ser utilizada 
barreira física de proteção (por exemplo, placas de acrílico).
8.5 A instituição deve distribuir os alunos e colaboradores em diferentes horários nos locais de refeição.
8.6 Devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros e 
farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros.
9. Banheiros
9.1 Deve-se evitar aglomeração de alunos e colaboradores na entrada, na saída e durante 
a utilização dos banheiros.
9.2 A instituição deve adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos 
vestiários e orientar os alunos e colaboradores para manter a distância de um metro entre 
si durante a sua utilização.
9.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou 
dispensadores de sanitizante para as mãos (como álcool 70º INPM) na entrada e na saída 
dos vestiários.

DECRETO N.º 12.066 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
Define as regras e protocolos gerais de prevenção à pandemia da COVID-19 a serem 
adotados durante o Liquida Natal 2020, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento dos serviços e 
do comércio local;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo Município 
do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual dos serviços e do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável dos 
serviços e do comércio no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição no número 
de leitos clínicos, de estado crítico e de UTI disponíveis na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto visa definir as regras de prevenção à pandemia da COVID-19 durante o projeto 
de estímulo do mercado varejista, atacadista e de serviços denominado de Liquida Natal 2020, com 
início em 25 de setembro de 2020, e término programado para 04 de outubro de 2020.
Art. 2º. Durante o funcionamento do Liquida Natal 2020, serão adotadas as diretrizes e 
medidas contidas no Protocolo Geral de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19 
para comércios e serviços, nos termos do Decreto nº 12.065, de 24 de setembro de 2020.
Art. 3º. As lojas, comércios e serviços “de porta para a rua” não poderão abrir antes das 

08h00min, com horário de funcionamento limitado até as 17h00min, de segunda-feira a sábado.
Art. 4º. As lojas, comércios e serviços das galerias de hipermercados, atacarejos e similares 
não poderão abrir antes das 07h00min, com horário de funcionamento limitado até as 
22h00min, todos os dias da semana. 
Art. 5º. As lojas, comércios e serviços dos shoppings centers não poderão abrir antes das 
11h00min, com horário de funcionamento limitado até as 21h00min, todos os dias da semana.
Art. 6º. A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão, 
inclusive, interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela 
Administração Pública Municipal.
§1º. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no 
artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e de crime contra a saúde 
pública, nos termos do artigo 268 do Código Penal.
§2º. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, não sendo reincidente 
o infrator na mesma infração, quando a autoridade, considerando o histórico do infrator, 
entender esta providência como suficiente.
Art. 7º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 24 de setembro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

DECRETO N.º 12.072 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
Autoriza o retorno híbrido, gradual e responsável das aulas presenciais da rede de ensino 
superior no âmbito do Município do Natal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO a sensível diminuição dos índices de contaminação e dos atendimentos dos 
casos COVID-19, nas unidades de saúde no Município do Natal/RN;
CONSIDERANDO a atual disponibilidade de leitos de estado crítico e de UTI na Rede 
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual das atividades nas instituições 
de ensino superior no âmbito do Município do Natal;
CONSIDERANDO o Direito Fundamental à Educação previsto na Constituição Federal e sua 
importância na higidez mental dos alunos; 
CONSIDERANDO a possibilidade de as Universidades avaliarem as condições de segurança 
de cada unidade de ensino, juntamente com os responsáveis familiares;
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o retorno gradual e responsável das aulas presenciais da rede de 
ensino superior no âmbito do Município do Natal a partir do dia 05 de outubro do corrente 
ano – desde que atendidas as regras estabelecidas no Protocolo Geral, estabelecido pelo 
Decreto nº 12.065, de 24 de setembro de 2020, em seu Anexo VIII.
§1º. As instituições de ensino superior deverão priorizar medidas para distribuir as aulas 
presenciais entre os dias da semana, intercalando os componentes curriculares ou turmas 
com o fim de evitar maior concentração de alunos no ambiente universitário.
§2º. As instituições de ensino superior deverão informar e esclarecer aos alunos sobre o 
protocolo específico constante no Anexo VIII do Decreto nº 12.065, de 24 de setembro de 2020.
Art. 2º. A fiscalização quanto ao fiel cumprimento dos protocolos de segurança caberá à 
SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão, inclusive, interditar a instituição de 
ensino superior que descumprir as regras estabelecidas pela Administração Pública Municipal.
§1º. Em caso de descumprimento das regras estabelecidas no Protocolo Geral constante 
no Decreto nº 12.065, de 24 de setembro de 2020, as autoridades competentes devem 
apurar a incidência das infrações administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº. 
6.437, de 20 de agosto de 1977, e de crime contra a saúde pública, nos termos do artigo 
268 do Código Penal, com pena de detenção de até um ano, e multa.
§2º. Não sendo reincidente o infrator na mesma infração, poderá ser imposta a penalidade 
de advertência por escrito, quando a autoridade, considerando o histórico do infrator, 
entender esta providência como mais educativa.
Art. 3º. O retorno gradual e responsável das aulas presenciais da rede de ensino superior, no âmbito 
do Município do Natal, poderá se revisto a qualquer tempo, cabendo ao Comitê Científico Municipal de 
Enfrentamento da COVID-19, em qualquer hipótese, opinar pela continuidade das aulas.
Art. 4º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 24 de setembro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

DECRETO Nº 12.067, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Abre à Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$  3.442.227,42 para o 
fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 7º da Lei nº 6.994, de 26 
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dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 015229/2020-11, aprovado “ad 
referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 24 de setembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º  -  Fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$ 3.442.227,42 
(três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais, e quarenta e 
dois centavos), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º -  Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 
anterior, a incorporação de recursos   conforme Aditivo e Termo de Convênio nº 090/2018, 
celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública-SESAP, e o Município de Natal/RN, através da Secretaria Municipal Saúde-
SMS, objetivando a viabilização da transferência de recursos financeiros fundo a fundo, 
visando o fortalecimento da atenção especializada à saúde em procedimentos cirúrgicos 
e intervencionistas de modo ininterrupto na rede de serviços credenciados em Natal, de 
acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Incorporação de Recursos....................................................…................  R$  3.442.227,42
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de setembro de 2020.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação)             Unidade Orçamentária : 20.149

Código Especificação Natureza Fonte Valor

10.302.003.2-442

Fortalecimento da 
Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial de Média 
e Alta Complexidade 
do SUS

3.442.227,42

3.3.90.39 12130000 3.442.227,42

TOTAL 3.442.227,42

DECRETO Nº 12.068, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Abre à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o crédito suplementar de R$ 224.605,00 
para o fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 26 
dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 014834/2020-66, aprovado “ad 
referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 24 de setembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o crédito suplementar de 
R$ 224.605,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinco reais), para reforço de 
dotações orçamentárias especificadas no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 
anulações em igual valor de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de 
acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
discriminadas no Adendo II, deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de setembro de 2020.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação)             Unidade Orçamentária : 28.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

27.812.004.1-043
Construção do Centro de 
Iniciação ao Esporte - CIE

186.839,00

4.4.90.92 10010000 186.839,00

27.813.005.1-228
Manutenção de 
Equipamentos Esportivos

37.766,00

3.3.90.39 10010000 37.766,00

TOTAL 224.605,00
Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 28.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

27.812.005.1-224
Construção e Adequação 
de Corredores para a 
Prática de

224.605,00

Caminhadas e Corridas 3.3.90.39 10010000 76.605,00
4.4.90.51 10010000 148.000,00

TOTAL 224.605,00

DECRETO Nº 12.069, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Abre à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 179.857,08 
para o fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, 
de 26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 014898/2020-67, 
aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 24 de setembro 
de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 

179.857,08 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), para 
reforço de dotações orçamentárias especificadas no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 
anulações em igual valor de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de 
acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
discriminada no Adendo II, deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de setembro de 2020.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 23.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

15.451.012.1-523
Construção, Reforma e 
Manutenção de Terminais de 
Passageiros e

126.146,88

Estações de Transferência 3.3.90.37 10010000 120.956,88
4.4.90.52 10010000 5.190,00

15.122.012.2-533
Manutenção e Funcionamento 
da STTU

53.710,20

3.3.90.30 10010000 53.710,20

TOTAL 179.857,08
Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 23.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

15.453.012.1-516
Eliminação de Pontos Críticos 
em Vias Públicas

100.000,00

4.4.90.51 10010000 100.000,00

15.451.012.1-522
Construção do Viaduto da 
Urbana

26.146,88

3.3.90.39 10010000 26.146,88

15.453.012.2-525
Aperfeiçoamento das Ações de 
Educação no Trânsito

53.710,20

3.3.90.39 10010000 53.710,20

TOTAL 179.857,08

DECRETO Nº 12.070, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Abre à Câmara Municipal de Natal, o crédito suplementar de R$ 650.000,00 para o fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 
26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 015159/2020-92, aprovado 
“ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 24 de setembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º  -  Fica aberto a Câmara Municipal de Natal, o crédito suplementar de R$ 650.000,00 (seiscentos 
e cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 
anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de 
acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
discriminada no Adendo II, deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de setembro de 2020.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 01.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

01.031.001.2-062
Administração de Recursos 
Humanos

650.000,00

3.1.90.11 10010000 650.000,00

TOTAL 650.000,00
Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 01.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor
01.031.001.2-099 Auxílio Saúde 650.000,00

3.3.90.39 10010000 650.000,00

TOTAL 650.000,00

DECRETO Nº 12.071, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Abre à Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal, o 
crédito suplementar de R$ 700.000,00 para o fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 
26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 015190/2020-23, aprovado 
“ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 24 de setembro de 2020,
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DECRETA:
Art. 1º  -  Fica aberto à Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município 
do Natal, o crédito suplementar de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 
anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de 
acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
discriminada no Adendo II, deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de setembro de 2020.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 25.210

Código Especificação Natureza Fonte Valor

18.122.012.2-001

Regulação Econômica, 
Normatização, Controle e 
Fiscalização dos Serviços de 
Saneamento Básico

700.000,00

3.3.90.35 19905101 700.000,00

TOTAL 700.000,00
Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 25.210

Código Especificação Natureza Fonte Valor

18.122.012.1-004
Construção, Reforma, 
Adequação e/ou Estruturação 
da Sede Própria da ARSBAN

700.000,00

4.4.90.51 19905101 700.000,00

TOTAL 700.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, 
de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização 
do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 015229/2020-11, aprovado 
“ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 24 de setembro de 2020,
RESOLVEM:
Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s)  Unidade(s)  Orçamentária(s)  
abaixo, fixada  no(s)  Anexo(s)  constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 
2020, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
- Fundo Municipal de Saúde – FMS.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 24 de setembro de 2020.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município
D-12.067

Tipo Incorporação
Unidade 20.149

Orçamentária FMS
Anexo VII – Atividade de Ações Finalísticas

Fonte 12130000

Meses
Setembro 3.442.227,42
Outubro
Novembro
Dezembro
Indisponível
Total 3.442.227,42

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, 
de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização 
do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 014898/2020-67, aprovado 
“ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 24 de setembro de 2020,
RESOLVEM:
Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s)  Unidade(s)  Orçamentária(s)  
abaixo, fixada  no(s)  Anexo(s)  constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 
2020, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
- Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 24 de agosto de 2020.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município

D-12.069
Tipo Incorporação Redução

Unidade 23.101 23.101
Orçamentária STTU STTU

Anexo I – Manutenção VII – Atividade de Ações Finalísticas
Fonte 10010000 10010000
Meses

Setembro 53.710,20 53.710,20
Outubro
Novembro
Dezembro
Indisponível
Total 53.710,20 53.710,20

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, 
de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização 
do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 015190/2020-23, aprovado 
“ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 24 de setembro de 2020,
RESOLVEM:
Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s)  Unidade(s)  Orçamentária(s)  
abaixo, fixada  no(s)  Anexo(s)  constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 
2020, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
- Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município  do Natal – ARSBAN.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 24 de setembro de 2020.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município
D-12.071

Tipo Incorporação Redução
Unidade 25.210 25.210

Orçamentária ARSBAN ARSBAN
Anexo VII - Atividades de Ações Finalísticas IV - Projetos
Fonte 19905101 19905101
Meses

Setembro 700.000,00
Outubro
Novembro
Dezembro
Indisponível 700.000,00
Total 700.000,00 700.000,00

PORTARIA Nº. 1958/2020-A.P., DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta 
o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município e memorando nº 52/2020- SAGP - DDS/SEMAD, 
CONSIDERANDO o termo de acordo judicial celebrado na 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal 
– Processo nº 0812109-23.2017.8.20.001 em consonância ao Decreto Federal nº. 3.298/99.
RESOLVE: 
Art. 1º – Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público de Provas e 
Títulos da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme estabelecido no Edital nº 001/2018 – 
SEMAD – SMS, de 26 de fevereiro de 2018 e retificações, devidamente homologado por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município em 28 de novembro de 2018 para exercerem os cargos 
de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme a seguir:
NÍVEL MÉDIO
CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Número de 

Ordem
Inscrição Nome

Classificação 
Geral

Cota Social
Classificação 

Cotas

1 120530538
MIKELAYNE TASSIANA GOMES 
BARBOSA DOS SANTOS

602 - -

2 120378191
NATHANY PRISCILA DANTAS 
DA SILVA

603 - -

3 120507617
VANE ALDA DOS SANTOS 
FONSECA

604 - -

NÍVEL MÉDIO
CARGO TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA
Número de 

Ordem
Inscrição Nome

Classificação 
Geral

Cota Social
Classificação 

Cotas

1 120609223
JANEIDE LUCIANA DA SILVA 
RAMOS

113 - -

Art. 2º - As nomeações constantes no Art. 1º desta Portaria referem-se as substituições dos 
candidatos que, embora nomeados pelas Portarias nº 2444/2018-A.P., de 07 de dezembro de 
2018,1394/2019-A.P., de 16 de abril de 2019, 3978/2019-A.P., de 10 de dezembro de 2019, 
719/2020-A.P., de 17 de março de 2020, 748/2020-A.P., de 19 de março de 2020, 956/2019-
A.P., de 22 de março de 2019 , 784/2020, de 01 de abril de 2020 e 1000/2020, de 30 de abril 
de 2020, tiveram suas reclassificações publicadas, por meio das Portarias nº 1099/2020-A.P., 
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de 13 de maio de 2020, 1100/2020-A.P., de 13 de maio de 2020,1145/2020-A.P., de 22 de 
maio de 2020 e os que solicitaram exoneração, objeto dos processos nº 011704/2020-71, 
012401/2020-76, 013051/2020-65, 041430/2019-10, 040947/2019-83, 035327/2019-
22, 013488/2020-07 e ofícios nº 1382/2020-GS/SMS e 2382/2020-GS/SMS. 
Art. 3º – Os candidatos nomeados através desta Portaria, no que concerne aos procedimentos 
relativos ao processo de posse e investidura nos cargos de provimento efetivo para os quais 
estão sendo nomeados, deverão entrar em contato por meio do e-mail: semad@natal.rn.gov.br. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1946/2020-A.P., DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal e processo nº 
14771/2020-48, 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 11.920 de 17 de março de 2020, que trata da 
situação de emergência no município do Natal e define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia decorrente do COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 11.923 de 20 de março de 2020 que declara 
estado de calamidade pública no âmbito do Município do Natal em razão da grave crise de 
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus);
CONSIDERANDO a Lei Complementar N.º 190 de 28 de maio de 2020, na qual cria a gratificação 
transitória aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Natal que estiverem exercendo 
suas atividades durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19 (novo coranavírus);
CONSIDERANDO o Art. 5ª da Lei Complementar N.º 190, de 28 de maio de 2020, no qual é 
estabelecido que a Gratificação Transitória será paga mensalmente ao servidor, a partir da 
folha de pagamento do mês de maio de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública no âmbito do Município do Natal;
CONSIDERANDO que a crise do coronavírus mostra que, em um sistema público e universal 
de saúde, a força de trabalho em saúde é imprescindível para que se possam auxiliar no 
trabalho de contenção do avanço do coronavírus;
CONSIDERANDO, queimplementar estratégias que visem a resolutividade de problemáticas 
vivenciadas atualmente, fortalecendo mecanismos que valorizem a força de trabalho em 
saúde, fortifica o reconhecimento, por parte da gestão municipal de saúde, da relevância 
desses atores sociais na construção e consolidação do SUS;
RESOLVE: 
Art. 1º - Atribuir Gratificação Transitória, aos servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, nos termos da Lei Complementar nº 190/2020, de 28 
de maio de 2020, publicado no Diário Oficial de 02 de junho de 2020.

MATRÍCULA NOME LOCAL DE TRABALHO %
730234 ADRIANO SILVA DE ALMEIDA Anexo Hospital 40%
730235 ADRINA MARTINS DOS SANTOS Hospital Municipal de Campanha 40%
323331 ADSON JOSE MARTINS VALE SAMU 40%
730183 ALDENISIA BEZERRA DA SILVA HMN 40%
730313 ALEF SILVA DA COSTA Hospital Municipal de Campanha 40%

730499
ALEXANDRINA ANA NASCIMENTO 
DA SILVA

UPA Potengi 40%

143383 ALEXSANDRO ESTELITO DE SOUZA UPA Sul 40%
729741 ALINE DA PAZ VILELA UPA Esperanca 40%

730185
ALPONIRA CALINY ALANY AMANCIO 
DA SILVA

HMN 40%

730174 ALYSON CARNEIRO DA SILVA SANTOS HMN 40%
730511 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS HMN 40%

730316
AMANDA FERREIRA DE SOUZA 
SANTOS

Anexo Hospital 40%

730317 AMANDA GOMES DA SILVA Anexo Hospital 40%

730237
ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA 
SILVA

Anexo Hospital 40%

730319 ANA CAROLINE INACIO DA SILVA Anexo Hospital 40%

730321
ANA CATARINE DA SILVA DIAS 
NOGUEIRA

Anexo Hospital 40%

730516
ANA CELIA DE LIMA BEZERRA DO 
NASCIMENTO

Hospital Municipal de Campanha 40%

730385 ANA CLAUDIA DA COSTA VITORINO UPA Pajucara 40%
11096 ANA CRISTINA FRANCA DE BRITO UPA Esperanca 40%

729094
ANA KAROLINY DA CRUZ 
VASCONCELOS

HMN 40%

730323 ANA PATRICIA ALVES DA SILVA HMN 40%
730326 ANA PAULA BERNARDO MACENA Hospital Municipal de Campanha 40%
730327 ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO Hospital Municipal de Campanha 40%

730190
ANA PAULA MARINHO CAMARA DA 
SILVA

UPA Pajucara 40%

730328 ANA PAULA ROCHA DE SOUSA DANTAS Hospital Municipal de Campanha 40%

211931 ANALETE PEREIRA DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

463744 ANDREA MARQUES DA SILVA Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730192 ANDRESSA RITCHELLY AIRES DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

730238
ANDRESSA TATIANNY DE MORAIS G 
MACHADO

Anexo Hospital 40%

730519 ANDREZA DE ANDRADE BARCA Hospital Municipal de Campanha 40%

730195
ANGELO GABRIEL DE ARAUJO 
BEZERRA

UPA Potengi 40%

730386 ANNICHERLY SOARES DE OLIVEIRA UPA Potengi 40%
730196 ANTONIO CRISTIANO DO NASCIMENTO Hospital Municipal de Campanha 40%
730240 ANTONIO MARTINS DE SOUZA FILHO UPA Esperanca 40%
730151 ARLINAIDE ANDREIA MACIEL DA SILVA UPA Pajucara 40%
728511 ARMANDO ABEL TOMASI CRO Morton Mariz 40%
730330 ARNALDO RAFAEL DUARTE JUNIOR UPA Potengi 40%
730410 ARYANO NASCIMENTO NOBRE Anexo Hospital 40%
730242 ARYSLENY DE MOURA LIMA Hospital Municipal de Campanha 40%
730244 AUREA SHAYANNY BARBOSA DA SILVA Anexo Hospital 40%
117714 AUTA MARIA PEREIRA DE CARVALHO CRO Morton Mariz 40%
730521 BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA Anexo Hospital 40%
730198 BEATRIZ DOS SANTOS Hospital Municipal de Campanha 40%
730522 BERNADETE BEZERRA DE SOUSA Anexo Hospital 40%
44121 CARLOS ALBERTO DA SILVA UPA Sul 40%

730333
CECILIANY FELIX DA S LOURENCO 
DA COSTA

HMN 40%

730188
CHARLE VICTOR MARTINS 
TERTULIANO

Hospital Municipal de Campanha 40%

117773 CHREOSIL PROTASIO DE LIMA UPA Esperanca 40%

324892 CICERA REGO DE MEDEIROS
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730202 CLAUDIA MELO DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730205 CLEITON DE FARIAS ALEXANDRE Hospital Municipal de Campanha 40%
730336 CRISTIANE ANILEIDE DA SILVA Anexo Hospital 40%
730523 CRISTIANE BARBOSA HMN 40%

730524
CRISTIANE DE MELO PAMPONET DE 
ARAUJO

HMN 40%

730173 CRISTINA SILVA DA ROCHA HMN 40%

730356 DALIANA CALDAS PESSOA DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730180 DANIELE ALVES DINIZ DE SALES HMN 40%
730338 DANIELE MARIA LOPES DE ARAUJO Hospital Municipal de Campanha 40%

726845 DANIELLE FERNANDES PEREIRA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730191 DANIELY LENNY SANTOS NASCIMENTO HMN 40%
728534 DANYELLA FERREIRA MACIEL COSTA UPA Pajucara 40%

730187
DANYLLO WESLEY CAVALCANTI 
TEIXEIRA

Hospital Municipal de Campanha 40%

730525 DAYANELINE SILVA DE PAIVA Anexo Hospital 40%
730189 DAYANY MOREIRA DA SILVA UPA Pajucara 40%
730437 DAYSE KALINA DANTAS PATRICIO D Anexo Hospital 40%
730342 DEBORA ADRIANE SILVA HMN 40%
730484 DENISE DORIA CABRAL FAGUNDES UPA Potengi 40%
730193 DENIZE CARNEIRO DA COSTA UPA Potengi 40%
730530 DIANE SILVA DE MOURA Hospital Municipal de Campanha 40%

727249 DIANY MIRELLY WANDERLEY SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730501 DIEGO SOUSA DE CARVALHO ALMEIDA Anexo Hospital 40%
730194 DILZA BATISTA PALHARES HMN 40%
730200 DIOGENES LIMA RIBEIRO Hospital Municipal de Campanha 40%
730197 DIOGO ALLEF DA SILVA PEREIRA Hospital Municipal de Campanha 40%
730199 DIOGO LUIZ GOMES T DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730204 DJAVAN MATEUS SILVA F ATAIDE Anexo Hospital 40%

90441 EDILENE DE SOUZA COSTA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730223 EDINUZIA GOMES ALVES Anexo Hospital 40%
730250 EDIVANIA DA SILVA FRUTUOSO Anexo Hospital 40%
730207 EDIVANIA DOS SANTOS COSTA UPA Sul 40%

