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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
DECRETO Nº 12.637, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
Abre ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal, o crédito 
suplementar de R$ 1.211.648,03 para o fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 7.282, 
de 18 de janeiro de 2022 tendo em vista o que consta do Processo nº 003348/2022-84, 
aprovado em reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 03 de agosto de 2022,
DECRETA:
Art. 1º  -  Fica aberto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal, 
o crédito suplementar de R$ 1.211.648,03 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais e três 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, 
o Excesso de Arrecadação da Receita abaixo discriminada, conforme memorando nº 
036-SADOF/SEMAD, de 28 de setembro de 2022, de acordo com o item II, § 1º do Art. 43, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS 
…........….............………………………..…………...…………. R$    
1.211.648,03
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 28 de setembro de 2022.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 24.220

Código Especificação Natureza Fonte Valor
09.272.001.2-780 Encargos com Inativos e Pensionistas 1.211.648,03

3.1.90.01 17990400 1.211.648,03
TOTAL 1.211.648,03

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as 
disposições contidas no Decreto nº 12.426, de 19 de janeiro de 2022 – Programação 
Financeira 2022, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, 
no Processo nº 003348/2022-84, aprovado em reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal em 03 de agosto de 2022,
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 – 
2022, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal – NATALPREV.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Natal, 28 de setembro de 2022.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município

D-12.637
Tipo Incorporação

Unidade 24.220
Orçamentária NATALPREV

Anexo II – Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 17990400
Meses

Setembro 1.211.648,03
Outubro
Novembro
Dezembro

Indisponível
Total 1.211.648,03

*PORTARIA Nº. 2053/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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, Ofício nº 506/2022-GP,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear ALANA* MARIA NEVES MARQUES para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Encarregado de Serviços, símbolo ES, da Fundação Cultural da Capitania das 
Artes - FUNCARTE, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 
de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.678, de 27 de dezembro de 2018.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
*Republicar por Incorreção publicada no DOM de 28.09.2022 

PORTARIA Nº. 2065/2022-A.P., DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, Ofício nº 513/2022-GP, 
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear PEDRO VICTOR SÁ GOMES DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Chefe do Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-serviço, símbolo 
CS, da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em conformidade com as Leis Complementares 
nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.408, de 
29 de agosto de 2014.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 2064/2022-A.P., DE 29 DE SETEMBRON DE 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal, Ofício nº 513/2022-GP, 
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar MARINNA REZENDE DE LUCENA MARINHO, do cargo em comissão de Chefe 
do Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-serviço, símbolo CS, da Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 2057/2022-A.P., DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
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, nos 
termos da Lei Complementar nº. 120/2010, Ofício nº. 4897/2022-PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-CW, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0859008-06.2022.8.20.5001, 
RESOLVE:
Art. 1º - Implantar a Gratificação Específica de Atenção à Urgência e Emergência – GEAUE, 
ao servidor RENATO GALVÃO BEZERRA, matrícula n°. 72.923-8, Enfermeiro, Classe 1, Nível 
A, lotado 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. 2055/2022-A.P., DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
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 Ofício nº. 4888/2022-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela 6ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0864462-35.2020.8.20.5001,
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 
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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
WEDNA CIRINO SOARES 46.504-6 N2-C N2-E

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

PORTARIA Nº. 2050/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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. 4885/2022-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-GF, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela 1ª Turma 
Recursal Temporária, através do Processo n°. 0801353-47.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, PROGRESSÃO 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
GEIZY MARIA DE CASTRO FERREIRA 18.356-3 N2 - E N2 - H

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

PORTARIA Nº. 2049/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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. 4893/2022-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 n°. 0804655-
84.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, PROGRESSÃO 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
SOLINE TAVARES BEZERRA DUARTE 14.684-6 N1 - G N1 - H

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

PORTARIA Nº. 2047/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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. 4891/2022-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado 
da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0836944-
70.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, PADRÃO REMUNERATÓRIO, 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
MARIA EDILSA FÉLIX 63.334-8 N1 - A N1 - D

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

PORTARIA Nº. 2048/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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, Ofício nº. 
4878/2022-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 
1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0849966-
30.2022.8.20.5001, 
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir o Adicional de Risco de Vida - ARV, nos termos da Lei Complementar nº. 
119/2010, à servidora ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, 72.882-0, Assistente Social, Classe I, 
Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 2046/2022-A.P., DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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. 4887/2022-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 4º Juizado 
da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0805783-
42.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, PROGRESSÃO FUNCIONAL, 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 PADRÃO/NÍVEL ANTERIOR PADRÃO/NÍVEL ATUAL
WISLLA MARIA DE LIMA BRASIL 47.588-2 C - III C - V