600245 EDNA CANDIDO DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730210 EDVANIA PINTO DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730331 EIDER BOTELHO SOARES UPA Pajucara 40%
730335 ELAYNE BOTELHO DE PAIVA UPA Pajucara 40%
730337 ELIANA MARIA DA SILVA VENANCIO Anexo Hospital 40%
730212 ELIANE HELOYSA DE LIMA GERCINO Hospital Municipal de Campanha 40%
730272 ELIANE SOARES MULATINHO Hospital Municipal de Campanha 40%
730341 ELIENE RODRIGUES DA SILVA SAMU 40%

93483 ELINEIDE DA SILVA PENHA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

439088
ELISABETE DE LIMA RODRIGUES 
LEMOS

Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730213 ELISANDRA APARECIDA P DE OLIVEIRA HMN 40%
730216 ELISANGELA PEREIRA SALES HMN 40%
730343 ELISANGELA S SILVA DE L SANTOS Hospital Municipal de Campanha 40%

730218
ELIZABETE BEZERRA C B DOS 
SANTOS

Hospital Municipal de Campanha 40%

730251 ELIZABETE RAIANE SOARES DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
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730236 ELIZABETY STEFANE C NASCIMENTO Hospital Municipal de Campanha 40%
730346 ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA Hospital Municipal de Campanha 40%

730349
ELYKLENYA PATRICIA DE CARVALHO 
PEREIRA PAIVA

UPA Potengi 40%

321630 ELZA REJANE LOPES UPA Sul 40%
730239 EMILIA PAIVA DO NASCIMENTO HMN 40%
730503 ERICA CAMILA DO NASCIMENTO Hospital Municipal de Campanha 40%
730436 ERICA DAIANE FERNANDES DA SILVA Anexo Hospital 40%
730352 ERICK FERREIRA DE MENDONCA Hospital Municipal de Campanha 40%
730402 ERICO ALVES DA SILVA UPA Pajucara 40%

730504
ERINEIDE GOMES NASCIMENTO DE 
LIMA

Anexo Hospital 40%

730355 ESTELA BALBINO DA SILVA BARROS Anexo Hospital 40%
730358 EUCLICIA DE CASTRO BULHOES Anexo Hospital 40%
730252 EUNICE SILVA NAGGI Anexo Hospital 40%
730361 EVELLYN H LAURENTINO DA SILVA Anexo Hospital 40%
730243 EVELLYN SANTANA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730246 FERNANDA DANIELE LIMA DA ROCHA UPA Pajucara 40%
730245 FERNANDA GRACIELLE DA C A SILVA HMN 40%
730373 FERNANDA LUCIA RIBEIRO DINIZ Anexo Hospital 40%
474380 FLAVIO DO NASCIMENTO GOMES HMN 40%
730203 FLAVIO EMANOEL SOUZA DE MELO HMN 40%
730226 FLAVIO FARIAS RODRIGUES Hospital Municipal de Campanha 40%
463736 FLAVIO ROBERTO DE ARAUJO GUERR CRO Morton Mariz 40%
730364 FRANCILEA DE JESUS BOAS GARCIA HMN 40%
78000 FRANCISCA BATISTA DO NASCIMENT UPA Pajucara 40%

730274
FRANCISCA CRISTINA MAURICIO DE 
SENA

UPA Sul 40%

96334 FRANCISCA DE FATIMA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730507 FRANCISCA EDVANIA SOARES DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

729378
FRANCISCA FRANCINALVA DA S A 
LIBERATO

Hospital Municipal de Campanha 40%

730247 FRANCISCA GLEICE PINTO Hospital Municipal de Campanha 40%

602787 FRANCISCA LENILDE FERNANDES
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730253
FRANCISCA RAFAELLY GOMES PEREIRA 
DE BESS

Anexo Hospital 40%

730277 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA Hospital Municipal de Campanha 40%

730446
FRANCISCO NOLACIO DE AQUINO 
FILHO

UPA Esperanca 40%

730254 FRANCISCO RIBEIRO NETO Anexo Hospital 40%

730492
FRANCISCO RICARDO SILVA DE 
MEDEIROS

Hospital Municipal de Campanha 40%

730367 FRANCYELLE DIAS RODRIGUES Hospital Municipal de Campanha 40%
730345 GABRIELA DINIZ FONSECA Anexo Hospital 40%
730248 GABRIELA GURGEL Hospital Municipal de Campanha 40%
730249 GEIZA KARLA BEZERRA Hospital Municipal de Campanha 40%

730201
GESSICA MARIANE BENIZ DE 
VASCONCELOS

UPA Pajucara 40%

468771 GIANI MAIA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730206 GILMARCIA FLORENCIO COSTA UPA Potengi 40%
730228 GILVAN CAVALCANTI VIEIRA JUNIOR SAMU 40%
730255 GIOVANNA MACEDO AVELINO UPA Esperanca 40%
730256 GIVANIZA PEREIRA SANTANA Hospital Municipal de Campanha 40%
730509 GLEIDSON LOURENÇO SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

727038
GUSTAVO JALES RODRIGUES DE 
ARAUJO

UPA Esperanca 40%

730370 GUTEMBERG S DO AMOR DIVINO Anexo Hospital 40%
730211 HENRIQUE VITAL NETO Hospital Municipal de Campanha 40%

730273
HEWILLYSON FERREIRA DE OLIVEIRA 
FRANCA

Hospital Municipal de Campanha 40%

119458 HILDA MARIA MONTEIRO GALVAO
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730271 HILDERLANE CANELA BRANDAO UPA Esperanca 40%
730257 HILLANA SAMANDA DANTAS SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730215 HYANNE YASMIM DE BRITO PINTO HMN 40%
730276 ILAIANE CLEA SILVESTRE NOIA Hospital Municipal de Campanha 40%
730280 INGRID COSTA DE SOUZA Hospital Municipal de Campanha 40%
730375 INGRID URBANO RODRIGUES Anexo Hospital 40%

600547 IRENILDA SANTOS DE MELO MOURA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730283 IRMA LUCIA DA SILVEIRA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730388 ISABEL CRISTINA BARBOSA DANTAS Hospital Municipal de Campanha 40%
730278 ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES Hospital Municipal de Campanha 40%
207802 ISABEL CRISTINA PASCOAL DE LIMA UPA Esperanca 40%

730389
ITAELMA CRISTINA DE MACEDO 
MARTINS

Hospital Municipal de Campanha 40%

730217 IURY DOUGLAS ACIOLI DE OLIVEIRA HMN 40%
730391 IVANETE BEZERRA DA SILVA HMN 40%
730279 IVANISE MAXIMO BARBOSA HMN 40%

730494
IZAMIRIMIS ALINE COSTA DE ASSIS 
SABINO

Anexo Hospital 40%

730376 JACINTA ARIANE ROCHA DE LIMA HMN 40%
730282 JADSON DA SILVA DE FRANCA Hospital Municipal de Campanha 40%

730284
JADSON FAGNER FREIRE DO 
NASCIMENTO

HMN 40%

730390 JAINA OLIMPIO DO NASCIMENTO Anexo Hospital 40%
730286 JAMILI DANIELY MAIA DE MELO HMN 40%
730258 JAMILLY CARLA BATISTA DE LIMA Anexo Hospital 40%

441341 JEAN CARLOS BEZERRA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730288 JEANE CLEIDE BEZERRA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730515 JEANE FELIX DE ARAUJO Hospital Municipal de Campanha 40%
730366 JEFERSON AMBROZIO OLIVEIRA ALVES Hospital Municipal de Campanha 40%
730259 JEFERSON FREIRE DE LIMA HMN 40%
730291 JESSICA ALMEIDA SOBRAL HMN 40%

730260
JESSICA EDIVIRGENS FONSECA 
SEVERO

Anexo Hospital 40%

730297 JESSICA RIBEIRO DA SILVA HMN 40%
730287 JESSICA SILVA DO NASCIMENTO Anexo Hospital 40%
730289 JESSIKA ALLANA FREIRE DA COSTA UPA Sul 40%
729593 JESSIKA NOBRE DE ABRANTES Hospital Municipal de Campanha 40%
730293 JESSYCA DAYANA MARQUES DE PAIVA Hospital Municipal de Campanha 40%

730392
JHENIFFER LAYS DE OLIVEIRA 
GERMANO

UPA Pajucara 40%

730393 JHOUSE KELLY RANGEL PEREIRA Anexo Hospital 40%

730292
JOANA DARC JEREMIAS DA SILVA 
MEDEIROS

Hospital Municipal de Campanha 40%

84280 JOAO MARIA DA SILVA FRANCA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730294 JOAO MARIA DANTAS DO NASCIMENTO HMN 40%

409227 JOCILEIDE MARIA DE MOURA MACIEL
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

729932 JOICE APARECIDA DE DEUS LEAL Hospital Municipal de Campanha 40%
730152 JORGE LUIZ DIOGENES PINTO Anexo Hospital 40%
730298 JOSE ALEXSANDRO DE SOUZA HMN 40%
730302 JOSE ARNALDO GOMES RIEDEL UPA Potengi 40%
730261 JOSE ERINALDO DOS SANTOS Anexo Hospital 40%
225002 JOSE FERREIRA FILHO UPA Esperanca 40%
120502 JOSE GABRIEL MAXIMIANO ROSARIO UPA Potengi 40%
730394 JOSE HERIBERTO CARDOSO DE SOUZA Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%
118401 JOSE LIRA DE HOLANDA UPA Potengi 40%
63037 JOSEANE RODRIGUES DE BRITO UPA Potengi 40%

730397 JOSECARLA BEZERRA ALVES Hospital Municipal de Campanha 40%
730395 JOSEFA ELINA DE ARAUJO Hospital Municipal de Campanha 40%
730296 JOSIANA RAMOS DE ARAUJO Anexo Hospital 40%
730299 JOSIENE FIGUEIREDO FERREIRA Anexo Hospital 40%
730396 JOSINEIDE PEREIRA DE LIMA Anexo Hospital 40%
730398 JUCIANE ADNEIDE FERREIRA DA SILVA Anexo Hospital 40%
730301 JUCIELMA COSTA DOS SANTOS UPA Sul 40%

730399
JULIANA BALDUINO DOS SANTOS 
FERREIRA

HMN 40%

727619 JULIANA BARBOSA SIQUEIRA UPA Potengi 40%
730304 JULIANA EUZEBIO DE MELO Hospital Municipal de Campanha 40%
730400 JULIANA MARIA DE SOUSA Hospital Municipal de Campanha 40%
730480 JULIANA PEREIRA DE ARAÚJO Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730307
JULIENNE DANTAS DE CARVALHO 
NUNES

Hospital Municipal de Campanha 40%

730219 JULIUS MICHEL GENTLE HMN 40%
730401 JURANDIR DE CASTRO BULHOES Anexo Hospital 40%
730303 KALINE REGIA BATISTA PEREIRA Hospital Municipal de Campanha 40%
729445 KAMILA ROBERTA MEDEIROS FELIX Hospital Municipal de Campanha 40%

730043
KARLA MENDONÇA GONÇALVES DE 
JESUS

HMN 40%

727650
KARLA PATRICIA AGUIAR DE 
ALCANTARA

UPA Pajucara 40%

729431
KARLLA KATIA NEYMAND NOBREGA 
FERNANDES

Hospital Municipal de Campanha 40%

730517
KARLOS FREDERICO BARRETO 
CARNEIRO

HMN 40%

730518 KATERINE LAURENTINO DA SILVA Anexo Hospital 40%
730262 KEILA KARINE BEZERRA DE ARAUJO Anexo Hospital 40%

418323
KENIA ANDRADE DO NASCIMENTO 
GONDIM LEMOS

Maternidade Professor Leide 
Morais

40%

730526 KETILE MARTINS DE SOUZA Anexo Hospital 40%

730527
KEYLLA FERREIRA COSTA DO 
NASCIMENTO

UPA Esperanca 40%

730310 KEZIA KATIANE MEDEIROS DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730403 KEZIA MARIA RAMOS Hospital Municipal de Campanha 40%
730404 KLAYLHIANE BATISTA BARBOSA HMN 40%
730155 KLEUBER ROCHA PEREIRA Hospital Municipal de Campanha 40%
730312 KLEZYA CHARLLY DE MOURA HMN 40%
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730314 LAISE DA SILVA SANTOS FREITAS UPA Sul 40%

730154
LARISSA FERREIRA RIBEIRO DE 
OLIVEIRA

HMN 40%

730220
LAURA IZABEL DO NASCIMENTO 
ALVES

HMN 40%

730329 LEANDRO BRENO CAMARA DE SOUZA HMN 40%
730529 LENILSON PAULO DOS SANTOS Hospital Municipal de Campanha 40%
726229 LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA UPA Sul 40%
730332 LEONARDO DAVID ELOI ALVES Hospital Municipal de Campanha 40%

96911 LETICE NASCIMENTO DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730334 LETICIA DULCE GALVAO LOPES Hospital Municipal de Campanha 40%

730158
LETICIA LAUANE PATRICIO DE 
OLIVEIRA

Anexo Hospital 40%

730405
LIDIANE AUXILIADORA FERREIRA 
DA SILVA

Anexo Hospital 40%

730498 LIDIANI QUIRINO DA SILVA HMN 40%
730209 LILIAN PATRICIA SILVA DE SOUZA Anexo Hospital 40%
212954 LINDALVA MARIA DE SOUZA UPA Esperanca 40%
325490 LIZIARIA SILVA DO NASCIMENTO UPA Esperanca 40%

730412
LUANA ARGENTINA RODRIGUES DA 
SILVA

Anexo Hospital 40%

730264 LUANA CRISTINA PAIVA DE MELO Anexo Hospital 40%
730157 LUCAS AZEVEDO DO NASCIMENTO HMN 40%
730413 LUCIANA DA SILVA SANTOS Anexo Hospital 40%
730414 LUCIANA SILVA LEITE Anexo Hospital 40%
730496 LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

730230
LUCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO 
PAIXAO

SAMU 40%

207373 LUIZ CARLOS HORACIO PINTO UPA Esperanca 40%
730415 LUZIA PAULA DA SILVA HMN 40%
40223 MADALENA DE FRANCA SILVESTRE UPA Pajucara 40%

730050 MANOEL FERREIRA DA FONSECA UPA Esperanca 40%
727164 MARCELO ALVES FRAZAO UPA Pajucara 40%
730161 MARCELO EDUARDO DE LIMA SILVA Anexo Hospital 40%
730532 MARCILENE REGINA DA SILVA HMN 40%

97144
MARIA DA CONCEICAO GURGEL DA 
SILVA

UPA Sul 40%

730163 MARIA BEATRIZ COSTA ALVES HMN 40%

730232
MARIA DA CONCEICAO BALDUINO 
C SILVA

Anexo Hospital 40%

730265 MARIA DAS DORES DA SILVA UPA Esperanca 40%
730164 MARIA DAS VITORIAS SOUZA DA FE HMN 40%

730534
MARIA DE LOURDES BARBOSA DA 
SILVA

HMN 40%

146552
MARIA DE LOURDES GONCALVES 
FERNANDES

UPA Esperanca 40%

730471
MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO 
SANTOS

Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730359 MARIA FERNANDA COUTO RODRIGUES Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%
730416 MARIA HELENA LOPES BARBOSA Anexo Hospital 40%

730417
MARIA ISABEL ALBUQUERQUE DO 
NASCIMENTO

Hospital Municipal de Campanha 40%

145734 MARIA IVETE DE SOUSA UPA Esperanca 40%
730418 MARIA JACKCILIANE DOS ANJOS HMN 40%
730266 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA Anexo Hospital 40%
135054 MARIA LUCIA DE FATIMA COSTA UPA Esperanca 40%

146986 MARIA NAZARE DE SOUZA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730420 MARIA NEREIDE DE LUNA BEZERRA HMN 40%
730472 MARIA SALETE DA SILVA Anexo Hospital 40%
730422 MARIA VENUS DA SILVA Anexo Hospital 40%

469092 MARILIA DE CASTRO E SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730267 MARINA MICARLA FREITAS DANTAS Anexo Hospital 40%
147044 MARINALVA ALVES SILVA UPA Pajucara 40%

724236
MARLA ODINA ANDRADE FERREIRA 
GURGEL

HMN 40%

730423
MARLENE FRANCISCA DA SILVA 
AZEVEDO

Anexo Hospital 40%

478326
MARLLA MONICK REGIS DE FREITAS 
FERNANDES

UPA Esperanca 40%

730500
MARLONILDE VALERIA SANTOS DE 
FREITAS

Anexo Hospital 40%

730268 MARLUCE DE AQUINO UPA Potengi 40%
730406 MARTA MARQUES L DOS S CEZAR Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730427 MATHEUS WILLIAM FELIX DA SILVA Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

469106 MAXWELLK DA SILVA MELO
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730269 MAYRA BEATRIZ COSTA MEDEIROS UPA Pajucara 40%

730429 MICELAINE MARQUES BEZERRA Hospital Municipal de Campanha 40%

730167
MICHAEL JONATHAN FERREIRA DE 
ARAUJO

UPA Sul 40%

730168 MICHELY PATRICIA DE OLIVEIRA Anexo Hospital 40%
729213 MIRELLA DANTAS FULCO UPA Sul 40%

321664 MIRIELLY PEGADO CORREIA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

728434 MONICA MENDES DA SILVA SOARES UPA Esperanca 40%

320421 MONICA PATRICIA DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730473 MOZANYELLE GOMES DE ALMEIDA Hospital Municipal de Campanha 40%

730444
MYLLA GABRIELLE SOARES DE 
ARAUJO BEZERRA

Anexo Hospital 40%

730065 NAATH N CAPISTRANO QUENTAL UPA Sul 40%
729604 NAIARA TEOFILO FLORENCIO Hospital Municipal de Campanha 40%
730362 NAIRE KARINE FILGUEIRA CORCINO UPA Esperanca 40%
730270 NALVA MARIA DE SALES Anexo Hospital 40%

721868
NARA ANGELICA DE OLIVEIRA 
TAVARES

UPA Potengi 40%

142697 ODA MARIA GALVAO RODRIGUES Anexo Hospital 40%
730433 OLAVO FALCOMER DE ALMEIDA Anexo Hospital 40%
89664 ONILDA RODRIGUES CAMARA UPA Esperanca 40%

730171 PABLO SERGIO SILVA DE MEDEIROS UPA Sul 40%
730166 PALOMA KAROLINE DA SILVA BRASIL HMN 40%
730176 PATRICIA DA SILVA LAURINDO HMN 40%
730306 PATRICIA DA SILVA MENDES Anexo Hospital 40%

726902
PATRICIA MARGARETH BARBOSA G 
N DE SENA

UPA Esperanca 40%

730179 PATRICIA ROSA DE LIMA Anexo Hospital 40%
730309 PATRICIA XAVIER DE MACEDO Anexo Hospital 40%
730434 PAULO IRAN NUNES DE GOIS Hospital Municipal de Campanha 40%
730221 PAULO JOSE RODRIGUES HMN 40%
730181 PEDRO FELIX DE VASCONCELOS Anexo Hospital 40%
730311 PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA Hospital Municipal de Campanha 40%

729786
PRISCILLA CRISTINA BATALHA DA 
MOTA

Hospital Municipal de Campanha 40%

725356 PRISCILLA DAYANA DA SILVA MELO CRO Morton Mariz 40%
730315 RAFAEL DA SILVA FILGUEIRA UPA Pajucara 40%
730502 RAYANNE LOUISE BATISTA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730407 REGILMA APARECIDA P DA SILVA UPA Sul 40%
730348 REGINA SABINO FERNANDES Anexo Hospital 40%

730075
REGIVANIA MARIA FERNANDES DE 
MOURA

Hospital Municipal de Campanha 40%

730351 REJANE CORDEIRO DA SILVA UPA Esperanca 40%
477150 RENATA DE LIMA PESSOA SAMU 40%
730231 RENEE MARTINS SILVA SAMU 40%
730275 RENICY ANACLETO DO NASCIMENTO Hospital Municipal de Campanha 40%
730357 RHAYANE RODRIGUES PEREIRA Hospital Municipal de Campanha 40%
730360 RITA DALIANE DE MENDONCA UPA Potengi 40%
730474 RITA DE KASSIA DE LIMA Anexo Hospital 40%

261360 RITA ZILMA DE MACEDO
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

143804 ROBSON LUIZ ALVES GOMES UPA Pajucara 40%
730233 RODRIGO BARRETO CARNEIRO Hospital Municipal de Campanha 40%

728344 ROMILDO DEODATO JUNIOR
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730281 ROSANA CAMPOS DA SILVA Anexo Hospital 40%
730285 ROSANA NOGUEIRA DA SILVA UPA Pajucara 40%
730363 ROSANE MARIA DE MOURA UPA Pajucara 40%
125326 ROSANGELA MARIA MEDEIROS DOS S CRO Morton Mariz 40%

730505
ROSANGELA MARIA TORRES DE 
ANDRADE

HMN 40%

730290 ROSEMBETE ALVES DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

469475 ROSIMERE ALVES BEZERRA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

471585 ROSIMEURE DE MORAIS LOPES
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730295 RUBIANO MAIA DA NOBREGA UPA Potengi 40%

730300
RUTY EMANUELLE B. DA S. RIBEIRO 
ARAUJO

HMN 40%

730305 SABRINA STEPHANY F GOMES Hospital Municipal de Campanha 40%
730426 SAMARA SANTIAGO FRANCA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

726681 SANDRA CABRAL DA SILVA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730365 SANDRA DA SILVA SOARES Anexo Hospital 40%

730368
SANDRA HELENA CAMARA DE 
OLIVEIRA

Anexo Hospital 40%

730371 SANDRA MARIA DIONIZIO Hospital Municipal de Campanha 40%
730374 SANDRA OLIVEIRA DA SILVA Anexo Hospital 40%
730508 SARA ALVES DE LIMA Anexo Hospital 40%

730369
SARAH CHRISTIANE DE OLIVEIRA 
EVANGELISTA

Hospital Municipal de Campanha 40%
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730497
SARCINELLI CLEMENTE ARAÚJO 
AVELINO

Maternidade Dr. Araken Irere Pinto 40%

730430 SAYONARA BEZERRA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

142671
SELMA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
MACEDO

Maternidade Professor Leide 
Morais

40%

730222 SILVESTRE CABRAL DE MOURA JUNIOR HMN 40%
90433 SILVESTRE LUIZ CASTRO DE MORAI UPA Esperanca 40%

730432 SILVIA CRISTINA PROTASIO DE LIMA
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730318 SILVIA DE CASTRO ARAUJO Anexo Hospital 40%

730435 SIMONE LIMA DOS SANTOS
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730378 SONIA MARIA DA SILVA HMN 40%
730380 SONIA MARIA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
729222 STEPHANIE BARBOSA DE MEDEIROS HMN 40%
730224 STEPHANIE TORQUATO NOGUEIRA Hospital Municipal de Campanha 40%

730431 STHEFANIA ANSELMO DE CARVALHO
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730320 SUEDNA MARIA SERAFIM Anexo Hospital 40%
721523 SUELY LUIZ BRITO DE LIMA UPA Potengi 40%
730182 SUERDA IARA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%

730322
SUERDA VALERIA LINO PEREIRA 
DANTAS

HMN 40%

730324 TACIANA PESSOA DA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730225 TAISA CARLA DE FREITAS ANDRADE Hospital Municipal de Campanha 40%
730372 TAISE DIONISIO DA SILVA HMN 40%
730381 TALITA PEREIRA PINHEIRO HMN 40%
730382 TALITA RODRIGUES DANTAS UPA Pajucara 40%
730424 THALITA DA SILVA FERNANDES Hospital Municipal de Campanha 40%
600628 THAMAR DE AZEVEDO SANTOS BRITT Anexo Hospital 40%

730325
THAYANARA JENYFFER ALVES DOS 
SANTOS

Anexo Hospital 40%

730339
THIAGO ANTONIO DE ARAUJO 
FERNANDES

Anexo Hospital 40%

730419 VALDERY SILVA DE FRANCA Anexo Hospital 40%
730475 VALDILENE DE SOUZA SILVA Hospital Municipal de Campanha 40%
730340 VALERIA CRISTINA DE LIMA SILVA UPA Potengi 40%

728371
VALERIA KARLLY GOMES ROCHA DE 
SOUZA

UPA Sul 40%

729821 VALERIA LIDYANNE SILVA GOMES Hospital Municipal de Campanha 40%
730408 VANESSA ALVES DA PAZ UPA Sul 40%
730421 VANESSA DA SILVA PEREIRA UPA Pajucara 40%

730510
VANESSA SAMARA VASCONCELOS 
LESSA RIBEIRO

Hospital Municipal de Campanha 40%

730428 VANIA PATRICIA DOS SANTOS HMN 40%
730379 VANUZA PAULO JOSE DA ROCHA Anexo Hospital 40%

87564 VERA MARIA NUNES CRISTIANO
Maternidade Professor Leide 

Morais
40%

730383 VITORIA GONCALVES FERNANDES Hospital Municipal de Campanha 40%
730409 WANESSA NOIA C DA S OLIVEIRA UPA Potengi 40%
730411 WENDAS FERREIRA DE LIMA Anexo Hospital 40%
730384 WILMARA DAS GRACAS V DA SILVA Anexo Hospital 40%
730227 WILTON ALVES DE MELO Hospital Municipal de Campanha 40%
730354 YANARA CRISTINA DE CASTRO BATISTA Anexo Hospital 40%
730513 YANMA KARLA DANTAS DE OLIVEIRA HMN 40%
730172 YTALO SAMUEL OLIVEIRA BARROS Anexo Hospital 40%
729427 ZAYMY BRENNA BORGES DE OLIVEIRA Hospital Municipal de Campanha 40%
124931 ADELMA BARROS SILVA DE PAIVA USF Gramore 20%
350036 ADRIANA ANDRADE DE ARAUJO USF Soledade II 20%
118877 ADRIANE COELI MEDEIROS BARBOSA UBS Lagoa Seca 20%
351920 ALBA VIRGINIA LOPES MAFRA USF Pedra do Sino 20%
112356 ALDENIR DA SILVA FERNANDES USF Felipe Camarao II 20%
145777 ALESSANDRA CYNARA SMITH USF Felipe Camarao II 20%
730506 ALINY REJANE DE ARAÚJO Transporte Sanitario 20%
221431 ALZENIRA DUARTE SENA UBS Lagoa Seca 20%
225525 ALZIRA MARIA BATISTA GUARA USF Brasilia Teimosa 20%
214019 ANA ALEXANDRE PONTES DA SILVA UBS Sao Joao 20%
472000 ANA ELEONORA BEZERRA NOBREGA CEI LESTE I 20%
726716 ANA GABRIELA GOMES ROCHA USF Bom Pastor 20%
89729 ANA MARIA DA SILVA FRANCA USF Parque das Dunas 20%

202037 ANA MARIA FREIRE USF Santarem 20%

353523
ANA MARIA RAMOS DE AZEVEDO 
DANTAS

USF Guarapes 20%

730186
ANA PAULA DE LIMA GUIMARAES 
MOREIRA

USF Vale Dourado 20%

727159
ANDREA LEITE DE LUCENA ARRUDA 
MIRANDA

USF Quintas 20%

346331 ANDREIA LUCIA SILVA DE LIMA USF Africa 20%
353558 ANIDIA VALENTIM DE OLIVEIRA USF Igapo 20%
197149 ANTONIETA DA SILVA FIRMINO USF Vale Dourado 20%
730520 ANTONIO CARLOS BEZERRA FILHO Transporte Sanitario 20%
78298 ANTONIO VICENTE PEREIRA USF Soledade II 20%

2631 ARMANDA MARIA GURJAO UBS Lagoa Seca 20%
139351 ATELMA FERREIRA DE OLIVEIRA USF Pajucara 20%

730014
AUREA SALGADO TEIXEIRA MARTINS 
DE CASTRO

USF Jardim Progresso 20%

118982 AUXILIADORA MARIA FREIRE GALO USF Igapo 20%
352713 AUZELITA SALES DE OLIVEIRA USF Pompeia 20%
730377 BARBARA LUCIANA DE LIMA BARRETO UBS Cidade Satelite 20%
98817 CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS Policlinica Oeste 20%

119024 CARMELITA CASSIANO DE FREITAS USF Felipe Camarao II 20%
172219 CATARINA DI MAIO BARBOSA USF Nova Cidade 20%
721749 CELUZIA MARIA LOPES CAPS II Oeste 20%
135844 CHRISTIANE CAVALCANTI MELO UBS Sao Joao 20%
121681 CLAUDETE FERREIRA DA SILVA Policlinica Oeste 20%
136484 CLAUDIO SILVA DE LIRA USF Felipe Camarao III 20%
472930 CLEA BATISTA CAVALCANTE USF Vale Dourado 20%
349241 CLEIDEMAR ANDRE DE MEDEIROS USF Quintas 20%

117587
CLENIDE PROTASIO DE LIMA NUNES 
FERNANDES

USF Brasilia Teimosa 20%

368687 CRESO COSME DA SILVA JUNIOR Policlinica Norte 20%
730486 DANDARA BARROS DE OLIVEIRA USF Passo da Patria 20%
730528 DEBORA CARMEN ALVES DOS SANTOS Transporte Sanitario 20%
90662 DENISE DE ALBUQUERQUE GALVAO USF Bom Pastor 20%

87246
DICKSON MAGNUS MOUSINHO 
ZERONCIO

UBS Pirangi 20%

730344 DICLEA BEZERRA DE MELO ALVES UBS Nova Descoberta 20%
6360 DINORAH CASTRO PESSOA Unidade Mista Mae Luiza 20%

727143 DORYENN DOUGLAS DE ARAUJO USF Novo Horizonte 20%
352641 DULCIMERE FREITAS DE OLIVEIRA USF Pajucara 20%
56448 EDIVALDO GOMES DE ARAUJO Unidade Mista Mae Luiza 20%

342815 EDMILSON LOPES DE FARIAS UBS Pirangi 20%
5142 EDNA DANTAS DE ANDRADE Policlinica Norte 20%

94277 EDNA MARIA MENEZES USF Africa 20%
353833 EDNA SUELY DE FRANCA USF Parque dos Coqueiros 20%

118541
EDNILMA MARIA BRITO LOPES DE 
PAIVA

USF Felipe Camarao II 20%

639010 EDSON CLEY FERNANDES DA SILVA USF Africa 20%
348732 EDUARDO JOSE ALVES DE SOUZA USF Cidade Nova 20%
117846 ELIAS FERREIRA SILVA UBS Enfermeira Rosangela Lima 20%
353892 ELIENE MARIA DE MOURA ROLIM USF Igapo 20%
353906 ELIONE PEREIRA GARCIA USF Santarem 20%

600393
ELIZABETH CRISTINA GOMES DOS 
SANTOS

CAPS AD Leste 20%

80497 ELZA GOMES CAVALCANTE USF Guarapes 20%

730490
EMANUELA FERNANDA DOS SANTOS 
ALMEIDA ROCHA

UBS Cidade Satelite 20%

730387 EMANUELE COELHO P DE SOUZA Laboratorio Municipal De Natal 20%
730241 ENDYARA JANE DA SILVA USF Ponta Negra 20%
136662 ERINALDO FARIAS CAMARA USF Bom Pastor 20%

439541
FABIOLA DE MEDEIROS FILGUEIRA 
LIMA

USF Quintas 20%

723491 FATIMA GISELE DE SOUSA BUENO Laboratorio Municipal De Natal 20%

722905
FERNANDO ANTONIO COUTO DUARTE 
FILHO

UBS Pirangi 20%

439339 FLAVIO VENICIO MARINHO PEREIRA UBS Sao Joao 20%
147664 FRANCINEIDE MARQUES DA COSTA USF Potengi 20%
350613 FRANCISCA DALVA ARAUJO DE MOURA USF Rocas 20%

352772
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA 
SILVA

USF Pompeia 20%

352586 FRANCISCA EDILEUZA DE ARAUJO USF Pajucara 20%
356522 FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA S USF Pajucara 20%
142824 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA USF Guarapes 20%

730015
FRANCISCA RADIGLENE DE ANDRADE 
FREITAS

USF Planicie das Mangueiras 20%

139378 FRANCISCA SILVERIA BEZERRA USF Pajucara 20%

112046
FRANCISCO CANINDE CATUNDA 
SOARES

USF Potengi 20%

349399 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA USF Pedra do Sino 20%
143308 FRANCISCO DINIZ DA COSTA USF Pajucara 20%
602736 FRANCISCO EMANUEL DA SILVA USF Parque dos Coqueiros 20%
443158 FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA USF Pajucara 20%
67440 FRANKLEIDE MARIA DE MORAIS SILVA USF Igapo 20%

730229
GABRIELA DE ARAUJO PINHEIRO 
MACEDO

USF Ponta Negra 20%

636959 GEOVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS CEREST 20%
354015 GILVANEIDE DANTAS GALVAO USF Soledade II 20%
344371 GISONITA DA SILVA OLIVEIRA UBS Sao Joao 20%
345989 HAMILTON ALVES DE FARIAS CEREST 20%
730536 HEBANO ROSSANO DA SILVA Transporte Sanitario 20%
145980 HELENISE MARIA DANTAS DE SOUSA UBS Enfermeira Rosangela Lima 20%
224707 HERIBERTO ARCANJO DE OLIVEIRA USF Nazare 20%

220281 HERTA GEISA ARAUJO VIANA USF Guarita 20%
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356468 HILZETH FERNANDES DA SILVA USF Vale Dourado 20%
344524 IDILENI DA CRUZ COSTA CCZ Norte 20%
730512 ILZEANY DILIS DE SOUSA Transporte Sanitario 20%
53236 IVANALDO OLIVEIRA DA SILVA USF Parque das Dunas 20%

356131 IVANILDO VALDEVINO DA SILVA UBS Pirangi 20%
353281 IVONE DA SILVA DANTAS USF Africa 20%
355453 JAILTON BELO ALVES USF Guarita 20%
85910 JAIR MACIEL DE FIGUEIREDO CEI LESTE I 20%
69540 JALDIR DA SILVA CORTEZ USF Redinha 20%

420433 JANAINA CHAVES CAMARA Laboratorio Municipal De Natal 20%
442399 JASSO LOURENCO DOS SANTOS UBS Pirangi 20%
356158 JOANEJANE VICENTE DA SILVA USF Felipe Camarao III 20%
727295 JOANIELLY KELLY DA SILVA USF Nordelandia 20%
224944 JOAO LUIZ CAMARA DA SILVA USF Pedra do Sino 20%
137332 JORGE IVAN DE MEDEIROS UBS Pirangi 20%
354236 JOSE ARNALDO SOBRINHO USF Pajucara 20%
143260 JOSE BENILSON MARTINS MACEDO USF Africa 20%

151068
JOSE HUMBERTO MARTINS RESENDE 
GONZAGA

UBS Cidade Satelite 20%

86134 JOSE PRESCIANO DE ANDRADE UBS Pirangi 20%
352560 JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA USF Pompeia 20%
419818 JOSIMAR NORONHA DANTAS USF Pajucara 20%
354295 JULENE ARAUJO VARELA DA ROCHA USF Pajucara 20%
445029 KARINA LAMAS DA CUNHA ABOU CHA Policlinica Oeste 20%
93653 KAROENY OLIVEIRA SOARES LOBATO UBS Pirangi 20%

727144 KASSIA DE CARVALHO DIAS Unidade Mista Mae Luiza 20%
458511 KATIA CILENE COSTA DA SILVA USF Planicie das Mangueiras 20%
471933 LANUZA DANTAS PINHEIRO Unidade Mista Mae Luiza 20%
729334 LARISSA MARINA PEREIRA SILVA Policlinica Sul 20%

367681
LAURINO DE VASCONCELOS ROSADO 
MAIA

Policlinica Oeste 20%

730013 LENIN RAVEL COSTA SILVA USF Panatis 20%
615901 LEYDJANE DELMONDES B BRANDAO CAPS III Leste 20%
96920 LIEGE ANTUNES DE FRANCA USF Pajucara 20%

730531 LIGIA LUCIANO DOS SANTOS Transporte Sanitario 20%
730263 LIVIA MARIA NUNES HENRIQUES CEI LESTE I 20%
726812 LUCELIA CASTRO DE LIRA BARRETO USF Africa 20%
320285 LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FE Policlinica Oeste 20%

93181
LUCILDA TAVARES DE SOUZA 
SANTIAGO

USF Planicie das Mangueiras 20%

218278 LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS UBS Enfermeira Rosangela Lima 20%

728930
LUIZ FELIPE V ALMEIDA PEREIRA 
DA SILVA

USF Parque das Dunas 20%

351351
LUZIA ALEXANDRE BEZERRA DO 
NASCIMENTO

USF Parque dos Coqueiros 20%

225037 LUZIA FARIAS DE SOUZA USF Planicie das Mangueiras 20%
100901 MARCIA MARIA PINHEIRO DE ASSIS USF Potengi 20%
352292 MARCIA PEREIRA DE LIMA CARVALHO USF Potengi 20%
728368 MARCOS TADEU T DE AZEVEDO Policlinica Norte 20%
730533 MARIA ALCIONE DOS SANTOS Transporte Sanitario 20%
97063 MARIA APARECIDA FERNANDES USF Pajucara 20%

222666 MARIA APARECIDA GERMANO DE SENA USF Parque dos Coqueiros 20%
84875 MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA USF Cidade Nova 20%
83585 MARIA BETANIA DE CARVALHO AMAR UBS Pirangi 20%
85383 MARIA CELESTE SANTOS USF Jardim Progresso 20%
79871 MARIA CLEONICE DA SILVA USF Vista Verde 20%

150363
MARIA DA CONCEICAO GURGEL 
BEZERRA SOARES

USF Potengi 20%

101494
MARIA DA CONCEICAO MATOS DE 
ALBUQUERQUE

USF Parque das Dunas 20%

219533 MARIA DE FATIMA DA SILVA USF Vale Dourado 20%
204048 MARIA DE FATIMA DA SILVA NOBRE USF Bom Pastor 20%

221236
MARIA DE FATIMA GONCALVES 
SALDANHA

USF Planalto 20%

350818
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS 
SANTOS

USF Planalto 20%

220531 MARIA DE FATIMA TRINDADE DO O USF Felipe Camarao II 20%
224138 MARIA DE LOURDES DA CUNHA CEASI 20%
261599 MARIA DE LOURDES DE LIMA BAY USF Parque dos Coqueiros 20%
351041 MARIA DO CARMO DA COSTA SOUZA USF Planicie das Mangueiras 20%
352802 MARIA DO CARMO DOS REIS CAMARA USF Pompeia 20%

101133
MARIA DO DESTERRO DO 
NASCIMENTO GALVAO

Unidade Mista Mae Luiza 20%

222381
MARIA DO ROSARIO TRINDADE DE 
A LEITAO

USF Brasilia Teimosa 20%

354775
MARIA DOS PRAZERES PEGADO DE 
MELO

USF Guarapes 20%

352314 MARIA ELIENE TAVARES DA SILVEIRA USF Potengi 20%
145971 MARIA ELIZABETE DA SILVA USF Redinha 20%
726303 MARIA ELIZABETH DE SOUSA Unidade Mista Mae Luiza 20%

98531 MARIA LEMI CORREIA USF Nordelandia 20%

97781 MARIA LUIZA DA ROCHA PALMA USF Gramore 20%
459241 MARIA MARLENE MARQUES DA SILVA UBS Pirangi 20%

98841
MARIA MARYLAND ABRANTES 
GONCALVES

UBS Pirangi 20%

67253
MARIA MERCES H DE MELO C DA 
ROCHA

USF Rocas 20%

352306 MARIA NAZARE DO NASCIMENTO USF Potengi 20%
460915 MARIA NAZARE MENDES DA COSTA USF Vale Dourado 20%
320820 MARIA TERESA DE MELO USF Felipe Camarao III 20%
445223 MARIA VALMIRA DE SOUTO UBS Pirangi 20%
219240 MARILDA GONCALVES DE MENEZES UBS Lagoa Seca 20%
137529 MARINALDO TIBURCIO DE AZEVEDO USF Nazare 20%
142450 MARINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA USF Quintas 20%

727002
MARIZA CONSUELO DOS SANTOS 
ALVES LIMA

Policlinica Norte 20%

145599 MARIZA PEREIRA PORTO CAPS Infantil 20%
352624 MARTA MARIA DE CARVALHO USF Pajucara 20%
354996 MAURA LUZIA SANTOS DE AZEVEDO USF Parque dos Coqueiros 20%
94781 MIRIAM TEIXEIRA DE MORAIS USF Santarem 20%

355011 MIRIAN SABINO DOS SANTOS USF Bom Pastor 20%
725309 MONICK KATIA SANTOS DA COSTA LIRA USF Nova Natal 20%
727258 NAILSON OLIVEIRA FRANCA USF Redinha 20%
63029 NAIM BEZERRA DE MELO RODRIGUES UBS Cidade Satelite 20%

343919 NELSON PEIXOTO TEIXEIRA USF Soledade II 20%
125211 NEY AMERICO BASTOS WANDERLEY USF Pedra do Sino 20%
222704 ODEGLEIDE TRINDADE DA SILVA USF Monte Libano 20%
121771 ODILMA BATISTA USF Rocas 20%
137707 OSMANDO FELICIANO DA SILVA Policlinica Oeste 20%
350923 OTACILIO FLOR DE SANTANA JUNIOR UBS Enfermeira Rosangela Lima 20%

726657
PAMELA KATHERINE NELSON 
CAMPERO

USF Brasilia Teimosa 20%

343692 PATRICIA AFRA DE SOUZA BARRETO USF Parque dos Coqueiros 20%

600504
PATRICIA MONIQUE ALVES DO 
NASCIMENTO

UBS Nova Descoberta 20%

353191 PATRICIA RESENDE LOPES USF Parque dos Coqueiros 20%
125563 RAIMUNDO NONATO COSTA USF Pajucara 20%
730441 RAYMUNDO WAGNER V MACEDO USF Vale Dourado 20%
196061 REGINA CELIA DAMASCENO USF Santarem 20%
730353 REVERSON LOPES DA SILVA USF Bom Pastor 20%
262102 RITA DE CASSIA PAIVA CAPS AD Leste 20%
203670 ROBERTO RODRIGUES DA SILVA USF Parque dos Coqueiros 20%
195219 ROGERIO GREGORIO DA SILVA Policlinica Norte 20%
730169 RONI JEIJO AMARO DE LIMA Unidade Mista Mae Luiza 20%
214108 ROSALIA CARNEIRO UBS Sao Joao 20%
326712 ROSAMARIA DE QUEIROZ GONCALVES UBS Sao Joao 20%
349020 RUBENS DE CARVALHO ARAUJO USF Pajucara 20%
409235 SANDRA MARIA DE ARAUJO SPINELLI Policlinica Oeste 20%
355224 SEVERINA ALVES USF Cidade Nova 20%
727231 SHEYLA PRISCYLLA SILVA OLIVEIRA USF Brasilia Teimosa 20%
355348 SIMONE GOMES BEZERRA DO NASCIM USF Pajucara 20%
120073 SOLANGE MARIA LOURENCO DA SILVA USF Felipe Camarao II 20%

125318
SONIA MARA NASCIMENTO SILVA DE 
CARVALHO

USF Felipe Camarao II 20%

118575 SONIA MARIA CABRAL FAGUNDES RE UBS Sao Joao 20%
147583 SONIA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA USF Felipe Camarao I 20%
139432 SONIA MARIA GODEIRO UBS Lagoa Seca 20%
138746 SONIA MARIA SILVA CEI LESTE I 20%
364894 SORAIDE MARIA NOBREGA DA SILVA CEREST 20%
726899 SUZANA NOBREGA DE AQUINO UBS Enfermeira Rosangela Lima 20%

6564 TANIA MARIA LOPES FARIAS CORRE UBS Cidade Satelite 20%
221686 TANIA ROSALIA DIAS CORDEIRO UBS Sao Joao 20%

727056
TASSYELLE BRUNNA BEZERRA 
SANTOS

USF Igapo 20%

727225
THALITA RAFAELLA OLIVEIRA 
TRINDADE

CEASI 20%

217026 THAZIA COSTA USF Igapo 20%
223883 ULZENIR CARIDADE UBS Alecrim 20%
143391 VALDIRA HENRIQUE DA SILVA NEVES USF Pompeia 20%
730425 VANESSA BERNARDO DO NASCIMENTO Transporte Sanitario 20%
730478 VANESSA MARIA DA SILVA MARQUES Transporte Sanitario 20%
442674 VERA REGINA DE COL ANTONIAZZI USF Pedra do Sino 20%
730133 VIVIANE JOSIANE DE MESQUITA UBS Alecrim 20%
726847 WERANNA MORENA VALE CASTRO USF Bom Pastor 20%
355313 WILMA BARBOSA DOS SANTOS Policlinica Norte 20%
730454 AGLAILDE DA SILVA RODRIGUES DAD 10%
66974 ALINETE LIMA DA SILVA Chefia de Gabinete 10%

353485 ANA CRISTINA FREIRE SANTOS Distrito Norte II - Sede 10%
342688 ANA MARIA COSTA DE ARAUJO CCZ Sul 10%
726631 ANDRE LUIZ CAVALCANTI SILVA Nivel Central - Cedidos 10%

261564 AUGUSTO CESAR SERAFIM DE FREITAS DVS SMS 10%
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722258
CAIO FLAVIO MATIAS CORREIA DA 
COSTA