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 GOVERNO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022-SMG 
Número do Processo: SMG-20221254990
Credor: W.C. DA SILVA-ME-CNPJ: 11.345.026/0001-98
Endereço: R FELIPE CAMARAO, 628, loja 01, Cidade alta,  NATAL/RN, CEP: 59.025-200
Objeto: Aquisição de passadeira. 
Classificação orçamentária:
Código de atividade: 04.122.001.2.068
Elemento De Despesa:3.3.90.52 - Equipamento e Material Permanente
Sub Elemento: 99 – Outros Materiais Permanentes.
Fonte: 15000000
Base legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
Assinaturas:
Laís Catarine de M. Porfírio - Diretora de Administração e Finanças - SMG
Ratificado por Joham Alves Xavier - Secretário Municipal de Governo – SMG.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 3356/2022-GS/SEMAD, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
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. SEMDES-20221151121,
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 RENATO ALEXANDRE SMITH 
MEDEIROS, matrícula nº. 12.438-9, CGA -NM- XV, lotado na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES, referente ao 2° decênio (2002/2012), 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. 3355/2022-GS/SEMAD, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta o 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, OFÍCIO Nº 134/2022-CGM-GABINETE/CGM, 
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar, a partir do dia 24/10/2022 a 28/10/2022, a retomada das férias 
regulamentares, referente ao exercício 2018/2019, do servidor DOUGLIFAN QUEIROZ 
OLIVEIRA, matrícula nº. 66.070-0, Controlador Geral Adjunto, símbolo DGA, da 
Controladoria Geral do Município - CGM, concedida através da Portaria nº. 2445/2020-
GS/SEMAD, de 22 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município de 24 
de dezembro de 2020, interrompida através da Portaria n°. 121/2021-GS/SEMAD, de 20 
de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de 26 de janeiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de 24 de outubro de 2022.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.006/2022
PROCESSO ELETRÔNICO nº SEMPLA-20200843107
OBJETO: Substituição de modelo/marca dos itens 06 e 08 do citado registro, celebrado com 
a empresa Natal Computer, inscrita no CNPJ nº 10.742.806/0001-09
VALIDADE:  Os itens 06 e 08 ficam a partir da data de assinatura do temo (28/09/2022) 
assim registrados e substituídos:
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Empresa: Natal Computer LTDA-CNPJ: 10.742.806/0001-09-Fone: (84) 99431-1416 / (86) 3131-
4283 / (86) 99966-2229
E-mail: licitacao.rn@natalcomputer.com.br / airton.barreto@natalcomputer.com.br /joaoneto@
natalcomputer.com.br
Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 1343, Sala A e B, Centro-Teresina/PI – CEP: 64.000-280-Banco 
do Brasil: AG: 2870-3 / Conta: 113.121-4
Item Especificação Marca Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

06

Nobreak 1200VA
Mínimo de 06 (seis) tomadas 
de saída padrão NBR 14136                                      
Estabilizador interno com 04 (quatro) 
estágios de regulação;
Microprocessamento (interno);
Filtro de linha (interno);
Funções de auto teste;
Indicação, por meio de leds (dois) 
no painel frontal, da condição do 
nobreak; Proteção contra variações 
bruscas (subtensão e sobretensão), 
para os equipamentos ligados ao 
nobreak;
Software para gerenciamento de 
energia;
Permitir recarga das baterias com 
níveis muito baixos de carga, recarga 
automática das baterias mesmo
com o nobreak desligado e ligar na 
ausência de rede elétrica (energia) 
Autonomia da bateria de no mínimo 
30 (trinta) minutos;
Características elétricas: bivolt 
automático com entrada 110-220v e 
saída com tensão de 110v;
Características de saída: potência 
nominal de 1200VA, tensão nominal 
de 110V, rendimento de 85% modo 
bateria e 95% modo rede;
Deverá possuir identificação do 
fabricante, número de série e demais 
informações exigidas na legislação 
em vigor, bem como deverá estar 
acondicionado na
Embalagem original, devendo 
garantir proteção durante transporte 
e estocagem;
Garantia: mínimo de 01 (um) ano on 
site. Deverá cobrir todo e qualquer 
defeito apresentado, incluindo 
fornecimento e a substituição de 
peças e/ou componentes, reparos e 
demais correções necessárias.
Modelo: Easy Way

Ragtech Unid. 849 R$740,00 R$628.260,00

08

Monitor
Tecnologia LED mínimo de 23.8 
polegadas TFT matriz ativa;
Possuir tela formato widescreen; 
possuir rotação em ângulo mínimo 
de 90 graus, permitindo disposição 
da imagem e ou texto no formato 
widescreen vertical;
Pixel-pich máximo de 0.28mm; brilho 
mínimo de 250cd/m2; contraste 
estático mínimo de 1000:1 ou 
dinâmico mínimo de 500.000:1; 
tempo de resposta de no máximo 
5 ms; ângulo de visão horizontal 
mínimo 178 graus; ângulo de visão 
vertical mínimo 178 graus;
Suporte para exibição de ao menos 
16,7 milhões de cores; suporte a 
resolução de 1920x1080 a 60Hz; 
possuir características anti-reflexiva 
e antiestática; possuir interface de 
conexão tipo D-SUb 15 pinos e Display 
Port ou HDMI; Deve possuir base com 
suporte para ajuste de altura com 
elevação mínima de 10 (dez) cm, não 
sendo aceitas quaisquer adaptações 
ao modelo original para atender a 
essa característica;
Modelo: 24BL550J

LG Unid. 628 R$1.653,00 R$1.038.084,00

Natal(RN), 28 de setembro 2022
Adamires França-Secretária Municipal de Administração 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20220800235-SEMTAS
PREGÃO ELETRÔNICO: 24.103/2022 - SEMAD
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Leite
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 
24.103/2022 - SEMAD, vinculado ao Processo nº 20220800235-SEMTAS, cujo objeto 
aquisição de gêneros alimentícios - leite, a fim de atender as necessidades do Departamento 
de Proteção Social Especial/DPSE, pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social/SEMTAS/PMN, de acordo com as descrições e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, adjudicado em favor da empresa: 
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 13.441.051/0002-81, 
referente aos itens 01, 02, 03 e 04, perfazendo o valor total adjudicado em R$ 45.943,40 
(quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), para que 
se produza os efeitos legais nos termos do Art. 4º, Inciso XXII da Lei 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e Art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178 de 02.01.2017.
Natal, 27 de setembro de 2022.
ADAMIRES FRANÇA - Secretária Municipal de Administração