SGRTS 10%

83291 CARMEN BARRETO AYRES DE MELO DAD 10%
140180 CATARINA CARDOSO AIRES LISBOA DVS SMS 10%
348643 CINTIA VARELA AMORIM CCZ Norte 10%
429066 EDILSON DO NASCIMENTO DVS SMS 10%

345377
EDIONE MAURICIO HENRIQUE DA 
SILVA

CCZ Sul 10%

119172 ELLIS NASA DOS SANTOS DVS SMS 10%
7757 ENILTO ALVES SGRTS 10%

344664 ERINALDO JOSE DA SILVA CCZ Norte 10%
726580 EUDES EDUARDO DA SILVA LEMOS CCZ Norte 10%

726615
EVA EMANUELA LOPES CAVALCANTE 
FEITOSA

SEPAES 10%

725640 FABIANA BARBALHO PENHA Chefia de Gabinete 10%
262145 FERNANDO ANTONIO BOTELHO DVS SMS 10%
358355 FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO DVS SMS 10%
421707 FRANCISCO IRINEU DO NASCIMENTO DVS SMS 10%
614360 ISA MARIA AQUINO DO N PALMEIRA DVS SMS 10%

722417
JERFESSON AUGUSTO DA SILVA 
RODRIGUES

CCZ Norte 10%

49867 JOANA LOURENCO DE AQUINO SEF 10%
344125 JOAO MARIA FELIPE CAMARA CCZ Sul 10%
437867 JONILSON SILVEIRA FELIPE DVS SMS 10%
346683 JORIAN PEDROZA GOMES CCZ Sul 10%
68608 JOSE DANILO FELIPE DVS SMS 10%

344176 JOSE SALUSTINO DVS SMS 10%
87041 JUDSON MAGNUS LEITE DE MACEDO DAD 10%

730177 JULIANA EMANUELA FERREIRA Setor de Assistencia Farmaceutica 10%

730445
KARLA GRACIELLE RIBEIRO LINS DE 
OLIVEIRA

DVS SMS 10%

72117 KATIA ARAUJO PEREIRA DE ALMEIDA SGRTS 10%
368342 LAMARCK KIMBERLY GUMAIA CCZ Norte 10%
730495 LARISSA RAQUEL NOBRE PEREIRA DGTES 10%
129011 LENILDA GOMES DO AMARANTE DVS SMS 10%
730440 LUAN DE LIMA MARQUES SGRTS 10%
89656 LUCIANO CARLOS TEIXEIRA DVS SMS 10%

724161 MAGNOS CARVALHO DE AQUINO ASPLAN 10%
446769 MARCOS ADRIANO GOMES RODRIGUES CCZ Sul 10%
730477 MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA Nivel Central - Cedidos 10%
55166 MARIA AUXILIADORA SOARES DE LI ASPLAN 10%
17523 MARIA CELIA AZEVEDO DE OLIVEIRA SGRTS 10%

721928 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA SEPAES 10%
90204 MARIA DAS GRACAS DE AMORIM PES ASPLAN 10%

143219
MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO 
PEREIRA

DVS SMS 10%

53252 MARIA DO CARMO SOUZA DAD 10%
85111 MARIA GORETE BARBOSA DE SOUZA SEPAES 10%
98922 MARIA GORETH ALVES DE AZEVEDO DVS SMS 10%

227030 MARIA TEREZA COSTA GOMES DE HO DVS SMS 10%
74071 MARLUCIA DIAS CESAR SEPAES 10%

730479 MONICA CATIENE FERREIRA DE LIMA Nivel Central - Cedidos 10%
9598 NEWTON CUSTODIO GUERRA PEREIRA Distrito Sul - Sede 10%

426873 OLAVO ANGELO DA SILVA DVS SMS 10%

70815
OZIMAR DE JESUS CURINGA DA 
FONSECA

DVS SMS 10%

343714 PAULO CESAR DOS SANTOS CCZ Sul 10%
343757 REINALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CCZ Norte 10%
53759 ROBERTO CORREIA DE LIMA CCZ Norte 10%

121339 ROGGE SILVA SALDANHA DVS SMS 10%
351300 ROZALBA CAETANO DO NASCIMENTO Distrito Norte II - Sede 10%
406881 SAFARA VIRLEIDE FERNANDES GURG SGRTS 10%
140023 SIDRACI DOS SANTOS QUEIROZ DVS SMS 10%
346438 STANLEY ARAUJO CID CCZ Norte 10%
722477 THUYSA GUERRA MOREIRA SEPAES 10%
344206 UBIRATAN VIEIRA DE MELO CCZ Norte 10%

729598 ZENAIDE ARAGAO XIMENES Setor de Assistencia Farmaceutica 10%

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1941/2020-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Ofício n°. 3980/2020-PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-GF, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0834811-60.2017.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação - SME, MUDANÇA DE PADRÃO, nos termos da Lei Complementar nº. 114, de 17 
de junho de 2010, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 18 de junho de 2010.

NOME MATRÍCULA
CLASSE/NÍVEL 

ANTERIOR
CLASSE/NÍVEL ATUAL

ELÍLIA PAULINO FERNANDES 45.372-2 C - III C - IV
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1881/2020-A.P., DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
consta do Artigo 55, Inciso XII da Lei Orgânica do Município do Natal, em conformidade com a Lei nº. 
5.655/2005, regulamentada pela Lei Complementar nº. 120/2010, Processo nº. 003235/2020-17,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir Gratificação de Plantão - GP, à servidora VANESSA KATILY SANTOS FREIRE, 
matrícula nº. 44.383-2, GNS, Padrão A, Nível III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1774/2020-A.P., DE 17 DE AGOSTO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Processo nº 12869/2020-61,
RESOLVE:
Art. 1º - Renovar, por mais 01 (um) ano, a cessão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte/RN, do servidor FERNANDO TASSO FELIX DA SILVA, matrícula nº. 00.190-
2, GNM, Padrão A, Nível VII, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - 
SEMURB, com ônus para o órgão cedente, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica, 
celebrado entre o Poder Executivo Municipal e o Tribunal de Contas do RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 27 de 
agosto de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 1565/2020-GS/SEMAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Processo nº. 20200575773,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora JAMILA LORENA DE FREITAS PEREIRA 
BRASIL, matrícula nº. 60.344-9, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de 
Unidades de Conservação, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
- SEMURB, referente ao exercício 2019/2020, no período de 08/09/2020 a 07/10/2020. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
08 de setembro de 2020.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020.

PORTARIA Nº. 1563/2020-GS/SEMAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Processo nº. 20200589308,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de 
cargos de provimento em comissão da Procuradoria Geral do Município - PGM, na forma seguinte: 

Nome Matrícula 
Denominação de 

Cargo 
Símb Exercício Período 

ODONI JONES DA ROCHA 
VASCONCELOS

65.724-7
Encarregado de 

Serviços
ES 2019/2020 

01/10/2020 a 
30/10/2020 

RAUL AUGUSTO DE 
MELO FERREIRA 72.854-8

Encarregado de 
Serviços

ES 2019/2020 01/10/2020 a 
30/10/2020 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 
de outubro de 2020.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020.
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PORTARIA Nº. 1560/2020-GS/SEMAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Processo nº. 20200542760,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora ANIEDA DE PAIVA CALAFANGE, 
matrícula nº. 72.845-0, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de Projetos, 
símbolo CS, da Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao exercício 2019/2020, 
no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 
de dezembro de 2020.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020.

PORTARIA Nº. 1554/2020-GS/SEMAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 040597/2019-55,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA DAS DORES LIMA DA 
SILVA, matrícula nº. 09.726-8, Auxiliar de Serviços Gerais, Padrão A, Nível VII, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao 2º decênio (1998/2008), pelo período 
de 3 (três) meses e ao 3° decênio (2008/2018), pelo período de 06 (seis) meses, 
excluindo-se o Adicional de Insalubridade e o Auxílio Transporte. 
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de 01 de novembro de 2020. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO Nº 009891/2019-90
ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
INTERESSADO: PLANO A SERVIÇOS EIRELI
DESPACHO
Considerando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
determina que a Administração no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento 
de bens e contratação de serviços deverá obedecer, para cada fonte de recursos, a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Considerando o que dispõe a Resolução n° 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, 
o Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 
– GS/SME, de 05 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem 
cronológica de pagamentos.
Considerando que a despesa objeto deste processo trata do pagamento referente à construção 
de casa de lixo em 73 (setenta e três) unidades de ensino da Rede Municipal de Natal/RN.
Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução nº 032, do Tribunal de 
Contas do Estado do RN, estabelece que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas 
quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre 
todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira 
da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando o relevante interesse público.
Assim, considerando que o Gestor de Contrato através do Relatório à fl. 1064 opina pelo 
pagamento da Nota Fiscal nº 789 (fl. 1039), no valor de R$ 72.143,47 (setenta e dois 
mil, cento e quarenta e três reais e quarente e sete centavos), visto que, o cronograma 
físico pode ser prejudicado em decorrência de problemas referentes a pendência financeira.
Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças 
– DEFIN/SME, em Termo de Remessa (fls. 1063), em consonância com o Despacho do 
Departamento de Engenharia e Arquitetura – DEA/SME (fl. 1064) bem como Parecer de nº 
437/2020 da Assessoria Jurídica (fl. 1066/1068), autorizo a quebra da ordem cronológica 
de pagamento da Nota Fiscal nº 789 (fl. 1039), no valor de R$ 72.143,47 (setenta e dois 
mil, cento e quarenta e três reais e quarente e sete centavos), devidamente liquidados na 
fonte de Recurso Municipal.
Publique-se.
Natal, 24 de setembro de 2020.
PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

PROCESSO Nº 036166/2018-11
ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
INTERESSADO: VALE E VALE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES
DESPACHO
Considerando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
determina que a Administração no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento 
de bens e contratação de serviços deverá obedecer, para cada fonte de recursos, a ordem 

cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Considerando o que dispõe a Resolução n° 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, o 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 
05 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.
Considerando que a despesa objeto deste processo trata de medição referente à 
contratação da empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil 
– CMEI, denominado Professora Haideé Monteiro em Natal/RN.
Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução nº 032, do Tribunal de 
Contas do Estado do RN, estabelece que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas 
quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre 
todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira 
da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando o relevante interesse público.
Desta forma, com base nas informações atestadas pelo Departamento de Finanças, 
em Termo de Remessa (fl. 930), em consonância com o Relatório do Departamento de 
Engenharia e Arquitetura – DEA/SME (fl. 931), bem como, Despacho da Assessoria Jurídica 
(fl. 933), autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento da Nota Fiscal nº. 089 
(fl. 895) no valor R$ 18.028,99 (dezoito mil, vinte oito reais e noventa e nove centavos).
Publique-se.
Natal, 24 de setembro de 2020.
PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

PROCESSO Nº 025444/2017-16
ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.
INTERESSADO: GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DESPACHO
Considerando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
determina que a Administração no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento 
de bens e contratação de serviços deverá obedecer, para cada fonte de recursos, a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Considerando o que dispõe a Resolução n° 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, o 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 
05 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.
Considerando que a despesa objeto deste processo trata do pagamento referente a execução 
de serviços de manutenção elétrica com o fornecimento de peças e reposição nas instalações 
elétricas prediais das unidades escolares da rede municipal do Município de Natal.
Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução nº 032, do Tribunal de 
Contas do Estado do RN, estabelece que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas 
quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre 
todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira 
da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando o relevante interesse público.
Assim, considerando que o Gestor de Contrato através do Relatório à fl. 3735 opina pelo 
pagamento da Nota Fiscal nº 215 (fl. 3706), no valor de R$ 97.106,39 (noventa e sete 
mil, cento e seis reais e trinta e nove centavos), visto que, pode gerar a paralização 
das atividades letivas devido à não manutenção dos ambientes educacionais e o bom 
funcionamento das instituições de ensino.
Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças – DEFIN/
SME, em Termo de Remessa (fls. 3734), em consonância com o Despacho do Departamento de 
Engenharia e Arquitetura – DEA/SME (fl. 3735) bem como despacho da Assessoria Jurídica (fl. 
3737), autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento da Nota Fiscal nº 215 (fl. 3706), 
no valor de R$ 97.106,39 (noventa e sete mil, cento e seis reais e trinta e nove centavos).
Publique-se.
Natal, 24 de setembro de 2020.
PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

PROCESSO Nº 013520/2020-46
ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.
INTERESSADO: VOAR TURISMO EIRELI EPP
DESPACHO
Trata este processo de pagamento relacionado à emissão de passagens aéreas nacionais, 
compreendendo reserva, emissão, marcação e entrega de bilhetes de passagens para 
atender a necessidade da SME.
Por seu turno, a Sra. Secretária Municipal de Administração, através do ofício nº. 2786/2020 
(fls. 17/18), solicitou, em caráter de urgência, providências quanto ao pagamento das 
faturas 1396, 1527, 1567 e 1668 em favor da empresa VOAR TURISMO EIRELI EPP, haja 
vista a comunicação de rescisão do contrato pela empresa contratada (fl. 19).
Por outro lado, considerando que os serviços foram prestados a tempo e modo, pela 
empresa VOAR TURISMO EIRELI EPP, contudo, não foi requerido, no prazo hábil, a 
autorização da Secretária Municipal de Governo, como determina art. 5º do Decreto 
nº.11.301/2017, o que causou um entrave no pagamento das faturas, haja vista estar 
à disponibilização dos empenhos no sistema, utilizado pelo Departamento de Finanças – 
DEFIN/SME para provento, condicionado a referida autorização. 
Considerando que o Departamento de Finanças – DEFIN/SME, teve o sistema eCidade 
bloqueado para liquidar e pagar a despesa de forma regular, na rotina usual, e isto tem 
causado um entrave no sistema do Município como um todo, inclusive com o pedido de 
cancelamento do contrato nº. 070/2019, diante da inadimplência desta Secretaria.  
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Além disso, é de notório conhecimento, que uma vez comprovada a realização dos serviços, 
com a devida certificação, a Administração não pode deixar de oferecer uma contraprestação, 
conduta que também feriria o princípio da moralidade, no qual deve se pautar o agente público. 
Considerando, que a ordem cronológica de pagamentos prevista na Lei Federal 8.666/93 tem por 
objetivo assegurar a isonomia dos credores da Administração Pública com o fito de salvaguardar 
o princípio da legalidade dos atos administrativos e da continuidade da gestão pública, é bem 
verdade que a excepcionalidade tem por fundamento aquilatar o relevante interesse público. 
No detalhe é preciso destacar que para a continuidade das atividades administrativas em função do 
essencial interesse público o Administrador tem o condão de alterar a ordem previamente constituída.
A essencialidade destacada neste momento diz respeito à preservação de condições 
primordiais tanto ao funcionamento administrativo quanto à consecução dos serviços públicos. 
Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução 032, do Tribunal de Contas 
do Estado, estabelece que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas quando 
não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre todas as 
demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira da 
essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando o relevante interesse público.
Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças (fl. 70), 
bem como, do Parecer nº. 438/2020 exarado pela Assessoria Jurídica (fls. 72/74), e com 
supedâneo no art. 15, inciso VI da Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 
2016, autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº. 1527 (fl. 60) no valor de R$ 9.423,90 (nove 
mil, quatrocentos e vinte três reais e noventa centavos); da Nota Fiscal nº. 1668 (fl. 63) 
no valor de R$ 2.266,22 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte dois centavos); 
Nota Fiscal nº. 1396 (fl. 65) no valor de R$ 3.320,85 (três mil, trezentos e vinte reais e 
oitenta e cinco centavos) e Nota Fiscal nº. 1567 (fl. 67) no valor de R$ 3.419,61 (três mil, 
quatrocentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), totalizando o quantum de R$ 
18.430,58 (dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), em favor 
da empresa VOAR TURISMO EIRELI EPP.
Publique-se.
Natal, 24 de setembro de 2020.
PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

PESQUISA MERCADOLÓGICA
A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de pesquisa 
mercadológica, objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administração 
Pública e a aferição do real valor de mercado, visando à contratação de empresa de 
engenharia/arquitetura para execução de serviços de construção de banheiros na Escola 
Municipal Vereador José Sotero, localizada na Rua Aracajú, 1412, Igapó, Natal-RN.
Esta Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As 
especificações do objeto estão à disposição dos interessados, no Departamento de Administração 
Geral – DAG, localizado na Rua Fabrício Pedrosa, 915, Areia Preta, Natal-RN, ou por meio do 
endereço eletrônico (equipe.dag@gmail.com). Mais informações poderão ser obtidas por meio 
do telefone: (84) 3232-4732, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.
Natal, 24 de setembro de 2020.
MERISE MARIA MACIEL
Diretora do Departamento de Administração Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 250/2020
Processo: 011303/2020-11
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com fulcro, 
conforme Decreto Municipal nº 11.920 de 17/03/2020, Decreto Municipal nº 11.923 de 
20/03/2020, da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2020 – CGM/SEMAD de 17/04/2020, 
do Manual de Orientação para as Contratações Destinadas ao Enfrentamento do novo 
Coronavírus disponibilizado pela CGM/Natal de 17/04/2020, do Decreto Estadual nº 29.534 
de 19/03/2020, da Lei nº 13.979 de 06/02/2020, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, da Lei 
nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis.
Contratado: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
66.783.630/0002-79
Objeto:  O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de monitores 
multiparâmentros, módulos e sensores de capnografia.
Dotação:
Gestão/Unidade:  20.49 – Fundo Municipal de Saúde - Fonte: 12150001- Atividade / 
Projeto: 10.122.0001.1051 – SMS Natal no Combate ao Coronavirus COVID-19
Elemento de Despesa:  3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente - Sub- Elemento: 
04 - Valor: R$ 858.000,00
Preço:  O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 858.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil reais).
Vigência:  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, 
com início na data da assinatura, podendo ser prorrogável por períodos sucessivos, 
enquanto perdurar a situação de emergência no Município do Natal para enfrentamento da 
pandemia do COVID-19, conforme declarou o Decreto Municipal nº 11.920 de 17/03/2020, 
publicado no DOM de 18/03/2020.
Gestor do Contrato: Graco Dorneles Cunha Junior - Mat; 43.816-2
Assinaturas:
Contratante: George Antunes de Oliveira
Contratada: Erick Yuki Hiratsuka
Natal, 22 de setembro de 2020.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 251/2020
Processo: 010385/2020-87
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com fulcro, 
conforme Dispensa de licitação 043/2020, com fulcro no art. 4º da Lei nº 13.979/20, por 
trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, de acordo com o parecer jurídico 
950/2020 - Processo 0910385/2020-87.
Contratado: FANEM LTDA, CNPJ sob nº 61.100.244/0001-30
Objeto:  Aquisição de 20 (vinte) aspiradores cirúrgicos
Dotação:
Gestão/Unidade:  20.49 – Fundo Municipal de Saúde - Fonte: 12150001- Atividade / 
Projeto: 10.122.0001.1051 – SMS Natal no Combate ao Coronavirus COVID-19 - Elemento 
de Despesa:  3.44.90.52 - Equipamento e Material Permanente - Sub- Elemento: 04 – 
Aparelho, Equipamentos e Utensílios Médicos - Valor: 224.000,00
Preço:  O valor do objeto desta contratação é de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais)
Vigência:  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta dias), 
com início na data da sua assinatura, podendo ser prorrogável por períodos sucessivos, 
enquanto perdurar a situação de emergência no Município do Natal para enfrentamento da 
pandemia do COVID-19, conforme declarou o Decreto Municipal nº 11.920 de 17/03/2020, 
publicado no DOM de 18/03/2020.
Gestor do Contrato: Renata Lopes Lima de Souza
Assinaturas:
Contratante: George Antunes de Oliveira
Contratada: Vilma Silva Costa Martins
Natal, 23 de setembro de 2020.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 314/2020
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº 24.001/2020 – ATA RP 023/2020, oriundo do Processo 
Licitatório nº 00645/2019-72 – SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 13850/2020-
31  - Recibo SIAI nº 237040
Contratado: MICMMED LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 94.069.580/0001-17.
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar.
Unidade: 20.149 - Atividade: 10.302.003.2-439 - Fonte: 121400 - Elemento de Despesa: 
3.33.90-30 – Sub-elemento: 36
Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 
314/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 3.159,00 (três 
mil, cento e cinquenta e nove  reais) 
Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de 
Recebimento de material.
Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde – CPF nº 123.537.604-49
Contratada: MICMMED LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 94.069.580/0001-17.
Natal, 23 de setembro de 2020.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 315/2020
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº 24.001/2020 – ATA RP 023/2020, oriundo do Processo 
Licitatório nº 00645/2019-72 – SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 13848/2020-
62  - Recibo SIAI nº 237040
Contratado: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 27.806.274/0001-29
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar.
Unidade: 20.149
Atividade: 10.302.003.2-442 -Fonte: 121400
Atividade: 10.302.003.2-439 -Fonte: 121400
Elemento de Despesa: 3.33.90-30 – Sub-elemento: 36 
Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 
315/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 9.954,00 (nove 
mil, novecentos e cinquenta e quatro  reais).
Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de 
Recebimento de material.
Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde – CPF nº 123.537.604-49
Contratada: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 27.806.274/0001-29
Natal, 23 de setembro de 2020.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE SERVIÇO PJ Nº 077/2020
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2020 e pelo Parecer Jurídico nº 
293/2020, acostado ao autos do Processo nº 4106/2020-46
Contratado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RN, inscrito no CNPJ sob 
nº 08.285.769/0001-05
Objeto: Pagamento de Licenciamento e Taxa de Bombeiro do ano 2020 dos veículos oficiais  
do SAMU 192 NATAL.
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Unidade: 20.149 - Atividade/Projeto: 10.122.001.2-414 - Elemento: 3.33.90.47 - Sub-
elemento: 02 -  Fonte: 100100   
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Serviço PJ nº 
077/2020, a CONTRATANTE pagará, o CONTRATADO, o valor Total de R$ 4.500,00  (quatro 
mil e quinhentos reais).
Da Vigência: 24.09.2020 à 31.12.2020
Assinaturas: 
Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA  - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 123.537.604-49
Contratada: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RN, inscrito no CNPJ sob 
nº 08.285.769/0001-05
Natal, 24 de setembro de 2020

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 316/2020
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 135/2020 - com base no  Art. 4º da Lei nº 
13.979/2020, e suas alterações conferidas pela MP nº 926/2020 e em conformidade com 
o Parecer Jurídico nº 1462/2020, acostado aos autos.
PROCESSO Nº 12562/2020-60
Contratado: TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.682.705/0001-95
Objeto: Aquisição de material impressos/gráfico, para suprir a necessidade da Rede de 
Atenção à Saúde do município no enfrentamento da COVID-19.
Unidade: 20.149 - Atividade: 10.122.0001.1051 - Fonte 121400 - Elemento de Despesa: 
3.33.90-30 - Sub-elemento: 41
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 316/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 295.605,00  
(duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinco  reais ).  
Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de 
Recebimento de material.
Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes  de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 123.537.604-49
Contratada: TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.682.705/0001-95
Natal, 24 de setembro  de 2020.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 317/2020
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 134/2020 - com base no  Art. 4º da Lei nº 
13.979/2020, e suas alterações conferidas pela MP nº 926/2020 e em conformidade com 
o Parecer Jurídico nº 1460/2020, acostado aos autos.
PROCESSO Nº 13046/2020-52
Contratado: RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 40.790.727/0001-34
Objeto: Aquisição de mascaras de oxigênio de alta concentração, para suprir a necessidade 
da Rede de Atenção à Saúde do município no enfrentamento da COVID-19.
Unidade: 20.149 - Atividade: 10.122.0001.1051 - Fonte 1214001 -  Elemento de Despesa: 
3.33.90-30  - Sub-elemento: 28
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 317/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 24.950,00 
(vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).  
Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de 
Recebimento de material.
Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes  de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 123.537.604-49
Contratada: RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 40.790.727/0001-34
Natal, 24 de setembro de 2020.

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Termo de Dispensa de Licitação nº 124/2020, feita através do Diário 
Oficial do Município, de 10 de setembro de 2020,  à pagina 05.
ONDE SE LÊ:  
Processo nº 10494/2020-02
Objeto: Aquisição de equipamentos, para suprir as necessidades no atendimento aos 
pacientes diante ao agravo do COVID-19
Elemento de Despesa: 3.44.90-52 - Sub-elemento: 04
LEIA-SE:
Processo nº 10494/2020-02
Objeto: Aquisição de equipamentos e material de consumo  hospitalar, para suprir as 
necessidades no atendimento aos pacientes diante ao agravo do COVID-19
Elemento de Despesa: 3.44.90-52  
Elemento de Despesa: 3.33.90-30
Sub-elemento: 04 e 36
Ratificação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde
Natal, 24 de setembro de 2020.
**Republicado por incorreção.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 133/2020 
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 133/2020 – Processo nº 009686/2020-68 – OBJETO: Eventual 
contratação de empresa especializada em mão de obra técnica operacional e administrativa, 
para atender as necessidades do Hospital Municipal e SAMU Natal da Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal, conforme especificado no termo de referência. A Pesquisa Mercadológica tem 
prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis, a contar desta publicação. As informações encontram-
se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento de Compras, localizado na Rua 
Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 59014-030, no horário 
das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta feira de 08h00min 
às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br e do telefone: (84) 
3232-2457/3232-8497/3232-8563. As Propostas de Preços poderão ser entregues no 
citado endereço ou encaminhadas via e-mail em forma de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS
Natal/RN, 23 de setembro de 2020.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 142/2020 
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 142/2020 – Processo nº 015124/2020-53 – OBJETO: 
Aquisição de equipamentos hospitalar, para serem utilizada nas unidades hospitalares de 
pronto atendimento e especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, conforme 
especificado no termo de referência. A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 5 
(CINCO) dias úteis, a contar desta publicação. As informações encontram-se à disposição 
dos interessados, no Setor de Gerenciamento de Compras, localizado na Rua Fabrício 
Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 59014-030, no horário das 
08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta feira de 08h00min às 
12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br e do telefone: (84) 
3232-2457/3232-8497/3232-8563. As Propostas de Preços poderão ser entregues no 
citado endereço ou encaminhadas via e-mail em forma de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS
Natal/RN, 23 de setembro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 051/2020-GS/SEMUT - NATAL(RN), 23 DE SETEMBRO DE 2020
Regulamenta os §§ 5º e 6º do artigo 38 da Lei nº 3.882/89 quando o remembramento de 
imóveis envolver sujeitos passivos distintos.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
58, II da Lei Orgânica do Município do Natal, pelo art. 178 da Lei nº 3.882 de 11 de dezembro de 
1989 e pelos artigos 2º, inciso I e 64, inciso VIII do Decreto nº 10.705 de 27 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo à Fazenda Pública e a terceiros, bem como 
buscando-se evitar possíveis transtornos reflexos resultantes dos remembramentos de 
imóveis pertencentes a sujeitos passivos distintos.
RESOLVE:
Art. 1º – Tratando-se de imóveis pertencentes a sujeitos passivos distintos, o 
remembramento de que tratam os §§ 5º e 6º do artigo 38 da Lei nº 3.882/89 deve ser 
considerado como medida excepcional que somente será realizado quando não for possível 
a manutenção do cadastro das unidades autônomas, pois estas não mais existem de fato.
Parágrafo único – Havendo possibilidade de manutenção do cadastro das unidades 
autônomas, esta somente não ocorrerá se resultar em prejuízo à Fazenda Pública.
Art. 2º - Os remembramentos realizados em data anterior à publicação desta Portaria, que 
não se enquadrem na previsão contida no artigo 1º deverão ser revistos de oficio, gerando 
efeitos para o exercício subsequente ao da revisão.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
LUDENILSON ARAÚJO LOPES
Secretário Municipal de Tributação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCESSOS N° 42/2020 
A Secretaria Municipal de Tributação, através da Chefe do Setor de Controle e Análise 
de Processos do Imobiliário-SECAPI, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto no artigo 133, inciso III e  § 1º, da Lei nº 3.882/89, torna público para 
conhecimento e ciência que o Setor de Controle e Análise de Processos do Imobiliário-
SECAPI , não localizou os contribuintes seja por e-mail e/ou telefone, bem como não houve 
ciência pela comunicação eletrônica do  processos abaixo relacionados: 

PROCESSO CPF/CNPJ REQUERENTE/INTERESSADO

20200251900 08.533.564/0001-00
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO TESOURO 
ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
- ASFARN

Desta forma, serve o presente edital para dar CIÊNCIA às empresas e/ou pessoas físicas acima 
relacionadas para querendo, apresentar recurso endereçado ao SECAPI desta secretaria, no 
prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste, conforme prescreve o art. 131 da Lei 
3.882 de 11 de dezembro de 1989 (Código Tributário do Município de Natal). 
Natal, 24 de setembro de 2020.
Edna Karoliny Marques Cabral Fagundes - Chefe do Setor de Controle e Análise de 
Processos do Imobiliário.
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CAT
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
PRESIDENTE:  RAIMUNDO DA COSTA SOUZA
PROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA
SECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA 

EDITAL nº. 120 /2020 - TATM – 2ª. INSTÂNCIA                                 
A Secretaria Municipal de Tributação, por seu Coordenador do Contencioso  Administrativo 
Tributário, no uso  de suas  atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao  disposto  
no  art. 26,  inciso IX, art. 78-A e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal 
Administrativo de Tributos Municipais – TATM, TORNA PÚBLICO que da (s) PAUTA(s)  de  
JULGAMENTO (s) prevista (s) para o (s) Dia (s):  01  E 06  de  OUTUBRO  de 2020, a partir 
das  8h, através de videoconferência, consta(m) o(s) seguinte (s) processo (s):
DIA (S):  01  DE  OUTUBRO  
Processo nº. 20180136121 – RCL/ISS - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Juarez Lopes da 
Silva - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Ex Officio - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho.      

DIA (S):  06  DE  OUTUBRO  
Processo nº. 20180017963 - RCL /ISS/TLL - Recorrente: Ana Cláudia Barbosa Florêncio 
Calife da Silva - Recorrido: Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/ 2020 - TATM - Voluntário 
- Relator: Conselheiro Roberto Elias da Câmara Moura
Processo nº. 20180333458 – RCL/IPTU - Recorrentes: Fazenda Municipal e José Chaves de 
Oliveira (Espólio) - Recorridos: os Mesmos - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Ex Officio e 
Voluntário - Relator: Conselheiro Ramizued Silva de Medeiros      
Processo nº. 20180177375 – Embargos Declaratórios/RCL/IPTU - Embargante: 
Departamento de Tributos Imobiliários - DETIM/SEMUT – Embargado: Eudes Medeiros do 
Carmo - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Relator: Conselheiro Ramizued Silva de Medeiros      
Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data 
aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes. 
Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal (RN),  24 de setembro de  2020
Raimundo da Costa Souza  - Presidente / TATM  - Mat. 31.853-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 312/2009
Processo nº: 051375/2009-96
Contratado: VERÔNICA MARIA COLARES GURGEL - CPF nº 157.084.704-53
Contratante: SEMTAS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS
Código de Atividade: 18.49 – 08.122.004.2-849 – Apoio a Organização e Gestão do 
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF; Elemento de Despesa 3.33.90.36 
– Outros serviços de Terceiros Pessoa Física ; Fonte 13120000; Anexo: 7.
Base Legal:  Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e Lei Federal nº  8666/93 em sua atual redação.
Objeto: O objeto do presente Termo é prorrogar a vigência do Contrato de Locação do 
imóvel, situado na Rua Pacatuba, nº 2052, Igapó,  nesta capital, para que no mesmo 
continuem funcionando os programas Cadastro Único e Bolsa Família, com vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021, 
permanecendo o valor mensal do aluguel em R$ 5.261,65 (Cinco mil duzentos e sessenta 
e um reais e sessenta e cinco centavos);
Valor mensal: R$ 5.261,65 (Cinco mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos);
Vigência: 12 (doze) meses, de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021;
Data de Assinatura: 27 de Agosto de 2020; 
Contratado: VERÔNICA MARIA COLARES GURGEL 
Contratante: Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA
03º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 002/2020 (CC 021/2019)
Processo nº 014664/2020-10
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: ENGPAC Engenharia de Avaliações Periciais e Construções Ltda.
Objeto: fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, a partir 
de 07.10.2020 até 06.12.2020, bem como, fica, prorrogado o prazo de execução dos 
serviços, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 12.09.2020 até 11.11.2020, para os 
serviços de elaboração de projetos executivos complementares da obra de reurbanização 
da orla da Redinha, em Natal/RN.
Base Legal: art. 57, §1º, incisos I e II, c/c §2º da Lei nº 8.666/93.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Thiago Herson Taveira de Freitas - Contratada
Natal, 11 de setembro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
COMUNICADO Nº 063/2020
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, torna público para conhecimento 
dos interessados, que o senhor Lenildo Ribeiro da Silva, demonstrou formalmente em data 
27 de Agosto de 2020, interesse em participar do Programa de Adoção de Áreas Verdes 
Públicas – “NATAL MAIS VERDE”, onde a área a ser adotada é de um Canteiro, medindo 
16,80m X2,90m, totalizando 48,00m², localizado na rua Maristela Alves, Felipe Camarão, 

CEP 59.074576, Natal – RN, de acordo com os termos do processo administrativo 
nº 20200543332, e o que dispõem do Decreto nº 8.699, de 14 de abril de 2009, 
regulamentada a Lei nº 5.915, de 07 de abril de 2009.
Natal, de  24 de Setembro de 2020.
Irapoã Nobrega Azevedo de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

COMUNICADO Nº 064/2020
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, torna público para conhecimento 
dos interessados, que a empresa Óticas Diniz, demonstrou formalmente em data 02 de 
Setembro de 2020, interesse em participar do Programa de Adoção de Áreas Verdes 
Públicas – “NATAL MAIS VERDE”, onde a área a ser adotada é de um Canteiro, medindo 
102,33m X 5,20m, totalizando 465,00m², localizado na avenida Afonso Pena, Petrópolis, 
CEP 59.020065, Natal – RN, de acordo com os termos do processo administrativo 
nº 20200563112, e o que dispõem do Decreto nº 8.699, de 14 de abril de 2009, 
regulamentada a Lei nº 5.915, de 07 de abril de 2009.
Natal, de  24 de Setembro de 2020.
Irapoã Nobrega Azevedo de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

COMUNICADO Nº 065/2020
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o senhor Antonio Reginaldo Targino Gomes, demonstrou formalmente em 
data 03 de Setembro de 2020, interesse em participar do Programa de Adoção de Áreas 
Verdes Públicas – “NATAL MAIS VERDE”, onde a área a ser adotada é da Praça Central do 
Pitimbu, medindo 80,00m X 50,00m X 77,00m X 50,00m, totalizando 4.425,00m², localizada 
na rua Pres. Juscelino Kubitschek, Pitimbu, CEP 59.069300, Natal – RN, de acordo com os 
termos do processo administrativo nº 20200563139, e o que dispõem do Decreto nº 8.699, 
de 14 de abril de 2009, regulamentada a Lei nº 5.915, de 07 de abril de 2009.
Natal, de  24 de Setembro de 2020.
Irapoã Nobrega Azevedo de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA Nº 013/2020
Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, consoante 
parecer jurídico de folhas 16 a 17, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa de licitação.
DADOS DO CREDOR:
Nº DO PROCESSO – 014348/2020-48
CONTRATADA: ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
Objeto: Compra de peça para elevador
CNPJ/CPF – 10905205.0001-70
ENDEREÇO – Monsenhor Landim, 112 – Lagoa Nova -  Natal- RN – CEP:59056-110
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
ATIVIDADE: 09.122.001.2-781 – Manutenção e Funcionamento do Natalprev - ELEMENTO 
DE DESPESA – 33.90.39- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - SUB-ELEMENTO- 
14- MANUT. E CONSERVAÇÃO DE  BENS IMÓVEIS - FONTE: 14300000 - ANEXO: I
VALOR TOTAL R$ 12.292,96 (doze mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)
Natal, 24 de setembro de 2020
Fernanda Siqueira de Araujo Mousinho - Diretora do Departamento Administrativo
Despacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da Empresa 
acima citada.
Thiago Costa Marreiros - Presidente NATALPREV

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA Nº 014/2020
Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 
8.666/93, consoante parecer jurídico de folhas 27 a 28, fica a despesa abaixo caracterizada 
como dispensa de licitação.
DADOS DO CREDOR:
Nº DO PROCESSO – 014360/2020-52
CONTRATADA: EXTINBRASA EXTINTORES
Objeto: Contratação de empresa apta para Manutenção e Recarga dos Extintores de Incêndio
CNPJ/CPF –  03.832.831/0001-18
ENDEREÇO – AV. Das Alagoas,108 (b), Neópolis, CEP: 59086-200 -Natal/RN
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
ATIVIDADE: 09.122.001.2-781 – Manutenção e Funcionamento do Natalprev - ELEMENTO 
DE DESPESA – 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente - SUB-ELEMENTO- 12- 
Equipamento de Proteção, Segurança e socorro - FONTE: 14300000 - ANEXO: I
VALOR TOTAL R$ 705,00 (Setecentos e cinco Reais)
Natal, 24 de setembro de 2020
Fernanda Siqueira de Araujo Mousinho - Diretora do Departamento Administrativo
Despacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da Empresa acima citada.
Thiago Costa Marreiros - Presidente NATALPREV
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FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
PORTARIA Nº 123/2020 – GP/FUNCARTE DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, 
RESOLVE:
Art. 1º – Retificar a Seleção Pública Nº 08/2020 – Credenciamento de Artistas de Graffiti e Mosaico – 2020:
Onde lê-se:  “12.1 Os Artistas das Categorias 1 e 2 deverão apresentar a nota fiscal no 
valor da Contratação referente ao período de 10 (dez) dias posterior à realização da obra, 
estabelecido no Contrato pela Unidade do Poder Executivo Municipal, acompanhada de mídia 
digital (CD e/ou DVD), contendo registros fotográficos e vídeo (amador ou profissional) com 
no mínimo 03 (três) minutos de duração.”
Leia-se: “12,1 Os artistas das categorias 1 e 2 deverão apresentar nota fiscal de serviço 
no valor estabelecido pelo contrato firmado com a Unidade do Poder Executivo Municipal, 
acompanhada de fotografia (impressa em papel tamanho A4 ou em mídia digital) da obra 
completamente realizada no prazo máximo de dez dias após a conclusão do trabalho.”
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados os 
demais dispositivos contidos na Portaria nº 086/2020-GP/FUNCARTE de  05 de março de 2020. 
Natal/RN, 24 de setembro de 2020.
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

PORTARIA Nº 124/2020 – GP/FUNCARTE DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, por intermédio da FUNDAÇÃO CULTURAL 
CAPITANIA DAS ARTES e da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, no uso das 
suas atribuições legais que lhes são conferidas;
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar pública a desistência da proponente Caravela Selo Cultural, representada 
por Maria Irene Ribeiro Correia e José Correia Torres Neto, a pedido, selecionada na seleção 
de espaços culturais para recebimento de apoio financeiro através da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural, N.1407/2020.
Necessário ainda tornar pública a resposta ao recurso proposto tempestivamente pelo 
proponente René Luiz Júnior. A comissão esclarece que analisou o recurso proposto na data 
de 21 de setembro de 2020, tendo verificado que não era cabível a mudança de valores 
requerida, considerando o previsto na Regulamentação Municipal da Implantação da Lei 
Aldir Blanc (Portaria 114/2020Secult, de 11 de setembro de 2020). No entanto, tendo em 
vista que essa resposta não foi publicada, viemos aqui dar publicidade.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Natal/RN, 24 de setembro de 2020.
Comissão de Análise de Seleção do Edital Simplificado 01/2020.
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL
IMPUGNAÇÃO 
LICITAÇÃO Nº. 02/2020 - URBANA 
PAE Nº 20190688535
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO 
AMBIENTALMENTE ADEQUADO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VEGETAIS, 
ORIGINADO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.
A impugnação apresentada pela empresa F Leal Meireles ME solicita a revisão de três 
itens, sendo estes: (1) 7.3.1 Da proibição da exigência de qualquer servidor público nos 
quadros da sociedade; (2) 7.5.2. Exigência de pessoal técnico mínimo e; (3) referência as 
coordenadas da estação de transbordo.
Em relação ao item 1, diz o texto:
7.3.1. Declaração de que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e 
impedida de contratar com a Administração, de que não foi declarada inidônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública e inexistem fatos impeditivos de sua habilitação, 
inexiste servidor público em seus quadros; (grifo nosso)
Conforme art. 6° do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBANA – RILC/
URBANA, publicado no Diário Oficial do Município de Natal em 04 de dezembro de 2019, 
contudo, o anexo do Edital trata-se de um modelo para que os participantes possam se 
nortear a forma de declaração, seguindo a conformidade do artigo.
Art. 6º - O interessado, que se enquadre em uma das hipóteses abaixo, estará impedido de 
participar de qualquer fase do processo de licitação e de ser contratado: 
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja diretor ou empregado da URBANA; 
II - que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pela URBANA; 
III - que tenha sido declarado inidôneo pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 
pelo Município de Natal, ou sancionada nos termos da Lei nº 12.846/2013, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção; 
IV - que seja constituído por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou que tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou que tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
Parágrafo Único - Aplica-se a vedação prevista no caput: 
I - à contratação de empregado ou dirigente da URBANA, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
a) dirigente da URBANA; 
b) empregado da URBANA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação; 
c) autoridade do ente público a que a URBANA está vinculada.
III - empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a URBANA há menos de 6 (seis) meses. 
Em relação ao item 2, cita o edital: 
7.5.2. Declaração formal de disponibilidade das instalações, equipamentos e do pessoal 
técnico adequado pela execução do objeto da licitação, sendo este(s), no mínimo, 01 
Engenheiro Ambiental, Civil ou Sanitarista, devidamente registrado(s) no CREA. (grifo nosso)
A profissão do engenheiro é regulada pela Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 
1966. Segundo a mesma:
Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão 
após o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
Da leitura do artigo, aferimos que existe regulação sobre o exercício regular da profissão de 
engenheiro, só podendo ser reconhecido como tal quem for habilitado. Em continuidade a 
leitura da lei citada no parágrafo anterior:
Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, 
que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta 
lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos 
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. (grifo nosso)
Torna-se clara a exigência de profissional registrado pelo CREA, sem o qual a empresa 
não poderá prestar os serviços objeto da licitação. Verificada a regularidade da exigência, 
ficaremos agora na possível restrição provocada pela limitação do profissional. De acordo 
com a impugnante a limitação contrariaria o princípio da competitividade pois excluiria a 
licitante que possui engenheiro de minas.
Existe uma ressalva: Pela leitura do edital, não é exigido o engenheiro faça parte do quadro 
da empresa no momento da apresentação da proposta, mas sim que a licitante apresente 
declaração que terá aquele profissional fará parte de sua equipe técnica, caso seja vencedora 
do certame, em momento anterior ao início das atividades conforme lei citada anteriormente.
Sobre a possível limitação, citamos a Resolução CONFEA Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, documento 
que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e 
caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de 
fiscalização do exercício profissional. Da atribuição inicial do engenheiros, informa que:
Art. 7º A atribuição inicial de títulos profissionais, atividades e competências para os 
diplomados nos respectivos níveis de formação, nos campos de atuação profissional 
abrangidos pelas diferentes profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, será efetuada 
mediante registro e expedição de carteira de identidade profissional no Crea, e a respectiva 
anotação no Sistema de Informações Confea/Crea - SIC.
Dessa forma, as atribuições iniciais de cada modalidade de engenheiro é restrita a sua 
formação e campo de atuação. Contudo, sapientemente, a resolução indica que poderá 
haver extensão dessa atribuição mas limitada da seguinte forma:
Art. 9º A extensão da atribuição inicial fica restrita ao âmbito da mesma categoria profissional.
Art. 10. A extensão da atribuição inicial de título profissional, atividades e competências 
na categoria profissional Engenharia, em qualquer dos respectivos níveis de formação 
profissional será concedida pelo Crea em que o profissional requereu a extensão, 
observadas as seguintes disposições:
I - no caso em que a extensão da atribuição inicial se mantiver na mesma modalidade 
profissional, o procedimento dar-se-á como estabelecido no caput deste artigo, e 
dependerá de decisão favorável da respectiva câmara especializada; e 
II no caso em que a extensão da atribuição inicial não se mantiver na mesma modalidade, o 
procedimento dar-se-á como estabelecido no caput deste artigo, e dependerá de decisão 
favorável das câmaras especializadas das modalidades envolvidas. 
Segundo a mesma resolução, cabe ao profissional solicitar as atribuições adicionais ao 
CREA, com extensão dependendo de decisão do próprio conselho para inseri-la em seu rol 
de competências. Vejamos agora as competências dos engenheiros solicitados de acordo 
com as resoluções do CONFEA. Segundo a RESOLUÇÃO Nº 218, de 29 junho de 1973 
informa a competência de diversos profissionais registrados no sistema CREA. Dentre as 
quais a de engenheiro civil conforme Art. 7°, na qual está descrito que: 
Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de 
água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes 
e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.  (grifo nosso)
Os engenheiros ambientais possuem atribuições específicas de acordo com o Art. 2° da 
RESOLUÇÃO Nº 447, de 22 de setembro de 2000, segundo a mesma:
Art. 2º Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do 
art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes à administração, gestão 
e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus 
serviços afins e correlatos. (grifo nosso)
De acordo com o Art. 1° da RESOLUÇÃO Nº 310, de 23 jul 1986, compete ao engenheiro sanitarista 
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o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 218/73 do CONFEA, referente a:
- Sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição 
e tratamento de água; 
- Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções 
individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento;
- Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);
- Controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental;
- Controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de 
importância para a saúde pública);
- Instalações prediais hidrossanitárias;
- Saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer, 
recreação e esporte em geral;
- Saneamento dos alimentos.
Verificamos que os profissionais solicitados atendem ao requisitos necessários ao objeto 
da licitação. Vamos nos deter agora a competência do engenheiro de Minas. O Art. 14 da 
RESOLUÇÃO Nº 218, de 29 junho de 1973, descreve a competência daquele profissional como:
Art. 14 - Compete ao ENGENHEIRO DE MINAS:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes 
à prospecção e à pesquisa mineral; lavra de minas; captação de água subterrânea; 
beneficiamento de minérios e abertura de vias subterrâneas; seus serviços afins e correlatos.
Verifica-se que não foram encontradas competência do engenheiro de minas relacionada 
ao objeto da licitação, salvo se o mesmo possuir atribuição a partir de decisão favorável do 
CREA específica para o profissional indicado. 
Da resposta ao item 3, verifica-se que A estação de transbordo de Cidade Nova é o local onde 
está instalada a balança da URBANA, equipamento de controle a ser utilizado para aferição 
das medições para fins de fiscalização de adequação da prestação do serviço contratado, o 
que não se confunde com a balança prevista no item 3 do Termo de Referência.
Com base nas alegações retro, esta comissão permanente de licitação nega provimento as 
revisões e mantém o edital e seus anexos em sua íntegra; assim como fica mantido os prazos.
Alann Patrik Albuquerque de Melo - Presidente da CPL