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 segue abaixo elencado: 
Pregão Eletrônico Nº 24.120/2022 – SRP – SEMAD – PROCESSO: 002344/2022-89-SMS
Objeto: Aquisição de insumos odontológicos por meio de registro de preços para as 
unidades de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal/RN, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência 
(anexo I) parte integrante do edital.
Edital disponível a partir de: 29/09/2022, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 29/09/2022, no site: 
EMADwww.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 13.10.2022 – 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, 28 de Setembro de 2022.
Maria Izilda Siqueira Fontes - Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020
PROCESSO:  20211022166 - SEINFRA 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 08.241.747/0005-77.
CONTRATADA: DLS CONSTRUÇÕES - EIRELI – CNPJ: 14.217.684/0001-92
ENDEREÇO: Rua São Marcos nº 03 – Cidade da Esperança – Natal/RN 
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o prazo final da vigência 
contratual por mais 200 (duzentos) dias e da execução dos serviços por mais 200 
(duzentos) dias, contados a partir da data de sua assinatura, do contrato que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA 
ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ERIVAN FRANÇA – RUA 
IRMÃ VITORIA, 264 – IGAPÓ - ZONA NORTE – NATAL/RN, de acordo com as cláusulas que 
compõem o Edital de Licitação RDC nº 009/2019- SEMOV.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Natal, 27 de setembro de 2022.
ASSINATURAS: 
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA – Pela Contratante
DELIANE LIMA DA SILVA COSTA – Pela Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 105/2022-GS/SMS DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos 
artigos 57 e 58 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer normas regulamentares de acesso para o ingresso do público em geral 
ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
Art. 2º O ingresso do público neste órgão será precedido de sua identificação, com a 
especificação do setor a que pretende encaminhar-se, assim como o assunto que será tratado. 
§1º O visitante deverá apresentar um documento oficial com foto, contendo número do 
Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Registro Geral - RG, indispensável para seu ingresso, e 
informar o seu destino no interior do prédio, ocasião em que será orientado para a entrada e 
saída, com contato prévio do setor de destino, devendo ser registrado o horário de acesso.
§2º Não será permitido o acesso de pessoas que estejam com roupas de banho (sungas, 
maiôs e similares), de camisetas, shorts ou bermudas, minissaias ou microssaias, situação 
a qual não impedirá o atendimento, sendo, nesse caso, requisitado o servidor encarregado 
para atender ao interessado fora das dependências da Secretaria, quando se tratar de 
casos que imponham urgência do serviço. 
§3º Os menores incapazes que tenham a necessidade de ingressar no prédio, terão o seu 
cadastro vinculado a um acompanhante responsável. 
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§4º Aos portadores de deficiência que necessitem de assistência para o acesso, os 
encarregados da portaria tratarão dos procedimentos de orientação e acompanhamento, 
quando for necessário. 
Art. 3º Os casos não previstos nesta Portaria deverão ser tratados com a assistência 
do Departamento Administrativo – DAD, que procederá com a adoção das providências 
necessárias para sua solução. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde 

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 313/2022
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com a ARP Nº 049/2021 - Pregão Eletrônico nº 24.026/2021, oriundo do Processo 
Licitatório nº 14459/2020-54 - SEMAD - Recibo SIAI nº 2081893
PROCESSO Nº 4306/2022-61
Contratado: W.S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 18.647.472/0001-04
Objeto: Aquisição de  Uniformes
Unidade: 20.149
Atividade: 10.305.146.2-444 - Fonte 1500000
Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento:23
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 313/2022, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 20.700,00 
(vinte   mil, setecentos  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.
Gestor da Ordem de Compra: VERUSKA RAMOS TORRES - Matrícula: 46.899-1 - CPF: 
878.251.204-34
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 
123.537.604-49
Natal, 27 de setembro de 2022.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 314/2022
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com a ARP Nº 050/2021 - Pregão Eletrônico nº 24.064/2021, oriundo do Processo 
Licitatório nº 461/2021-27 - SEMAD - Recibo SIAI nº 293652
PROCESSO Nº 3412/2022-27
Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA,  inscrita 
no CNPJ sob nº 05.675.713/0001-79
Objeto: Aquisição de medicamentos
Unidade: 20.149
Atividade: 10.122.001.2-414 - Fonte 1500000
Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 09
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 314/2022, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 158.773,00 
(cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três  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.
Gestor da Ordem de Compra: EDSON LUIZ ARAÚJO FILHO - Matrícula: 72.884-5
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 
123.537.604-49
Natal, 27 de setembro  de 2022

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 315/2022
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº 24056/2021 - ATA RP 048/2021, oriundo do Processo 
Licitatório nº 449/2021-12 - SEMAD-SRP/SMS - Recibo SIAI nº 292264
PROCESSO Nª 3921/2022-50
Contratado: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
31.905.076/0001-90
Objeto: Aquisição de medicamentos
Unidade: 20.149
Atividade: 10.303.146.2-421
Fonte 160000
Elemento de Despesa: 3.33.90.32-Sub-elemento: 02
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 315/2022, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 37.000,00 
(trinta e sete  mil 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.
Gestor da Ordem de Compra: FRANCISCO NELSON DE OLIVEIRA - Matrícula: 73.249-4
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 
123.537.604-49
Natal, 27 de setembro de 2022.

QUARTA CHAMADA
COLETA DE PREÇOS EMERGENCIAL Nº 35/2022
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando a publicidade dos atos 
preconizados pela administração, e com base na Lei 8666/1993, torna público para 
conhecimento os procedimentos da Coleta de Preços abaixo especificada: 
COLETA DE PREÇOS EMERGENCIAL Nº 035/2022 – Processo nº SMS-20221222193 
– OBJETO: Aquisição de sensores de oximetria e pressão não invasiva para monitor 
multiparamétrico compativel com as marcas Prolife T5, Samtronic AMU 5 e Lifemed M12 
para as Unidades de Saúde do Município. As  propostas e documentações deverão ser 
encaminhadas no dia 05 de outubro de 2022 (quarta-feira), às 10:00 horas,  exclusivamente 
para o e-mail: smscompras.em@gmail.com. Considerando a pandemia não iremos receber 
proposta e documentação presencial. As informações encontram-se à disposição dos 
interessados nos telefones do Setor de Gerenciamento de Compras elencados abaixo. 
Telefone: (84) 3232-2457-3232-8563/ 3232-8497. 
Márcia Mª Almeida de Oliveira Albuquerque-Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras 
da SMS/Natal 
Natal/RN, 28 de setembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 067/2022-GS/SEMUT,  NATAL(RN), 28 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art.1º. DESIGNAR o servidor ROSEMBERG CALAZANS SOARES, matrícula 32.071-4 para 
desempenhar suas atividades funcionais na Central de Atendimento ao Contribuinte - CAC.
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
POLYANNA VARELA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA ADJUNTA DE TRIBUTAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber 
que JULGA PROCEDENTE o auto de infração referente ao Processo Administrativo Ambiental 
abaixo relacionado. Fica intimado a empresa e/ou pessoa física aqui citada para no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda 
Municipal, o débito relativo ao processo mencionado ou apresentar recurso a segunda 
instância administrativa, na forma do artigo 128 da Lei n°. 4.100, de 19 de junho de 1992 
(Código do Meio Ambiente do Município do Natal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO
20200050948 DAMIÃO TAVARES DE LIMA

Natal, 28 de Setembro de 2022.
THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber 
que JULGA PROCEDENTE os autos de infrações referentes aos Processos Administrativos 
Urbanísticos abaixo relacionados. Ficam intimadas as empresas e/ou pessoas físicas aqui 
citadas para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, 
junto à Fazenda Municipal, os débitos relativos aos processos mencionados ou apresentar 
recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 57 da Lei Complementar 
n°. 055, de 27 de Janeiro de 2004 (Código de Obras e Edificações do Município do Natal).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO

20221015104
KW FITNESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA

20200837638 WALCIDES NASCIMENTO DE LUCENA
20200963455 MARIA DJANIRA DE SOUZA

Natal, 28 de Setembro de 2022
THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, 
faz saber que JULGA IMPROCEDENTE o auto de infração Ambiental referente ao Processo 
Administrativo abaixo relacionado. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO
20200390196 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA NEGRA

Natal, 28 de Setembro de 2022.
THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022
Fica dispensada de licitação para a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 
24, II, da Lei 8.666/93, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, 
exigência do art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93.
Nº do Processo: 20221206201
Nome do credor: MOVEMAQUE MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA-CNPJ: 08.506.693/0001-09
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ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 219, Ribeira, CEP: 59.148.370, Natal/RN.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-828 – Fortalecimento do Conselho Tutelar 
da Criança e do Adolescente - Zona Norte. Valor (itens 01, 04, 05 e 06): R$ 29.505,05 
(vinte e nove mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos). Fonte: 15000000 Anexo: 
3 Elemento de Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Código de 
Atividade: 18.01 - 08.243.162.2-829 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança 
e do Adolescente - Zona Sul. Valor (itens 01, 04, 05 e 06): R$ 21.171,10 (vinte e um 
mil, cento e setenta e um reais e dez centavos). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento de 
Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Código de Atividade: 18.01 
- 08.243.162.2-830 - Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - 
Zona Oeste. Valor (itens 01, 04, 05 e 06): R$ 23.654,88 (vinte e três mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento de 
Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Código de Atividade: 18.01 
- 08.243.162.2-831 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - 
Zona Leste. Valor (itens 01, 04, 05 e 06): R$ 21.171,10 (vinte e um mil, cento e setenta 
e um reais e dez centavos). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento de Despesa: 3.44.90.52 
– Equipamentos e Material Permanente. Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-828 
– Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Norte. Valor (itens 
02 e 03): R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento de 
Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. Código de Atividade: 18.01 
- 08.243.162.2-830 - Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 
- Zona Oeste. Valor (itens 02 e 03): R$ 4.916,00 (quatro mil, novecentos e dezesseis 
reais). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento de Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente. Código de Atividade: 18.01 - 08.243.162.2-831 – Fortalecimento 
do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Leste. Valor (itens 02 e 03): R$ 
3.687,00 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais). Fonte: 15000000 Anexo: 3 Elemento 
de Despesa: 3.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
Valor Total: R$ 109.176,33 (cento e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos).
Objeto: A presente despesa tem como objeto a aquisição de material permanente, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN.
Data de Assinatura: 28 de setembro de 2022.
Assinatura: DANIELLE FREIRE LIMA VANIN - Secretária Adjunta de Administração Geral - SEMTAS/PMN