ESCLARECIMENTO 
LICITAÇÃO Nº. 02/2020 - URBANA 
PAE Nº 20190688535
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA RECEPÇÃO E TRATAMENTO 
AMBIENTALMENTE ADEQUADO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VEGETAIS, 
ORIGINADO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.
Cabe descrever antes de iniciar a responder os itens de competência desta diretoria, que 
foram contabilizados 11 e-mails e dois ofícios provenientes da mesma concorrente. Nesse 
sentido, cabe emissão de orientação de que os Questionamentos ou impugnações devem 
ser enviados, sempre que possível, em único documento.
A. Das respostas aos questionamentos realizados por e-mail
1. O Item 7.2 do Edital faz referência a obrigatoriedade de apresentação de “FOLHA 
ÍNDICE”, favor justificar a base legal para tal exigência.
A exigência decorre da discricionariedade do poder público. Torna mais célere a conferência 
da documentação e permite identificar falta de documento, caso ocorra. Tal previsão não 
configura excesso de formalismo conforme precedente a seguir:
Apelação. Licitação. Publicidade. Edital. Formatação da proposta. Inobservância. Desclassificação.
Isonomia. Preservação. Recurso improvido. Não configura excesso de formalismo a 
previsão no edital acerca dos critérios de formatação das propostas, tendo em vista a 
existência de previsão legal que visa preservar a isonomia entre os participantes. O edital 
constitui lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas 
são elaboradas unilateralmente pelo Estado, em consonância com os princípios da 
publicidade e da vinculação ao edital. Inobservada a cláusula pelo licitante, que o obrigava 
a apresentar os seus planos de comunicação publicitária com a mesma formatação, como 
fonte (arial), tamanho, espaçamento, quantidades e formas dos exemplos de peças, sua 
desclassificação se impõe, pois tal medida pretende a aposição de qualquer elemento que, 
direta ou indiretamente, possa identificar o seu ator. (Apelação, Processo nº 0007704-
87.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator 
(a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 19/10/2016) 
(TJ-RO - APL: 00077048720148220001 RO 0007704-87.2014.822.0001, Relator: Desembargador 
Roosevelt Queiroz Costa, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/11/2016.)
2. O Item 7.2 do Edital faz referência a obrigatoriedade de apresentação documentação 
“na ordem sequencial em que é exigida neste termo de referência”. Gostaríamos de saber 
a base legal para tal exigência.
A exigência decorre da discricionariedade do poder público. Torna mais célere a conferência 
da documentação e permite identificar falta de documento, caso ocorra. Tal previsão não 
configura excesso de formalismo conforme precedente a seguir:
Apelação. Licitação. Publicidade. Edital. Formatação da proposta. Inobservância. Desclassificação.
Isonomia. Preservação. Recurso improvido. Não configura excesso de formalismo a previsão 
no edital acerca dos critérios de formatação das propostas, tendo em vista a existência de 
previsão legal que visa preservar a isonomia entre os participantes. O edital constitui lei 
entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas 
unilateralmente pelo Estado, em consonância com os princípios da publicidade e da vinculação 
ao edital. Inobservada a cláusula pelo licitante, que o obrigava a apresentar os seus planos de 
comunicação publicitária com a mesma formatação, como fonte (arial), tamanho, espaçamento, 
quantidades e formas dos exemplos de peças, sua desclassificação se impõe, pois tal medida 

pretende a aposição de qualquer elemento que, direta ou indiretamente, possa identificar o 
seu ator. (Apelação, Processo nº 0007704-87.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, 
Data de julgamento: 19/10/2016) (TJ-RO – APL :00077048720148220001 RO 0007704-
87.2014.822.0001, Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, Data de Publicação: 
Processo publicado no Diário Oficial em 03/11/2016.)
3. O item 7.2.5 aponta para que “o desatendimento de exigências formais não essenciais” 
não seriam objeto de desclassificação do licitante. Quais são as exigências formais 
essenciais constantes do Edital?
A não desclassificação da licitantes que apresentem erros sanáveis decorre do princípios 
do interesse público e da ampla concorrência. Complementar Art. 56, I, da Lei Federal n° 
13.303/16; Citar Item 7.2.6, mencionando que a indicação de eventuais vícios sanáveis, 
depende de verificação por parte da CPL, não sendo possível indicar, previamente, 
quais seriam as eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 
documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, cumprindo ao licitante interessado 
buscar atender a TODOS os requisitos previstos no instrumento convocatório, sem exceção.
4. O Item 7.5.3 do Edital faz referência necessidade de “comprovação de capacidade 
técnica” por meio de “licença de operação emitida pelo Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA”. (1) Qual a base legal de 
tal exigência? (2) Qual o motivo (requisito do ato administrativo) de tal exigência? (3) 
Poderão ser aceitas licenças com outras nomenclaturas (ex.: Licença Simplificada, Licença 
de Regularização de Operação, Autorização Especial)? (4) Poderão ser aceitas licenças 
emitidas por outros órgão ambientais (ex.: IBAMA, SEMURB/Natal, SEMUR/Extremoz)?
A exigência da licença possui amparo no. A comprovação de capacidade técnica por meio 
de licença ambiental segue o estabelecido no Art. 51 do Regulamento Interno de Licitações 
RILC da URBANA com essa atendendo as recomendações da Resolução CONEMA 04/2011 
publicada no DOE - RN em 2 dezembro 2011, aparado pelo Art. 6º da Lei Complementar nº 
272/2004, publicado no DOE - RN em 17 abril 2004.
5. O Item 7.5.4 do Edital faz referência necessidade de que a “licença ambiental deverá 
expressar, de forma clara, que o empreendimento possui capacidade para tratar/destinar 
10.000 (dez mil) toneladas mensais de resíduos de classificação com resíduos da construção 
civil (entulhos e metralhas) e de podas (vegetais). Questiona-se: (1) Qual a base legal de 
tal exigência? (2) Qual o motivo (requisito do ato administrativo) de tal exigência? (3) 
Constando-se na licença a capacidade volumétrica total do empreendimento, qual o volume 
mínimo que deverá ser comportado para recepção? (4) É correto o entendimento de que é 
necessário licenciamento para tratar/destinar 10.000 (dez mil) toneladas mensais de RCC 
e 10.000 (dez mil) toneladas de podas, totalizando 20.000 (vinte mil) toneladas mensais? 
(5) Qual a proporção esperada entre RCC e podas?
A base legal para a exigência da licença ambiental foi respondida no item 4. O quantitativo 
de 10.000 toneladas foi apurado a partir de relatórios de pesagens aferidos pela URBANA 
durante o ano de 2019 adicionando-se margem de segurança equivalente a um desvio 
padrão da amostra. O volume dos rejeitos é variável, por isso adotou-se critério objetivo 
de peso. A concorrente deverá possuir licença para tratar/destinar o quantitativo mínimo 
estimando total de 10.000 toneladas mensais de RCC e poda (e não 20.000), conforme item 
7.5.4 do edital. A proporção esperada entre RCC e podas é de 95% e 5%, respectivamente, 
conforme relatórios de pesagens aferidos pela URBANA durante o ano de 2019.
6. O Item 7.6.2 do Edital ponta para apresentação de demonstrações “relativas ao exercício 
2019”. Considerando que estamos no mês de SETEMBRO de 2020, qual o motivo da 
exigência das demonstrações contábeis do exercício 2019?
A exigência do balanço patrimonial e as demonstrações contábeis é relativa ao último 
exercício social com a data limite de sua apresentação até 30 de abril do ano subsequente, 
conforme art. 1.078 do Código Civil. Dessa forma, o balanço e suas respectivas 
demonstrações contábeis devem ser relativas ao ano de 2019.
7. Os itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.7 do Edital apontam para apresentação de declaração relativa 
ao artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal e à Lei Complementar 123/2006. As 
declarações deverão ser apresentadas em duplicidade?
As declarações dos itens 7.7.1 e 7.7.7 possuem mesmo objeto. A apresentação desta 
seguindo-se as orientações do item 7.7.1 suprirá ambas exigências. A declaração do item 
7.7.2 possui objeto distinto das anteriores conforme edital a tende a requisitos legais.
8. O item 9.3.13 aponta para a possibilidade de a contratada ser compelida a proceder com 
a “substituição dos empregados alocados”. Considerando que não se trata de terceirização 
de mão-de-obra, entendemos que tal medida resta abusiva e com indevida ingerência na 
gestão da empresa. Questionamos. (1) Qual a base legal para tal item. (2) Qual o motivo 
(requisito do ato administrativo) para tal item.
A exigência decorre da presença de engenheiro, conforme previsão do item 7.5.2 do edital, fundamentado 
no Art. 7º na Lei Federal nº 5.194/1966 e inciso IX do Art. 69 da Lei Federal n° 13.303/2016.
9. O Item 3.5 do Termo de Referência aponta para uma série de equipamentos “mínimos” 
inclusive com obrigatoriedade de GPS nos equipamentos. Questiona-se. (1) Qual a base legal 
de tal exigência? (2) Qual o motivo (requisito do ato administrativo) de tal exigência? (3) Tais 
equipamentos podem ser substituídos por outros a critério do empreendedor? (4) Qual o volume 
de resíduos estimados pela URBANA para destinação em outra área? (5) Quais as outras áreas 
de destinações que a URBANA dispõe e o tipo de material/resíduos autorizados na mesma. (6) 
Como foi feito o dimensionamento de tais equipamentos? Qual a literatura utilizada?
O sistema GPS fornecerá informações sobre o uso dos equipamentos utilizados para cumprimento 
das obrigações contratuais. Trata-se de prática de fiscalização indireta dos serviços, amplamente 
empregada na administração pública com previsão no Art. 40 da Lei Federal n° 13.303/2016 e 
Art. 119. do Regulamento Interno de Licitações da URBANA. O empreendedor poderá escolher 
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os equipamentos GPS de acordo com sua conveniência, desde que respeitadas as exigências 
mínimas do edital. Os equipamentos não poderão ser substituídos a critério do empreendedor. A 
URBANA destina todos os resíduos em única área por meio de contrato emergencial, inexistindo 
outras áreas atualmente disponibilizadas contratualmente à URBANA. O dimensionamento dos 
equipamentos foi realizado por engenheiros do quadro da URBANA com competência técnica para 
tal, conforme Art. 7ºna Lei Federal nº 5.194/196.
10. O Item 5.4 do Termo de Referência apresenta requisitos de Qualificação Técnica distintos 
dos previstos no Edital. (1) Qual o motivo das diferenças? (2) Em caso de divergência, qual 
das duas exigências prevalece?
Todas as exigências previstas em tais instrumentos devem ser atendidas de modo 
a assegurar a seleção mais adequadas de futuras prestadoras de serviços. Não há 
divergências, mas sim complementação. Assim, TODOS os requisitos deverão ser atendidos.
11. O Item 5 do Termo de Referência aponta uma fórmula de compensação para cálculo da 
distância a ser percorrida pelos caminhões até o destino final. (1) Qual o motivo de ter se 
utilizado o Transbordo de Cidade Nova como “marco ZERO” de tal cálculo em detrimento 
do ponto central de natal (ex.: Praça André de Albuquerque)? (2) Qual o custo por hora de 
cada um dos tipos de veículo destinados a coleta de RCCs e PODAS em Natal?
A estação de transbordo de Cidade Nova é o local onde está instalada a balança da URBANA, 
equipamento de controle a ser utilizado para aferição das medições para fins de fiscalização 
de adequação da prestação do serviço contratado. O questionamento relativo ao custos por 
hora dos veículos não possui qualquer relevância com o objeto da licitação. Em todo o caso, 
informa-se que os veículos são contratado por equipe/mês, estando os respectivos contrato 
à disposição de quaisquer interessados mediante requisição pela própria.
B. Das respostas aos questionamentos realizados por oficio
12. Existe estudo de caracterização de resíduos da construção civil e vegetais coletados pela URBANA? 
Em caso positivo, quais foram as características/composição indicadas? Os resíduos são totalmente 
passíveis de reciclagem? Qual o percentual de rejeito identificado? Em caso Negativo, Qual o motivo 
de não ter sido realizado tal estudo? Existe estudo de caracterização dos resíduos em andamento?
Sim. A caracterização e os quantitativos dos resíduos estão indicados no item 5 desta 
resposta. Não foi realizado estudo acerca da viabilidade de reaproveitamento dos 
resíduos, uma vez que tal avaliação, como o objeto da licitação se restringe à destinação 
ambientalmente adequada fica a cargo dos próprios empreendedores. O percentual de 
rejeito é de cerca de 0,1% do total coletado no ano de 2019 apurado a partir de relatórios 
de pesagens aferidos pela URBANA durante aquele ano.
13. Qual o motivo das mudanças do edital publicado entre 04 e 08/09/2020?
A primeira versão estava com valor de referência desatualizado com substituição imediata 
pela versão atualizada e publicação de nova data para a licitação em Diário Oficial do 
município de modo a respeitar os prazos legais.
C. Da requisição de cópia do processo
A cópia do processo está a disposição de quaisquer interessando mediante requisição.
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ALANN PATRIK A. DE MELO - PRESIDENTE

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE
1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA NINA SOUZA 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR 

ERICO JÁCOME 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FERNANDO LUCENA 
1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON 
NASSER JUNIOR 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR CHAGAS CATARINO  4º. SECRETÁRIO: 

VEREADORA JÚLIA ARRUDA.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

TERMO DE CONTRATO Nº 015/2020.
A CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - CMN, pessoa jurídica de Direito público, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.456.899/0001-63, com sede na cidade do Natal/RN, à Rua Jundiaí, 
nº 546 - Tirol – Natal/RN, representada por seu presidente, Ver. PAULO EDUARDO DA 
COSTA FREIRE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF Nº 413.856.164-15, RG 
nº 647.803, residente e domiciliado na Rua Dom José Tomaz, n°1025, Tirol – Natal/
RN, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa RAQUEL OLIVEIRA 
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.588.655/0001-00, telefone nº (84) 3234-2648 
e-mail: telegaslicitacao@gmail.com, localizada na Rua Baraúna, 972, Alecrim – NATAL/RN, 
CEP: 59.037-310,  neste  ato  representada  por  RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, empresária, CPF n.º 068.775.144-67 e RG nº 002.457.549 SSP/RN, residente e 
domiciliado à Rua Escritora Myriam Coeli, 135, Dix-Sept  Rosado, CEP: 59054-440, Natal/
RN, doravante denominada CONTRATADA, tem justo e contratado entre si, observado o 
que dispõem as Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações em vigor, 
que em razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial SRP nº 003/2020, o 
presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - O presente contrato de registro de preços tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA À AQUISIÇÃO, POR MEIO DE ENTREGAS POR DEMANDA DE ÁGUA MINERAL 
PARA CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, 
conforme especificações do edital, Anexo I – Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2 - O valor total do contrato é de R$ 604,80 (seis e quatro reais e oitenta centavos), 

correspondente ao objeto constante da cláusula primeira, indicados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VL. TOTAL

02

ÁGUA MINERAL COM GÁS – EM GARRAFAS 
DE 500ML – PACOTES COM 12 UNIDADES – 
MARCA: SANTA MARIA
Em garrafas plásticas descartáveis com 
500ml e que estejam de acordo com o 
Decreto Federal nº 3.029, de 16/04/99 e 
Resolução de 15/06/2000.

PCT 72 R$ 8,40 R$ 604,80

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 
003/2020, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 
8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO E PRAZO DE ENTREGA
4. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
a) Não será permitida a subcontratação.
4.1. O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias a contar da data do 
recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Câmara Municipal do Natal.
DESCREVER ENTREGA
4.1.1. Da disponibilização dos garrafões de 20 litros – A contratada se obrigará a disponibilizar 
os garrafões necessários ao atendimento da CMN, observando o seguinte regramento:
4.1.1.1. Na primeira entrega, a Contratada fornecerá todos os garrafões;
4.1.1.2. A partir da segunda entrega, a Contratada, além de fornecer os novos galões 
cheios, recolherá os garrafões vazios que estiverem disponíveis;
4.1.1.3. Substituir a qualquer tempo, sem ônus para o Contratante, durante a vigência do 
contrato, os vasilhames que apresentarem quaisquer defeitos que impossibilitem o seu uso;
4.1.1.4. Ao final do contrato, a Contratada recolherá os garrafões vazios que ainda restarem.
4.1.2. Da qualidade e transporte dos produtos – A Contratada se obrigará a garantir a 
qualidade dos produtos por, no mínimo, noventa dias, contados do dia da entrega, além de:
4.1.2.1. Garantir que as embalagens não contenham amassamentos, rachaduras, ranhuras, 
remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre 
outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral;
4.1.2.2. Transportar a água mineral em veículo limpo, sem odores indesejáveis, livre de 
vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e 
íntegras. O veículo não deve transportar água mineral envasada junto com outras cargas 
que comprometam a sua qualidade higiênico-sanitária;
4.1.2.3. Durante o transporte, empilhar as embalagens de forma a evitar-lhes danos, a fim 
de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água envasada;
4.1.2.4. Fornecer embalagens contendo em seus respectivos rótulos a classificação da 
água aprovado pelo DNPM, lacres que garantam sua inviolabilidade, prazo de validade não 
inferir a noventa dias, contados da data de entrega e marca do produto;
4.1.2.5. Fornecer os materiais, objeto deste Contrato, em conformidade com todas as especificações 
e características consignadas na proposta, em estrita obediência à legislação pertinente e às normas 
técnicas em vigor, garantindo que estejam aptos e adequados ao consumo humano;
4.1.2.6. Efetuar a troca e/ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, dos 
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de até vinte e 
quatro horas, contados da comunicação pelo fiscal local.
4.2. A marca ofertada e vencedora da cotação deverá ser a mesma a ser entregue, vedada à 
entrega de outra marca, salvo sob justificativa aceita pela administração desta Casa Legislativa.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até 
31/12/2020, para a realização do fornecimento dos produtos destinados a atender as necessidades 
da CMNAT, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Câmara 
Municipal do Natal para o fornecimento dos produtos objetos deste edital;
6.1.3. Trocar os produtos se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca dos produtos mediante comunicação a ser feita pela Câmara 
Municipal do Natal;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para 
liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos produtos, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Câmara Municipal do Natal;
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6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal do Natal ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Câmara Municipal do Natal;
6.2.4. Efetuar a entrega produto(s) objeto da autorização de fornecimento, conforme fixado 
na Proposta do Licitante e no Edital;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) produto(s) considerados sem condições de uso, ou em 
desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
do recebimento da comunicação expedida pelo setor competente;
6.2.6. Comunicar ao setor de compras da Câmara Municipal do Natal, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a realização ao fornecimento sem nenhum problema de operacionalização 
ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Pregão Presencial SRP nº003/2020;
6.2.9. Os produtos deverão ser solicitados de acordo com o pedido da Câmara Municipal do 
Natal, obedecendo suas necessidades;
6.2.10. O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias úteis a contar 
da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela 
Câmara Municipal do Natal. Não havendo indicação expressa será considerado como o 
prazo de entrega o mencionado neste subitem.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ainda 
que acontecido em dependência da Câmara Municipal do Natal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento dos produtos originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Câmara Municipal do Natal, nem poderá 
onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara Municipal do Natal.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1.Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;  e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Câmara Municipal do Natal.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da CÂMARA MUNICIPAL DO 
NATAL, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento dos produtos caberá 
ao servidor da CMNAT designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 
consignados no duodécimo conforme abaixo especificado:
PROJETO DE ATIVIDADE: 01.031.001.2007 – Manutenção e funcionamento da Câmara.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo. - FONTE DE RECURSO: 
1001.000 – Recurso Ordinário não vinculado – ANEXO III
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados 
das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, 
RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original.
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com 
as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP 
= Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
1.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 
apresentada posteriormente.
1.7. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado 
alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o 
referido atraso não for superior a 90 (noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado 
buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE 
pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
15.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o 
andamento das atividades normais da contratante;
15.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso 
na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução 
do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 107.2, caracterizando 
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista 
na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, conforme Parecern° 7/2011 – DECOR - CGU/AGU e  Nota  n°205/2011 - 
DECOR/CGU/AGUeAcórdãosn°2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras 
penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração 
contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma 
constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 
de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº.8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no 
item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial 
SRP nº 003/2020, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da 
Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas 
disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da 
CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o 
Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento 
dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de NATAL/RN, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Natal/RN, 22 de setembro de 2020.
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal do Natal
Contratante
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA 
Representante Legal
Contratada

TERMO DE CONTRATO Nº 016/2020.
A CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - CMN, pessoa jurídica de Direito público, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.456.899/0001-63, com sede na cidade do Natal/RN, à Rua Jundiaí, nº 546 - Tirol – 
Natal/RN, representada por seu presidente, Ver. PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF Nº 413.856.164-15, RG nº 647.803, residente e domiciliado 
na Rua Dom José Tomaz, n°1025, Tirol – Natal/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 07.842.556/0001-74, telefone nº (84) 3737-7940 e-mail: cobel2@hotmail.com, localizada 
na Rua Jose Peixoto de Souza Filho, sala 02, Emaús, Parnamirim-RN, n.º S/N, CEP: 59148-

220,  neste  ato  representada  por FRANCISCO JOSE COELHO PEIXOTO, brasileiro, divorciado, 
empresário, CPF n.º 357.652.244-15 e RG nº 555.047 SSP/RN, residente e domiciliado à 
Rua Epitácio Andrade, n° 1420 – apt° 501, Bairro Vermelho – NATAL/RN, CEP: 59022-405, 
doravante denominada CONTRATADA, tem justo e contratado entre si, observado o que dispõem 
as Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações em vigor, que em razão da 
proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial SRP nº 003/2020, o presente contrato, que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato de registro de preços tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA À AQUISIÇÃO, POR MEIO DE ENTREGAS POR DEMANDA DE ÁGUA MINERAL 
PARA CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, 
conforme especificações do edital, Anexo I – Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2. O valor total do contrato é de R$ 6.648,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais), 
correspondente ao objeto constante da cláusula primeira, indicados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VL. TOTAL

01

ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 
LITROS – MARCA: POTIGUAR
Não gasosa, acondicionada em vasilha de 
20 litros, com protetor na parte superior e 
lacre de segurança, personalizado e que 
estejam de acordo com o Decreto Federal 
nº 3.029, de 16/04/99 e Resolução de 
15/06/2000.

UND 1.920 R$ 2,00 R$ 3.840,00

03

ÁGUA MINERAL SEM GÁS – 200ML – CX. 
COM 48 UNIDADES – MARCA: STERBOM
Em copos plásticos descartáveis com 200ml 
e que estejam de acordo com o Decreto 
Federal nº 3.029, de 16/04/99 e Resolução 
de 15/06/2000.

CX 144 R$ 19,50 R$ 2.808,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 
003/2020, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 
8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO E PRAZO DE ENTREGA
4. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
a) Não será permitida a subcontratação.
4.1. O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias a contar da data do recebimento 
da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Câmara Municipal do Natal.
DESCREVER ENTREGA
4.1.1. Da disponibilização dos garrafões de 20 litros – A contratada se obrigará a disponibilizar 
os garrafões necessários ao atendimento da CMN, observando o seguinte regramento:
4.1.1.1. Na primeira entrega, a Contratada fornecerá todos os garrafões;
4.1.1.2. A partir da segunda entrega, a Contratada, além de fornecer os novos galões 
cheios, recolherá os garrafões vazios que estiverem disponíveis;
4.1.1.3. Substituir a qualquer tempo, sem ônus para o Contratante, durante a vigência do 
contrato, os vasilhames que apresentarem quaisquer defeitos que impossibilitem o seu uso;
4.1.1.4. Ao final do contrato, a Contratada recolherá os garrafões vazios que ainda restarem.
4.1.2. Da qualidade e transporte dos produtos – A Contratada se obrigará a garantir a 
qualidade dos produtos por, no mínimo, noventa dias, contados do dia da entrega, além de:
4.1.2.1. Garantir que as embalagens não contenham amassamentos, rachaduras, ranhuras, 
remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre 
outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral;
4.1.2.2. Transportar a água mineral em veículo limpo, sem odores indesejáveis, livre de 
vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e 
íntegras. O veículo não deve transportar água mineral envasada junto com outras cargas 
que comprometam a sua qualidade higiênico-sanitária;
4.1.2.3. Durante o transporte, empilhar as embalagens de forma a evitar-lhes danos, a fim 
de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água envasada;
4.1.2.4. Fornecer embalagens contendo em seus respectivos rótulos a classificação da 
água aprovado pelo DNPM, lacres que garantam sua inviolabilidade, prazo de validade não 
inferir a noventa dias, contados da data de entrega e marca do produto;
4.1.2.5. Fornecer os materiais, objeto deste Contrato, em conformidade com todas as especificações 
e características consignadas na proposta, em estrita obediência à legislação pertinente e às normas 
técnicas em vigor, garantindo que estejam aptos e adequados ao consumo humano;
4.1.2.6. Efetuar a troca e/ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, dos 
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de até vinte e 
quatro horas, contados da comunicação pelo fiscal local.
4.2. A marca ofertada e vencedora da cotação deverá ser a mesma a ser entregue, vedada à 
entrega de outra marca, salvo sob justificativa aceita pela administração desta Casa Legislativa.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até 
31/12/2020, para a realização do fornecimento dos produtos destinados a atender as necessidades 
da CMNAT, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Câmara 
Municipal do Natal para o fornecimento dos produtos objetos deste edital;
6.1.3. Trocar os produtos se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca dos produtos mediante comunicação a ser feita pela Câmara 
Municipal do Natal;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para 
liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos produtos, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Câmara Municipal do Natal;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal do Natal ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Câmara Municipal do Natal;
6.2.4. Efetuar a entrega produto(s) objeto da autorização de fornecimento, conforme fixado 
na Proposta do Licitante e no Edital;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) produto(s) considerados sem condições de uso, ou em 
desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
do recebimento da comunicação expedida pelo setor competente;
6.2.6. Comunicar ao setor de compras da Câmara Municipal do Natal, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a realização ao fornecimento sem nenhum problema de operacionalização 
ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Pregão Presencial SRP nº003/2020;
6.2.9. Os produtos deverão ser solicitados de acordo com o pedido da Câmara Municipal do 
Natal, obedecendo suas necessidades;
6.2.10. O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias úteis a contar 
da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela 
Câmara Municipal do Natal. Não havendo indicação expressa será considerado como o 
prazo de entrega o mencionado neste subitem.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ainda 
que acontecido em dependência da Câmara Municipal do Natal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento dos produtos originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de 
vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Câmara Municipal do Natal, nem poderá 
onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara Municipal do Natal.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;  e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Câmara 
Municipal do Natal.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da CÂMARA MUNICIPAL DO 
NATAL, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento dos produtos caberá 
ao servidor da CMNAT designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 
consignados no duodécimo conforme abaixo especificado:
PROJETO DE ATIVIDADE: 01.031.001.2007 – Manutenção e funcionamento da Câmara.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo. - FONTE DE RECURSO: 
1001.000 – Recurso Ordinário não vinculado – ANEXO III

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;
12.1 Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados 
das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, 
RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original.
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com 
as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP 
= Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 
apresentada posteriormente.
12.7. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado 
alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o 
referido atraso não for superior a 90 (noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado 
buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº8.666/93.
14.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE 
pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
15.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o 
andamento das atividades normais da contratante;
15.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso 
na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução 
do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 107.2, caracterizando 
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista 
na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, conforme Parecer n° 7/2011 – DECOR - CGU/AGU e  Nota  n°205/2011 - 
DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n°2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos;
b tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras 
penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração 
contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma 
constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 
de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº.8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no 
item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
16.1.A rescisão do Contrato poderá ser:
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial 
SRP nº 003/2020, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da 
Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas 
disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da 
CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o 

Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento 
dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de NATAL/RN, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Natal/RN, 22 de setembro de 2020.
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal do Natal
Contratante
FRANCISCO JOSE COELHO PEIXOTO
Representante Legal
Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2020
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL/
RN, CNPJ nº. 08.456.899/0001-63, com sede na Rua Jundiaí, n° 546 – Tirol – Natal/
RN, neste ato representado pelo seu Presidente, o Vereador Paulo Eduardo da Costa 
Freire, Brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF Nº 413.856.164-15, e RG nº 647.803, 
residente e domiciliado na Rua Dom José Tomaz, n°1025, Tirol – Natal/RN, doravante 
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) e de outro lado 
a empresa COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI – ME, CNPJ/MF nº 07.842.556/0001-74, 
localizada na Rua Jose Peixoto de Souza Filho, sala 02, Emaús, Parnamirim-RN, n.º S/N, CEP: 
59148-220,  neste  ato  representada  por FRANCISCO JOSE COELHO PEIXOTO, brasileiro, 
divorciado, empresário, CPF n.º 357.652.244-15 e RG nº 555.047 SSP/RN, residente e 
domiciliado à Rua Epitácio Andrade, n° 1420 – apt° 501, Bairro Vermelho – NATAL/RN, 
CEP: 59022-405, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ARP, RESOLVEM REGISTRAR OS 
PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020, com integral observância 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e Lei Federal nº 10.520/02, consoante Dec. 
Municipal 11.004/2016, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais 
para o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA, POR MEIO DE ENTREGAS 
POR DEMANDA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra à presente ARP, a Câmara Municipal do Natal, na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o 
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização 
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da convocação;
b) O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias a contar da data 
do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Câmara 
Municipal do Natal. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de 
entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, 
obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data 
da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/
ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração 
Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
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Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) 
meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produtos.
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o 
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de 
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com 
os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se 
indicados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.     
TOTAL

VALOR UNITÁRIO VL. TOTAL

01

ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 
LITROS – MARCA: POTIGUAR
Não gasosa, acondicionada em 
vasilha de 20 litros, com protetor na 
parte superior e lacre de segurança, 
personalizado e que estejam de acordo 
com o Decreto Federal nº 3.029, de 
16/04/99 e Resolução de 15/06/2000.

UND 5.760 R$ 2,00 R$ 11.520,00

03

ÁGUA MINERAL SEM GÁS – 200ML – CX. 
COM 48 UNIDADES – MARCA: STERBOM
Em copos plásticos descartáveis com 
200ml e que estejam de acordo com o 
Decreto Federal nº 3.029, de 16/04/99 
e Resolução de 15/06/2000.

CX 432 R$ 19,50 R$ 8.424,00

Valor total da ARP: R$ 19.944,00 (dezenove mil novecentos e quarenta e quatro reais).
Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças, por meio 
de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação 
fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a 
documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá 
tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Câmara Municipal do Natal, 
responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as 
Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, 
RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais 
a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
d) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por 
parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 3º O FORNECEDOR não poderá se abster de cumprir a Ata de Registro de Preços alegando 
falta de pagamento nos termos dos Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido 
atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o fornecedor buscar, por 
meios legais, a resolução do contrato administrativo.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras 
aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Parágrafo Único: Desde que autorizado o órgão gerenciador, poderá conceder adesões a 
presente Ata SRP, com o aceite do fornecedor, sendo no máximo 100% das quantidades 
para cada órgão solicitante (NO MÁXIMO 5X), não poderá exceder o quantitativo inicial 
(TOTAL) registrado para cada item.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como 
também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, 
durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a 
convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos os produtos de acordo com as necessidades da CMNAT, sendo 
materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
c) Da disponibilização dos garrafões de 20 litros – A contratada se obrigará a disponibilizar 
os garrafões necessários ao atendimento da CMN, observando o seguinte regramento:
d) Na primeira entrega, a Contratada fornecerá todos os garrafões;
e) A partir da segunda entrega, a Contratada, além de fornecer os novos galões cheios, 
recolherá os garrafões vazios que estiverem disponíveis;
f) Substituir a qualquer tempo, sem ônus para o Contratante, durante a vigência do contrato, 
os vasilhames que apresentarem quaisquer defeitos que impossibilitem o seu uso;
g) Ao final do contrato, a Contratada recolherá os garrafões vazios que ainda restarem.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável 
pela aceitação do objeto desta licitação.
12.2. Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de 

Referência e na proposta.
12.3. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o 
cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador 
responsável pelo recebimento.
12.4. - Entregue o objeto desta licitação, a CMNAT deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1.  a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3.  a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5. o objeto esteja adequado para utilização.
12.5. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu 
recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão 
de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas 
tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações 
que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.6. Constatada irregularidades no registro de preço, esta edilidade poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.7. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação 
exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e 
criminal que seus atos ensejarem:
13.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o 
andamento das atividades normais da contratante;
13.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso 
da execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução 
do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 13.2, caracterizando 
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista 
na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% (um por cento) sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/
AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
13.5. Impedimento de licitar e contratar com esta edilidade e descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município do Natal, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras 
penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração 
contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma 
constante do art. 109 da referi da lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, 
bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado 
nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta 
ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das 
sanções previstas na alínea “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 
(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea “d”.
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP 
não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo 
Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II.  Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito 
e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro 
de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com 
despacho fundamentado do Ordenador de despesa.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 
8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da 
Comarca de NATAL/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias 
de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo 
particular fornecedor.
NATAL/RN, 22 de setembro de 2020.
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal do Natal
Contratante
FRANCISCO JOSÉ COELHO PEIXOTO
Representante Legal
Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL/RN, CNPJ 
nº. 08.456.899/0001-63, com sede na Rua Jundiaí, n° 546 – Tirol – Natal/RN, neste ato 
representado pelo seu Presidente, o Vereador Paulo Eduardo da Costa Freire, Brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF Nº 413.856.164-15, e RG nº 647.803, residente 
e domiciliado na Rua Dom José Tomaz, n°1025, Tirol – Natal/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) e de outro lado a empresa 
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.588.655/0001-00, telefone nº (84) 
3234-2648 e-mail: telegaslicitacao@gmail.com, localizada na Rua Baraúna, 972, Alecrim – 
NATAL/RN, CEP: 59.037-310, neste ato representada pelo Sra.  RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, 
brasileira, solteira, empresária, CPF n.º 068.775.144-67 e RG nº 002.457.549 SSP/RN, 
residente e domiciliado à Rua Escritora Myriam Coeli, 135, Dix-Sept Rosado, CEP:59054-440, 
Natal/RN, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ARP, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020, com integral observância da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, e Lei Federal nº 10.520/02, consoante Dec. Municipal 

11.004/2016, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais 
para o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA, POR MEIO DE ENTREGAS 
POR DEMANDA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra à presente ARP, a Câmara Municipal do Natal, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o 
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização 
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da convocação;
b) O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 02(dois) dias a contar da data 
do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Câmara 
Municipal do Natal. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de 
entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, 
obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data 
da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/
ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração 
Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) 
meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produtos
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o 
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de 
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com 
os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se 
indicados na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL VALOR UNITÁRIO VL. TOTAL

02

ÁGUA MINERAL COM GÁS – EM 
GARRAFAS DE 500ML – PACOTES 
COM 12 UNIDADES – SANTA MARIA
Em garrafas plásticas descartáveis 
com 500ml e que estejam de 
acordo com o Decreto Federal nº 
3.029, de 16/04/99 e Resolução de 
15/06/2000.

PCT 216 R$ 8,40 R$ 1.814,40

Valor total da ARP: R$ 1.814,40 (mil oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos).
Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças, 
por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega 
da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, 
desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a 
documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá 
tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Câmara Municipal do Natal, 
responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as 
Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, 
RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais 
a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
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§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por 
parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 3º O FORNECEDOR não poderá se abster de cumprir a Ata de Registro de Preços alegando 
falta de pagamento nos termos dos Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido 
atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o fornecedor buscar, por 
meios legais, a resolução do contrato administrativo.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, 
sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado 
ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Parágrafo Único: Desde que autorizado o órgão gerenciador, poderá conceder adesões a 
presente Ata SRP, com o aceite do fornecedor, sendo no máximo 100% das quantidades 
para cada órgão solicitante (NO MÁXIMO 5X), não poderá exceder o quantitativo inicial 
(TOTAL) registrado para cada item.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como 
também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, 
durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a 
convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos os produtos de acordo com as necessidades da CMNAT, sendo 
materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
c) Da disponibilização dos garrafões de 20 litros – A contratada se obrigará a disponibilizar 
os garrafões necessários ao atendimento da CMN, observando o seguinte regramento:
d) Na primeira entrega, a Contratada fornecerá todos os garrafões;
e) A partir da segunda entrega, a Contratada, além de fornecer os novos galões cheios, 
recolherá os garrafões vazios que estiverem disponíveis;
f) Substituir a qualquer tempo, sem ônus para o Contratante, durante a vigência do contrato, 
os vasilhames que apresentarem quaisquer defeitos que impossibilitem o seu uso;
g) Ao final do contrato, a Contratada recolherá os garrafões vazios que ainda restarem.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável 
pela aceitação do objeto desta licitação.
12.2. Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de 
Referência e na proposta.
12.3. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o 
cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador 
responsável pelo recebimento.
12.4. Entregue o objeto desta licitação, a CMNAT deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1.  a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2.  o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3. a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5. o objeto esteja adequado para utilização.
12.5. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu 
recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, a) É importante, ainda:
b) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão 
de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas 
tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações 
que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.6. Constatada irregularidades no registro de preço, esta edilidade poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.7. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e 
criminal que seus atos ensejarem:
13.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o 
andamento das atividades normais da contratante;
13.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso 
da execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução 
do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 13.2, caracterizando 
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista 
na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% (um por cento) sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/
AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
13.5 Impedimento de licitar e contratar com esta edilidade e descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município do Natal, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras 
penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração 
contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma 
constante do art. 109 da referi da lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, 
bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado 
nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta 
ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das 
sanções previstas na alínea “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 
(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea “d”.
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente 
ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração 
do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da 
proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo 
Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro 
de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito 
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Setembro dourado: Com prevenção toda hiStória 
pode ter um final feliz.

e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro 
de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. 
I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 
da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com 
despacho fundamentado do Ordenador de despesa.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 
8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da 
Comarca de NATAL/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual 
teor que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.
NATAL/RN, 22 de setembro de 2020.
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal do Natal
Contratante
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA 
Representante Legal
Contratada

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAMOS PELO PRESENTE TERMO, EM FAVOR DAS EMPRESAS COBEL – COMÉRCIO 
DE BEBIDAS EIRELI - ME | CNPJ: 07.842.556/0001-74, VENCEDORA DOS ITENS 1 (UM) E 
3 (TRÊS) NO VALOR TOTAL DE R$ 19.944,00 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E 
QUATRO REAIS), E RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | CNPJ: 21.588.655/0001-00, VENCEDORA 
DO ITEM 2 (DOIS) NO VALOR TOTAL DE R$ 1.814,40 (MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS 
E QUARENTA CENTAVOS), PARA QUE SURTA OS SEUS EFEITOS LEGAIS, EM CONFORMIDADE 
A DECISÃO DO PREGOEIRO, CONSOANTE AO PARECER JURÍDICO, REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N° 003/2020, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS FUTUROS POR MEIO DE ENTREGA POR 
DEMANDA DE ÁGUA MINERAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI 
10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
CONVOQUEM-SE AS EMPRESAS ACIMA MENCIONADAS PARA ASSINATURAS DAS ATAS/
CONTRATOS. NATAL/RN, 21 DE SETEMBRO DE 2020. PAULO FREIRE, PRESIDENTE DA CMNAT, 
FELIPE ALVES, PRIMEIRO SECRETÁRIO, DICKSON NASSER JÚNIOR, SEGUNDO SECRETÁRIO. 
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES
CONSELHO DA CIDADE DO NATAL
PORTARIA N.º 08/2020 - CONCIDADE NATAL-NATAL, 24 DE SETEMBRO DE 2020  
 O PRESIDENTE DO CONSELHO DA CIDADE DO NATAL – CONCIDADE, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Art. 15º da Lei nº 6.013, de 09 
de Dezembro de 2009 e com Art. 7º, inciso VI do seu Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 004/2013 do Concidade,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para compor o Conselho da Cidade do Natal (CONCIDADE/NATAL), nos termos 
da Lei 6.013, de 09 de dezembro de 2009, para o mandato 2018-2021, os seguintes membros:
SEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Titular: CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO
SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento
Titular: JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Titular: EDUARDO DANTAS DE ARAÚJO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Suplente: THIAGO TAVARES QUEIROZ  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Presidente do Concidade Natal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 260ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL 
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal), CONVOCA, por meio 
deste Edital, todos(as) os(as) seus(uas) Conselheiros(as), a participarem da 260ª Reunião 
Ordinária, a realizar-se no dia 30 de Setembro de 2020 (quarta-feira), a partir das 9h, via 
aplicativo Skype, para tratar da seguinte pauta:
Homologação de Recursos Financeiros referente ao mês de agosto/2020;
- Requerimentos de Inscrição;
- Planos de Trabalho – ILPIs;
- Planos de Trabalho dos Recurso financeiro – Incremento Temporário – Portarias nº 369; 
467 e 468/2020;
- Emendas Parlamentares Federais;
- Emenda Parlamentar – APAE/RN e Lar da Vovozinha.
Natal, 24 de Setembro de 2020.
Rodrigo da Silva Xavier – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal)

DOM na Internet

www.natal.rn.gov.br/dom

Horário para recebimento das matérias a 
serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. 

(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)
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PODER  EXECUTIVO
DECRETO N.º 12.078 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
Consolida, no âmbito do Município do Natal, o horário de abertura e funcionamento das 
atividades que refere, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da pandemia da COVID-19, competindo ao Município 
do Natal regulamentar as atividades de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável do 
comércio e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição na quantidade 
de leitos de estado crítico e de UTI disponíveis na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. O presente Decreto visa consolidar e disciplinar o horário de funcionamento dos 
serviços e do comércio local no âmbito do Município do Natal, nos termos do Anexo I, 
mantida a fiel observância às medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento 
social, uso de máscaras de proteção facial e higienização contínua e frequente das mãos.
Art. 2º. Os serviços e atividades deverão funcionar com observância às faixas de horários 
de funcionamento que estão dispostas no Anexo I deste Decreto.
Art. 3º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 21 de outubro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

Anexo I
Comércio “de porta para a rua”
Galerias comerciais e centros comerciais

Das 08h00min às 18h00min, de segunda-feira a 
sábado.

Supermercados, hipermercados e atacarejos, bem 
como suas respectivas galerias comerciais

Das 07h00min às 22h00min, todos os dias da 
semana, inclusive domingos e feriados.

Shopping centers, inclusive praça de alimentação
Das 10h00min às 22h00min, todos os dias da 
semana, inclusive domingos e feriados.

Academias, clubes, associações, box, studios e 
similares

Das 05h00min às 22h00min, todos os dias da 
semana, inclusive domingos e feriados.

Serviços de alimentação (restaurantes, pizzarias, 
lanchonetes, bares, food parks e similares)

Das 11h00min às 23h00min, de domingo a quinta-
feira, e das 11h00min às 01h00min nas sextas-
feiras e sábados.