EXTRATO  DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018
Processo nº: 20200767834
Contratado: WT DISTRIBUIDORA EIRELI, com sede na Rua Agnaldo de Barros, nº 2874, 
Candelária, Natal/RN, CEP 59066-220.CNPJ nº 35.291.038/0001-45
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS;
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Código de Atividade: 18.01 - 08.122.001.2-369 – Manutenção e Funcionamento da 
SEMTAS. Valor: R$ 8.685,83 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 
três centavos). Fonte: 15000000 Anexo: 1 Elemento de Despesa: 3.33.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Código de Atividade: 18.49 – 08.243.163.2-991 
– Operacionalização dos Serviços de Proteção Social Básica. Valor: R$ 7.238,19 (sete mil, 
duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos). Fonte: 16600000 Anexo: 7 Elemento 
de Despesa: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Código de 
Atividade: 18.49 – 08.244.163.2-170 – Operacionalização dos Serviço de Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade. Valor: R$ 4.342,91 (quatro mil, trezentos e 
quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Fonte: 16600000 Anexo: 7 Elemento de 
Despesa: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: Lei Federal nº 8666/93 em sua atual redação.
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Contrato nº. 72/2018, 
por um período de 12 (doze) meses, ou seja, de 28 de setembro 2022 a 27 de setembro 
de 2023, para que continue a prestação de serviços de Locação, Instalação e Manutenção 
(preventiva e corretiva) de Ar Condicionados tipo split, conforme especificações do 
referido contrato e anexo, bem como de acordo com os termos constantes no Processo 
Administrativo nº 20200767834, com valor mensal de R$ 6.537,72 (seis mil, quinhentos 
e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 78.452,64 
(setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Data de Assinatura: 27 de setembro de 2022; 
Contratado: WT DISTRIBUIDORA EIRELI
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

XXVII MULTIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL – LISTA DEFINITIVA
A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS, da Prefeitura Municipal de 
Natal, no uso de suas atribuições legais, tornam público a Lista Definitiva, após análise de 
recursos, do Edital de Chamamento Público nº 003 2022 que tem por objetivo selecionar 
artesãos, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo, para a 
divulgação e comercialização de produtos artesanais na XXVII Multifeira Brasil Mostra Brasil.
Igo Silva de Azevedo
Adriana Ferreira de Vasconcelos
Edilson Carneiro da Silva
Clea Lopes Martins de Souza
GRUDAC
Rozany de Sousa Oliveira
Cibele Albuquerque Antonio Jose Moura

Maria José da Silva
Marcia Maria do Nascimento de Lima
Mauricelia Ferreira Barbosa
Raquel de Souza
Associação Comunitária do Bem Estar da Mulher
Celia Regina Silva do Nascimento
Ábia David de Oliveira
Antonia Pedro da Silva
Ana Lourdes Pereira da Silva
Edsan Teixeira de Abreu Marinho
Maria do Socorro de Araújo Dantas
Vania Vanuzia da Silva Lima
Marines Ribeiro da Silva Moura
Valdir Alves da Silva
Jose Claudio da Silva
Maria Cirlene Silva de Brito
Maria Anajara Candido
Maria do Socorro Freitas de Oliveira
Maria Helena dos Santos
Sidneia Barbosa da Silva
Maria de Lourdes Souza Teixeira
Associação de Santa Rita
Rosette Vieira de Menezes 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
*EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 030/2022-SEINFRA (Tomada de Preços 005/2022)
Processo nº 20220918902 - SEINFRA
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Contratada: FL Comércio e Construção Eireli - ME
Objeto: execução dos serviços de regularização de vias públicas não pavimentadas e atendimento 
das demandas de equipamentos de construção da Cidade do Natal/RN. Valor: R$ 4.521.766,00 
(quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil e setecentos e sessenta e seis reais).
Prazos de execução e vigência: O de execução do presente contrato será de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços e o de vigência 
será de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias consecutivos, a partir da sua assinatura.
Dotação Orçamentária:
(execução 2022)
Atividade/Projeto: 15.451.156.2-473 - Recuperação de Vias Públicas; Elemento de Despesa: 
34490390 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Reduz 14106; Fonte: 15000000 Rec. ñ 
vinc. De impostos; Anexo: VII – Atividades de ações finalísticas. Valor: R$ 1.229.083,42 (um 
milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitenta e três reais e vinte e nove centavos)
Atividade/Projeto: 15.451.156.2-473 - Recuperação de Vias Públicas; Elemento de 
Despesa: 34490390 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Reduz 12313; Fonte: 17040000 
Trans. União Ref. Royalties do Pet. e Gás Natural; Anexo: VII – Atividades de ações 
finalísticas. Valor: R$ 645.365.78 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta 
e cinco reais e setenta e oito centavos).
Atividade/Projeto: 15.451.156.2-473 - Recuperação de Vias Públicas; Elemento de 
Despesa: 34490390 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Reduz 12203; Fonte: 17050000 
Trans. Estados Ref. Royalties do Pet. e Gás Natural. Valor: R$ 11.654,50 (onze mil, 
seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).Base Legal: Lei nº 8.666/93, 
de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94.
(Previsão 2023)
Atividade/Projeto: 15.451.156.2-473 - Recuperação de Vias Públicas; Elemento de Despesa: 
34490390 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Reduz 14106; Fonte: 15000000 Rec. ñ 
vinc. De impostos; Anexo: VII – Atividades de ações finalísticas. Valor: R$ 1.229.083,42 
(um milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitenta e três reais e vinte e nove centavos). 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 e João Felipe Alves Moreira da 
Silva – Contratada. Natal, 22 de setembro de 2022.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 028/ 2022 – SEINFRA 
A Comissão Permanente de Licitação da SEINFRA, localizada na Av. Presidente Bandeira 
nº 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, torna público o resultado do julgamento da TOMADA 
DE PREÇOS Nº: 028/ 2022 – SEINFRA, no tipo Menor Preço Global, na modalidade de 
disputa fechado, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA/ARQUITETURA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VELHO 
(Cívica) situada a Av. Prudente de Morais -  Petrópolis – Zona Leste - NATAL/RN. Sagrou-
se vencedora, após utilizar os benefícios da lei 123/06 a empresa DOIS A ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA LTDA, com proposta no valor de R$ 2.059.699,08 (dois milhões, cinquenta 
e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), conforme quadro de 
classificação das propostas: 
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Classificação Participantes Valor Proposta
1º DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA R$ 2.059.699,08
2º ACF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 2.469.342,41
3º ENGEVAC ENGENHARIRA LTDA R$ 2.563.551,62
4º AVANÇAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI R$ 2.612.950,80
5º AZEVEDO E COELHO LTDA R$ 2.854.539,80

Desta forma, fica aberto o prazo recursal nos moldes da legislação. Os autos permanecem 
com vistas franqueadas aos interessados.
Natal, 28 de setembro de 2022.
Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 013/ 2022 – SEINFRA 
A Comissão Permanente de Licitação da SEINFRA, localizada na Av. Presidente Bandeira nº 
2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, torna público o resultado do julgamento da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº: 013/ 2022 – SEINFRA, no tipo Menor Preço Global, na modalidade de disputa 
fechado, cujo objeto é CAPEAMENTO, RECAPEAMENTO E REFORMA DAS CALÇADAS EM VIAS 
DE CIRCULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN (RUA PRES. LEÃO 
VELOSO / RUA MONTE CALVO). Sagrou-se vencedora, após utilizar os benefícios da lei 
123/06 a empresa NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com proposta 
no valor de R$ 3.311.635,87 (três milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais e oitenta e sete centavos), conforme quadro de classificação das propostas: 

 Classificação Participantes Valor Proposta
1º NOVATEC–CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 3.311.635,87
2º AZEVEDO E COELHO ENGENHARIA LTDA R$ 3.547.703,53
3º TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI R$ 3.508.458,45
4º CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA R$ 3.508.993,52

Desta forma, fica aberto o prazo recursal nos moldes da legislação. Os autos permanecem 
com vistas franqueadas aos interessados.
Natal, 28 de setembro de 2022.
Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEINFRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 
SEINFRA, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 
3232-8121, torna público que está marcada a licitação cujo modalidade, objeto, data e 
hora segue abaixo elencados. 
O edital da referida licitação, encontra-se fixado no Quadro de Aviso da SEINFRA, assim 
como à disposição dos interessados no citado local, bem como pode ser solicitado no email: 
cplsemovnatal@hotmail.com.

PROCESSO RDC PRESENCIAL Nº OBJETO Data Hora

20221077401
SME

021/2022 - 
SEINFRA

REFORMA PARA ADEQUAR ÀS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE DA E.M. 
IAPISSARA AGUIAR, LOCALIZADO NA 
RUA ILHÉUS, S/N, BAIRRO POTENGI, 
59018-700 – NATAL/RN.

25/10/2022 09h:00 min

Natal, 28 de setembro de 2022.
Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EXTRATO DO CONTRATO Nº.: 027/2022– STTU
Processo Nº.: STTU-20220815500
Contratante: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU, CNPJ nº 08.565.566/0001-72.
Contratada: LOPES DINIZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 22.477.291/0001-46
Objeto: Prestação de serviços de requalificação viária de diversas avenidas no bairro de 
Ponta Negra.
Fundamentação Legal:  Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, com nova redação da Lei nº 
8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 011/2022 SEINFRA
Valor Global: R$ 4.408.884,41 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
Dotação Orçamentária: Atividade/Projeto:15.453.156.2527 – Fortalecimento das Ações 
de Operação e Controle de Trânsito – Elementos de Despesas: 44.50.51 – Obras e 
Instalações, Fonte: 17520001 – Sub Elemento: 99;
Data da assinatura: 15/09/2022
Contratante: Daliana Bandeira Luz Monteiro Santos – Secretária de Mobilidade Urbana-STTU
Contratada: Tibério Lopes Dinis de Araújo - Lopes Diniz Engenharia Ltda
Testemunha: Afrânio Medeiros da Costa – CPF: 242.622.774-53
Testemunha: Maíra de Oliveira Cabral Fonseca – CPF: 076.133.864-06
Ordenadora de despesas: Daliana Bandeira Luz Monteiro Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
ORDEM DE COMPRA Nº 91/2022
Nº do Processo: 20221084483
Nome do credor: RCP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ: 28.031.958/0001-69
Endereço: R. José Peixoto, 2000, Emaus, Parnamirim/RN CEP: 59.148-220
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Unidade Orçamentária: 36.01