DECRETO N.º 12.079 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a retomada gradual e responsável das atividades esportivas coletivas no 
âmbito do Município do Natal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO que compete aos Municípios disciplinar o funcionamento dos serviços e do comércio local;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual dos serviços e do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável dos 
serviços e do comércio no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição do número 
de leitos de estado crítico e de UTI disponíveis na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Capítulo I
Art. 1º. Este Decreto estabelece uma série de orientações para a aplicação de medidas 
preventivas ao segmento de esportes coletivos em razão da pandemia da COVID-19.
Capítulo II
Das Medidas Preventivas e de Higienização
Art. 2º. Para a prática de esportes coletivos no âmbito do Município do Natal, devem ser 
adotadas as seguintes medidas preventivas e de higienização:
I - Aferição da temperatura corporal através de termômetro eletrônico à distância de todos 
os atletas e colaboradores da atividade, antes do ingresso nas dependências dos Espaços 
Esportivos, orientando as pessoas que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8º 
graus para que busquem atendimento médico para avaliação de sintomas;

II - Utilização obrigatória de máscara de proteção ao ingressar nos espaços esportivos, 
autorizada a retirada apenas durante a prática da atividade ou treinamento;
III - Garantir que ao entrar, permanecer e sair dos espaços esportivos, os participantes façam 
higienização frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool em gel 70º INPM;
IV - Garantir que ao entrar e sair dos espaços esportivos, os participantes façam higienização 
frequente dos pés ou calçados com tapetes sanitizantes ou limpa-sapato, com solução à 
base de hipoclorito de sódio a 2% ou equivalente;
V - Uso de uniforme individual próprio, vedado o compartilhamento – inclusive de garrafas, 
copos, alimentos, toalhas, materiais, implementos esportivos etc;
VI - Limpeza das bolas e demais equipamentos de uso coletivo com álcool em gel 70º INPM 
ou soluções antissépticas similares, antes, durante e após utilização;
VII - Intensificar a limpeza de todos os locais, realizando a limpeza horas antes do início e 
depois das atividades;
VIII - Disponibilizar, para uso dos participantes, local para lavagem frequente das mãos, com 
fácil acesso a sabonetes líquidos, toalhas descartáveis, álcool em gel 70º INPM, e utilização 
de lixeiras com tampa de acionamento com os pés;
IX - No caso de ambientes climatizados, deve haver integral observância à legislação concernente à 
higienização periódica dos aparelhos e a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas;
X - Manter nos espaços esportivos materiais explicativos de boas práticas de prevenção e 
higiene em locais de maior circulação e visibilidade;
Capítulo III
Do Distanciamento Social
Art. 3º. O distanciamento entre os participantes deve ser observado conforme a 
especificidade de cada modalidade esportiva, em conformidade com as orientações de cada 
federação, observadas as seguintes diretrizes:
I - Respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, quando possível, dentro 
do ambiente da atividade;
II - Proibição da presença de público nos estabelecimentos;
III - Observar os treinamentos em horários de menor fluxo de pessoas, de modo a evitar aglomeração;
IV - Organização das equipes ou turmas em formato de grupos de modo a facilitar a interação 
reduzida entre os participantes, no intuito de minimizar o afastamento de participantes ou 
interrupção das atividades no caso de um participante apresentar os sintomas da COVID-19;
V - Evitar contatos muito próximos, como apertos de mãos, beijos e abraços, inclusive em 
comemorações de gols, pontos, vitórias, entre outros;
VI - Estabelecer a retomada gradual das atividades de treinamento, observando as 
estatísticas e o risco de contágio.
VII - Proibição de participação de treinos e demais atividades por profissionais e colaboradores 
maiores de 60 anos ou considerados do grupo de risco, salvo se tiver autorização médica;
VIII - Permissão da prática esportiva por pessoa menor de 18 anos somente com autorização dos 
pais ou responsável, através de “termo de responsabilidade” emitido pelo próprio estabelecimento 
daquela atividade esportiva, que será inspecionado pela autoridade de vigilância sanitária;
IX - Proibir a utilização de todas as áreas de convivência e/ou recreação;
X - Informar a todos que fazem parte da atividade sobre a importância do cumprimento de 
todas as regras de funcionamento;
XI - Utilização de EPIs por profissionais da área da saúde durante as atividades com os participantes;
Capítulo IV
Do Monitoramento
Art. 4º. Para fins de prevenção de contágio e disseminação da COVID-19, deve ser 
procedido o imediato afastamento de profissionais e atletas com febre ou qualquer sintoma 
da COVID-19, devendo ser isolado imediatamente durante o período recomendado, com 
orientação para buscar imediato atendimento médico.
Art. 5º. A pessoa afastada deve ser monitorada para fins de confirmação do diagnóstico 
positivo para COVID-19, bem como das pessoas que tiveram contato próximo com a pessoa 
afastada, dentro e fora das equipes.
Capítulo V
Da Fiscalização
Art. 6º. A fiscalização caberá à SEMDES, PROCON, SEMURB, SEMSUR e SMS, que poderão, 
inclusive, interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas pela 
Administração Pública Municipal.
§1º. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no 
artigo 10 da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, e de crime contra a saúde 
pública, nos termos do artigo 268 do Código Penal.
§2º. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, não sendo reincidente 
o infrator na mesma infração, quando a autoridade, considerando o histórico do infrator, 
entender esta providência como suficiente.
Art. 7º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 21 de outubro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
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Quanto antes melhor. todos contra o câncer de mama.

DECRETO N.º 12.080 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
Autoriza a retomada gradual e responsável do funcionamento das atividades que refere, no 
âmbito do Município do Natal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da pandemia da COVID-19, competindo ao Município 
do Natal regulamentar as atividades de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pelo 
Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual do comércio local;
CONSIDERANDO que após o início da Fase 3 da reabertura gradual e responsável do 
comércio e serviços no âmbito do Município do Natal, não houve diminuição na quantidade 
de leitos de estado crítico e de UTI disponíveis na rede Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimentos de casos com COVID-19 nas 
unidades de saúde deste Município;
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizada no âmbito do Município de Natal, a partir de 26 de outubro de 2020, a 
abertura e o funcionamento dos teatros, cinemas, museus, casas de shows e casas de espetáculos, 
com público exclusivamente sentado, desde que atendidas as regras de distanciamento mínimo e 
prevenção estabelecidas no protocolo geral de enfrentamento à COVID-19 para teatros, cinemas, 
museus, casas de shows e casas de espetáculos e que faz parte deste Decreto, bem como nas 
demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19.
Art. 2º. Fica autorizada no âmbito do Município de Natal, a partir de 16 de novembro, a 
realização de eventos institucionais, associativos, científicos, corporativos e empresariais, 
bem como feiras de negócios, exposições, congressos, palestras, workshops, simpósios 
e seminários, desde que atendidas as regras de distanciamento mínimo e prevenção 
estabelecidas no protocolo geral de enfrentamento à COVID-19 para eventos, nos termos 
do Decreto nº. 12.045, de 1º de setembro de 2020, bem como nas demais normas 
sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19.
Art. 3º. Fica revogado o Anexo II do Decreto nº. 12.052, de 08 de setembro de 2020.
Art. 4º. Ficam adicionados ao Decreto nº. 12.065, de 24 de setembro de 2020 os Anexos 
IX, X, XI e XII, constantes do presente Decreto.
Art. 5º. O artigo 2º do Decreto nº. 12.052, de 08 de setembro de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 2º. Fica autorizada a abertura e o funcionamento dos circos no Município de Natal, desde que 
atendidas as regras estabelecidas no Anexo deste Decreto, no protocolo geral de enfrentamento 
à COVID-19, bem como nas demais normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à 
COVID-19, que foram editadas nos Decretos anteriores, sob pena de interdição e multa.”
Art. 6º. A abertura e funcionamento das atividades referidas no artigo 2º do Decreto 
nº. 12.052, de 08 de setembro de 2020, fica condicionada ao atendimento às regras 
estabelecidas no protocolo constante do Anexo XII do presente Decreto.
Art. 7º. O artigo 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto nº. 12.029, de 18 de agosto de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“a) limitação de até 8 (oito) artistas, sendo 1 (um) cantor(a) e até 7 (sete) músicos e/ou instrumentistas;”
Art. 8º. As normas sanitárias municipais que tratam do enfrentamento à COVID-19 e que 
foram editadas nos Decretos anteriores permanecem vigentes.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 21 de outubro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

ANEXO IX
PROTOCOLO GERAL PARA TEATROS, CASAS DE SHOWS E CASAS DE ESPETÁCULOS
1. Promover ações que incentivem a compra e pagamento de ingressos e produtos via internet.
2. Caso haja Pontos de Vendas (PDVs) de ingressos, devem apresentar distância entre si 
mínima de 1,5m (um metro e meio), bem como os espaços de autoatendimento, ambos com 
disponibilização de álcool em gel 70º INPM para os clientes.
3. Nas filas, o distanciamento mínimo entre cada cliente deve ser de 1,5m (um metro e 
meio), demarcando o chão com adesivos.
4. Os assentos devem ser intercalados, com distância mínima de 1m (um metro) entre 
cada assento ocupado, salvo na possibilidade de pessoas pertencentes ao mesmo núcleo 
familiar, em grupos de até 8 (oito) pessoas.
5. Reforçar a higienização e sanitização dos equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como: pin pad, mouse e balcões.
6. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete ou toalha umidificada de 
hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento.
7. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários sobre as normas de proteção 
que estão em vigência no estabelecimento.
8. Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70º INPM para uso por clientes e 
colaboradores nas passagens e portas de entrada, de forma a se permitir a higienização 
constante de todos que se encontrem no local.
9. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, efetuar limpeza geral e 
desinfecção dos ambientes e aparelhos da sala - como poltronas, corrimãos, puxadores 
de portas e qualquer outra superfície de contato - no intervalo entre todas as sessões.
10. A equipe de limpeza deverá utilizar sempre os EPIs e realizar constantemente a 
higienização correta das mãos.
11. Nos banheiros, higienizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como balcões, válvula de descarga, torneiras e maçanetas.
12. Fixar nos banheiros e vestuários os procedimentos de lavagem e higienização correta das mãos.
13. Fixar nas portas dos banheiros os cuidados necessários com o distanciamento social.
14. Os teatros e casas de espetáculos deverão abrir 1h (uma hora) antes do início de cada 
sessão, a fim de evitar a formação de filas.

15. Nas filas de entrada deverá ser garantido o distanciamento físico de no mínimo 1,5m 
(um metro e meio) entre cada cliente, demarcado no chão com adesivos.
16. A conferência de ingressos será visual ou através de leitores óticos, sem contato manual 
por parte do atendente.
17. Restringir o uso dos elevadores somente para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.
18. Higienizar constantemente superfícies de contato no foyer, tais como corrimãos de 
escadas ou escadas rolantes (se houver).
19. Uso obrigatório de máscaras de proteção por todas as pessoas que ingressarem no 
estabelecimento – inclusive os funcionários - salvo nos casos de espectadores, sentados, 
durante a consumação de alimentos.
20. Na sala dos funcionários, evitar a proximidade entre os colaboradores.
21. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de 
todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se 
não autorizar a entrada da pessoa no estabelecimento.
22. Se algum funcionário apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de COVID-19, 
informar imediatamente à gerência local.
23. Capacitar os colaboradores sobre como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
24. Salas de espetáculos com mesas deverão garantir que as cadeiras de mesas diferentes permaneçam 
a uma distância superior a 1m (um metro), cada mesa contendo o máximo de 8 (oito) pessoas.
25. Salas de espetáculos onde os espectadores permanecem em pé devem realizar 
marcação no solo garantindo o cumprimento do distanciamento, com corredores de 2m 
(dois metros) para permitir a circulação de pessoas.
26. Os camarins devem ser utilizados individualmente, caso não for possível cumprir com 
o distanciamento mínimo.
27. Ficam vedadas as sessões de foto com artistas, a fim de evitar aglomerações.
28. A saída dos eventos deverá ser feita de forma escalonada por fila de assentos.
29. Caso haja montagem de palco, esta deverá ocorrer de forma escalonada entre as 
etapas e equipes diversas de montagem.
30. Devem ser suspensos os intervalos durante os espetáculos. 
31. É recomendado que os artistas utilizem máscara durante toda a apresentação; caso não 
for possível, devem manter distanciamento mínimo de 6m (seis metros) em relação ao público.

ANEXO X
PROTOCOLO GERAL PARA MUSEUS, EXPOSIÇÕES E GALERIAS
1. Promover ações que incentivem a compra e pagamento de ingressos e produtos via internet.
2. Os Pontos de Vendas (PDVs) de ingressos devem apresentar distância entre si mínima 
de 1,5m (um metro e meio), bem como os espaços de autoatendimento, ambos com 
disponibilização de álcool em gel 70º INPM para os clientes.
3. Nas filas, o distanciamento mínimo entre cada cliente deve ser de 1,5m (um metro e 
meio), demarcando o chão com adesivos.
4. O procedimento de higienização das mãos de todos os colaboradores deve ser constante 
durante a operação.
5. Reforçar a higienização e sanitização dos equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como: pin pad, mouse e balcões.
6. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete ou toalha umidificada de 
hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento.
7. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários sobre as normas de proteção 
que estão em vigência no estabelecimento.
8. Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70º INPM para uso por clientes e 
colaboradores nas passagens e portas de entrada das salas, de forma a se permitir a 
higienização constante de todos que se encontrem no local.
9. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, efetuar limpeza geral e desinfecção 
dos ambientes e aparelhos das salas de exibição - como poltronas, corrimãos, puxadores de 
portas e qualquer outra superfície de contato - no intervalo entre todas as sessões.
10. A equipe de limpeza deverá utilizar sempre os EPIs e realizar constantemente a 
higienização correta das mãos.
11. Nos banheiros, higienizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como balcões, válvula de descarga, torneiras e maçanetas.
12. Fixar nos banheiros e vestuários os procedimentos de lavagem e higienização correta das mãos.
13. Fixar nas portas dos banheiros os cuidados necessários com o distanciamento social.
14. Nas filas de entrada das salas deverá ser garantido o distanciamento físico de no 
mínimo 1,5m (um metro e meio) entre cada cliente, demarcado no chão com adesivos.
15. A conferência de ingressos será visual ou através de leitores óticos, sem contato manual 
por parte do atendente.
16. Restringir o uso dos elevadores somente para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.
17. Higienizar constantemente superfícies de contato no foyer, tais como corrimãos de 
escadas ou escadas rolantes (se houver).
18. Uso obrigatório de máscaras de proteção por todas as pessoas que ingressarem no 
estabelecimento – inclusive os funcionários.
19. Na sala dos funcionários, evitar a proximidade entre os colaboradores.
20. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de 
todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se 
não autorizar a entrada da pessoa no estabelecimento.
21. Se algum funcionário apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de COVID-19, 
informar imediatamente à gerência local.
22. Capacitar todos os funcionários em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
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ANEXO XI
PROTOCOLO GERAL PARA CINEMAS
1. Promover ações que incentivem a compra e pagamento de ingressos e produtos via internet.
2. Os Pontos de Vendas (PDVs) de ingressos devem apresentar distância entre si mínima 
de 1,5m (um metro e meio), bem como os espaços de autoatendimento, ambos com 
disponibilização de álcool em gel 70º INPM para os clientes.
3. Nas filas, o distanciamento mínimo entre cada cliente deve ser de 1,5m (um metro e 
meio), demarcando o chão com adesivos.
4. O procedimento de higienização das mãos de todos os colaboradores deve ser constante 
durante a operação.
5. Reforçar a higienização e sanitização dos equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como: pin pad, mouse e balcões.
6. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete ou toalha umidificada de 
hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do estabelecimento.
7. Dispor de comunicados que instruam os clientes/usuários sobre as normas de proteção 
que estão em vigência no estabelecimento.
8. Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70º INPM para uso por clientes e 
colaboradores nas passagens e portas de entrada das salas, de forma a se permitir a 
higienização constante de todos que se encontrem no local.
10. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, efetuar limpeza geral e desinfecção 
dos ambientes e aparelhos das salas de exibição - como poltronas, corrimãos, puxadores de 
portas e qualquer outra superfície de contato - no intervalo entre todas as sessões.
11. A equipe de limpeza deverá utilizar sempre os EPIs e realizar constantemente a 
higienização correta das mãos.
12. Nos banheiros, higienizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato 
manual dos clientes e colaboradores, como balcões, válvula de descarga, torneiras e maçanetas.
13. Fixar nos banheiros e vestuários os procedimentos de lavagem e higienização correta das mãos.
14. Fixar nas portas dos banheiros os cuidados necessários com o distanciamento social.
15. Nas filas de entrada das salas deverá ser garantido o distanciamento físico de no 
mínimo 1,5m entre cada cliente, demarcado no chão com adesivos.
16. A conferência de ingressos será visual ou através de leitores óticos, sem contato manual 
por parte do atendente.
17. Restringir o uso dos elevadores somente para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.
18. Higienizar constantemente superfícies de contato no foyer, tais como corrimãos de 
escadas ou escadas rolantes (se houver).
19. Uso obrigatório de máscaras de proteção por todas as pessoas que ingressarem no 
estabelecimento – inclusive os funcionários.
20. Na sala dos funcionários, evitar a proximidade entre os colaboradores.
21. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de 
todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se 
não autorizar a entrada da pessoa no estabelecimento.
22. Se algum funcionário apresentar febre alta junto com algum outro sintoma de COVID-19, 
informar imediatamente à gerência local.
23. Capacitar todos os funcionários em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção.
24. Os assentos devem ser intercalados, com distância mínima de 1m (um metro) entre 
cada assento ocupado, salvo na possibilidade de pessoas pertencentes ao mesmo núcleo 
familiar, em grupos de até 8 (oito) pessoas.

ANEXO XII
PROTOCOLO GERAL PARA CIRCOS
1. As lonas do circo devem ser levantadas até a altura da última arquibancada, de modo a 
permitir a circulação do ar.
2. Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70º INPM para uso dos clientes e 
colaboradores em diversos pontos do circo, de forma que ocorra uma higienização 
constante de todos que se encontrem no local.
3. Uso obrigatório de máscaras de proteção por todas as pessoas que ingressarem no 
circo, incluindo seus funcionários e colaboradores.
4. Uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete ou toalha umidificada de 
hipoclorito de sódio a 2% ou outro dispositivo equivalente, para higienização e desinfecção 
de sapatos na entrada do circo.
5. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico à distância a temperatura de 
todos os entrantes. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC, recomenda-se 
não autorizar a entrada da pessoa no circo.
6. Dispor de comunicados que instruam os clientes e funcionários sobre as normas de 
proteção que estão em vigência no estabelecimento.
7. Deve ocorrer higienização de todos os equipamentos e ambientes do circo no intervalo 
e término de sessões.
8. Seguir regra de 1,5m (um metro e meio) de distanciamento nas filas de compra de 
ingressos ou de alimentos.
9. Os assentos devem ser intercalados, com distância mínima de 1m (um metro) entre 
cada assento ocupado, salvo na possibilidade de pessoas pertencentes ao mesmo núcleo 
familiar, em grupos de até 8 (oito) pessoas.
10. Uso obrigatório de máscara, luvas e óculos de proteção por todos os colaboradores 
que trabalhem com a manipulação de alimentos, controle de matéria-prima e transportes.”

DECRETO N.º 12.081 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera disposições do Decreto nº. 12.014, de 30 de julho de 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam mantidas as diretrizes dispostas no Decreto nº. 12.014, que autoriza o retorno gradual 
e responsável, no âmbito do Município do Natal, das atividades que refere, e dá outras providências.
Art. 2º. O artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 12.014, de 30 de julho de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. (…)
I – escolas de treinamentos, cursos de idiomas, cursos profissionalizantes e de reciclagem profissional”.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 21 de outubro de 2020.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2217/2020-A.P., DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
consta no Art. 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Ofício nº 4547/2020-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0802300-04.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir Gratificação Específica de Atenção à Urgência e Emergência – GEAUE, à 
servidora CLAÚDIA FERREIRA DE FREITAS, matrícula n°. 32.169-9, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS, nos termos da Lei Complementar nº. 120/2010, da Lei Complementar 
nº 143/2014, Lei Complementar nº 157/2016 e alterações da Lei Complementar nº 192/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2216/2020-A.P., DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
consta do Artigo 55, Inciso XII da Lei Orgânica do Município do Natal, em conformidade com a Lei nº. 
5.655/2005, alterada pela Lei nº. 5.834, de 27 de dezembro de 2007, Ofício nº 4547/2020-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 5º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0802300-04.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir Gratificação de Plantão, Símbolo GP, a servidora CLÁUDIA FERREIRA DE 
FREITAS, matrícula nº. 32.169-9, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Classe 1, 
Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 1785/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 000208/2020-92,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor ELINALDO GALDINO DO 
NASCIMENTO, matrícula nº. 09.087-5, GNS, Padrão A, Nível VII, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (1998/2008), pelo período de 06 (seis) meses.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de 01 de novembro de 2020. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1784/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 034526/2019-13,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora SANDRA GOMES BEZERRA TEIXEIRA, 
matrícula nº. 11.741-2, Assistente Social, Classe 2, Nível A, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, referente ao 3° decênio (2008/2018), pelo período de 06 (seis) meses. 
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de janeiro de 2021. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração



Página 4 Diário Oficial do Município NATAL, QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020

Quanto antes melhor. todos contra o câncer de mama.

PORTARIA Nº. 1779/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município de 26 
de janeiro de 2011, Processo nº 10802/2020-91,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para trato de interesse particular, sem vencimentos, prevista no artigo 
115, da Lei nº. 1.517, de 23 de dezembro de 1965 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), 
com redação dada pela Lei nº. 4.060, de 12 de março de 1992, à servidora ANA CARLA GADELHA 
DANTAS, matrícula nº. 60.906-4, Assistente Social, GNM, Padrão A, Nível III, lotada na Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, pelo período de 02 (dois) anos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1777/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, Processo nº 15530/2020-16,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora LUANA DARC NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 
matrícula nº. 72.680-0, ocupante do cargo de Auxiliar de farmácia, Classe A, Nível I, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1776/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, Processo nº 15442/2020-14,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora WISLANY KARINE LEMOS MESSIAS, 
matrícula nº. 72.705-0, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Classe 1, Nível A, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1775/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, Processo nº 1557/2020-17,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 

dos Funcionários Públicos Municipais), o servidor YASHA MAYARA FERNANDES SOARES 
FERREIRA, matrícula nº. 72.740-5, ocupante do cargo de Auxiliar de farmácia, Padrão A, 
Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1774/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº 14769/2020-79,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Assistente Social, ocupado pelo servidor ALDINEIA 
FREITAS DOS SANTOS RODRIGUES, matrícula nº. 72.394-0, Assistente Social, lotada na 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, por haver tomado posse 
em outro cargo inacumulável, com fundamento no artigo 76, inciso VII, da Lei nº. 1.517/65 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais).
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 18 de setembro de 2020.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 1773/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, Processo nº 014675/2020-08,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), o servidor JEFERSON LUIZ MENDONÇA DA SILVA, 
matrícula nº. 72.915-9, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, Padrão A, Nível I, 
lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, declarando-se a 
vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1771/2020-GS/SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, nos termos do Decreto nº. 
9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro 
de 2011 e Ofício nº 4544/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença 
Judicial proferida pelo 6º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do 
Processo nº. 0806850-42.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a servidora HILMA MEDEIROS BEZERRA MIRANDA, matrícula nº. 00.444-
8, GNM, Padrão B, Nível VII, lotada na Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT, ABONO 
DE PERMANÊNCIA, fundamentado no artigo 40, § 19, da Constituição Federal/88.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
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