Projeto/Atividade: 08.122.001.2-095 – Manutenção e funcionamento da SEMUL
Anexo: 1
Fonte: 15000000
Projeto/Atividade: 08.244.150.1-198 - Ampliação da Rede de Atendimento à Mulher 
Anexo: 4
Fonte: 17020000
Elemento de Despesa: 3390.30 – Material de consumo
Valor Total: R$ 750,50 (Setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
Objeto: Referente à aquisição de material descartável e limpeza, para atender a demanda 
desta Secretaria e unidades descentralizadas.
Natal/RN, 15 de Setembro de 2022.
Emitida por: CAMILA ULY FRANCA DA SILVA, Encarregada de Serviços, matrícula nº 72.901-2
Assinaturas:
MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJO-Chefe da Unidade Setorial de Administração de Finanças – 
USAF/SEMUL
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS-Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres/SEMUL

ORDEM DE COMPRA Nº 92/2022
Nº do Processo: 20221084483
Nome do credor: COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 29.140.323/0001-62
Endereço: R. Vale do Jaguaribe, 150, Loja 04, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN 
CEP: 59.115-270
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Unidade Orçamentária: 36.01
Projeto/Atividade: 08.244.150.1-198 - Ampliação da Rede de Atendimento à Mulher 
Anexo: 4
Fonte: 17020000
Fonte: 15000000
Elemento de Despesas: 3390.30 – Material de consumo
Valor Total: R$ 3.332,70 (Três Mil trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos)
Objeto: Referente à aquisição de material descartável e limpeza, para atender a demanda 
desta Secretaria e unidades descentralizadas.
Natal/RN, 15 de Setembro de 2022.
Emitida por: CAMILA ULY FRANCA DA SILVA, Encarregada de Serviços, matrícula nº 72.901-2
Assinaturas:
MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJO-Chefe da Unidade Setorial de Administração de Finanças – 
USAF/SEMUL
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS-Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres/SEMUL

ORDEM DE COMPRA Nº 93/2022
Nº do Processo: 20221084483
Nome do credor: MARCOS CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO-CNPJ: 23.694.943/0001-67
Endereço: R. Aeroporto dos Guararapes, 71, Emaus, Parnamirim/RN CEP: 59.149-323
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Unidade Orçamentária: 36.01
Projeto/Atividade: 08.244.150.1-198 - Ampliação da Rede de Atendimento à Mulher 
Anexo: 4
Fonte: 17020000
Elemento de Despesas: 3390.30 – Material de consumo
Valor Total: R$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais)
Objeto: Referente à aquisição de material descartável e limpeza, para atender a demanda 
desta Secretaria e unidades descentralizadas.
Natal/RN, 15 de Setembro de 2022.
Emitida por: CAMILA ULY FRANCA DA SILVA, Encarregada de Serviços, matrícula nº 72.901-2
Assinaturas:
MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJO-Chefe da Unidade Setorial de Administração de Finanças – 
USAF/SEMUL
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS-Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres/SEMUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 058/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, VANDERSON DA CUNHA GOMES, matrícula nº 73.237-5, para 
atuar como GESTOR do Contrato nº 21/2021 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Planejamento e a empresa R A DE OLIVEIRA BARROS - ME, pertinente ao 
Processo Administrativo n.º 20210883552 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Contratação de 
empresa para locação de 5 (cinco) purificadores de água, novos, de primeiro uso, incluindo 
instalação completa, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição 
de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, além de todo o 
material necessário ao seu regular funcionamento.
Art. 3º - Designar o servidor, ÁLCIO HENRY CHAVES DA COSTA, matrícula nº 72.731-7, como 
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Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 002/2022 – GS/SEMPLA, NATAL, 12 de janeiro de 
2022, publicada no DOM de 13 de janeiro de 2022.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 057/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2º – Designar o servidor, GIL ACHAN LIMA SIQUEIRA, matrícula nº 73.214-9, para atuar 
como Gestor do Contrato nº 10/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Planeja-
mento e a empresa Createch Comércio e Soluções Corporativas Eireli, pertinente ao Proces-
so Eletrônico nº 20200446175. O Contrato objetiva: Aquisição de Scanners.
Art. 3º - Designar o servidor, SÓSTENEY DANTAS PEREIRA, matrícula n.º 73.310-3, como 
Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 014/2020 – GS/SEMPLA, NATAL, 27 de novembro 
de 2020, publicada no DOM de 30 de novembro de 2020.
 JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA 
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 056/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2º – Designar o servidor, GIL ACHAN LIMA SIQUEIRA, matrícula nº 73.214-9, para 
atuar como Gestor do Contrato nº 08/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Planejamento e a empresa Positivo Tecnologia S.A, pertinente ao Processo Eletrônico nº 
20200416020. O Contrato objetiva: Aquisição de 30 computadores com garantia e manu-
tenção, para atender as necessidades desta Secretaria.
Art. 3º - Designar o servidor, SÓSTENEY DANTAS PEREIRA, matrícula n.º 73.310-3, como 
Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 011/2020 - GS/SEMPLA,NATAL, de 19 de agosto 
de 2020, publicada no DOM de 20 de agosto de 2020.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA 
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 055/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar a servidora, RENATA FERNANDES ARANHA, matrícula nº 65.567-8, para 
atuar como GESTORA do Termo de Cooperação nº 18/2021 – SEMPLA, celebrado entre 
o Município de Natal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, pertinente ao Processo Administrativo n.º 20211054726 – 
SEMPLA. O Contrato objetiva: Provimento de meios e serviços na área de redes de compu-
tadores, através da disponibilização do acesso, para o Município do Natal, à Rede GigaNatal 
e à sua extensão, a Rede Giga Metrópole, e do suporte, pelo Núcleo de Redes Avançadas 
da UFRN, aos serviços de operação e manutenção das redes corporativas da Prefeitura que 
utilizarem esta infraestrutura de comunicação.
Art. 3º - Designar o servidor, GIL ACHAN LIMA SIQUEIRA, matrícula nº 73.214-9, como Fiscal 
do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 022/2018 – GS/SEMPLA, de 09 de outubro de 
2018, publicada no DOM de 22 de outubro de 2018.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 054/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:

Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar a servidora, RENATA FERNANDES ARANHA, matrícula nº 65.567-8, para 
atuar como GESTORA do Contrato nº 13/2016 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Planejamento e a empresa OI S/A, pertinente ao Processo Administrativo n.º 
20200552218 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de telefonia fixa à sede da SEMPLA.
Art. 3º - Designar o servidor, ÁLCIO HENRY CHAVES DA COSTA, matrícula nº 72.731-7, como 
Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 008/2019 – GS/SEMPLA, de 05 de abril de 2019, 
publicada no DOM de 06 de abril de 2019.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 053/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, ÁLCIO HENRY CHAVES DA COSTA, matrícula nº 72.731-7, para 
atuar como GESTOR do Contrato nº 05/2018 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e a empresa LUIZ AMORIM, pertinente ao Processo Administrativo 
n.º 20200556205 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Locação do imóvel situado na Rua Dr. 
Ewerton Dantas Cortez, 1432, Bairro: Tirol, CEP: 59.020-620.
Art. 3º - Designar a servidora, FERNANDA BEZERRA DANTAS COSTA, matrícula nº 73.308-5, 
como Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 011/2019 - GS/SEMPLA, de 23 de abril de 2019, 
publicada no DOM de 24 de abril de 2019.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 052/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar a servidora, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOLÇAS DE GÓIS, matrícula n.º 
72.665-9, para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio nº 01/2021, 
pertinente ao Processo Administrativo n.º 20210429029 - SEMPLA, firmado entre a Pre-
feitura Municipal do Natal, a Secretaria Municipal de Planejamento, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande 
do Norte - SEBRAE/RN, tendo como objeto: A conjugação de esforços dos partícipes, no 
sentido de implantação e operação da “Loja do Empreendedor” do Município de Natal, a 
funcionar perante o Partage Norte Shopping, na zona norte deste município.
Art. 3º - Designar o servidor, DENIS JONATAS DA SILVA MAIA, matrícula n.º 73.082-8, para 
substituir, nas ausências e impedimentos, o fiscal nomeado no art. 1º da presente Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 033/2021 - GS/SEMPLA,NATAL, 27 de outubro de 
2021, publicada no DOM de 28 de outubro de 2021.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 051/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, RODRIGO FAZOLO MARTINI, matrícula nº 44630-1, para atuar 
como GESTOR do Contrato nº 13/2021 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria Municipal 
de Planejamento e a empresa FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, pertinente ao Processo Ad-
ministrativo n.º 20210857292 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Contratação de empresa 
para os serviços de locação com instalação e manutenção corretiva de aparelhos condi-
cionadores de ar.
Art. 3º - Designar o servidor, ÁLCIO HENRY CHAVES DA COSTA, matrícula nº 72.731-7, como 
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Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 031/2021 - GS/SEMPLA,NATAL, 27 de outubro de 
2021, publicada no DOM de 28 de outubro de 2021.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 050/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, YURY SANTHIAGO MARQUES FONSECA, matrícula n.º 72.660-3, 
para atuar como GESTOR do Contrato nº 17/2021 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Planejamento e a empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, pertinente ao Processo 
Administrativo n.º 20210977131 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Prestação dos serviços 
de Locação de Veículo.
Art. 3º - Designar o servidor, VANDERSON DA CUNHA GOMES, matrícula nº 73.237-5, como 
Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria nº 042/2021 - GS/SEMPLA,NATAL, 17 de dezembro 
de 2021, publicada no DOM de 20 de dezembro de 2021.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 049/2022 - GS/SEMPLA,,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, CLEDILSON ALVES DA SILVA FILHO, matrícula n.º 72.917-6, para 
atuar como GESTOR do Contrato nº 03/2022 – SEMPLA, celebrado entre a Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e a empresa CONSULT VIAGENS E TURISMO, pertinente ao Processo 
Administrativo n.º 20211149840 – SEMPLA. O Contrato objetiva: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, e entrega dos bilhetes 
de passagens aéreas, nacionais e/ou internacionais, com disponibilidade de marcação via web 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA).
Art. 3º - Designar a servidora, POLLYANA CRYSTINA SOARES PINHEIRO ROSA, matrícula nº 
72.468-0, como Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria de n.º 005/2022 - GS/SEMPLA/NATAL, 09 de feverei-
ro de 2022, publicada no DOM de 10 de fevereiro de 2022.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº. 048/2022 - GS/SEMPLA,NATAL, 28 DE SETEMBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria:
DETERMINA:
Art. 1º – Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 67 e 
seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato de serviço, para órgãos públicos.
RESOLVE:
Art. 2° - Designar o servidor, RODRIGO FAZOLO MARTINI, matrícula nº 44.630-1, para atuar 
como Gestor do Contrato 08/2022 - SEMPLA, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Planejamento e a empresa Clarear Comércio e Serviço de Mão de Obra Eireli, pertinente ao 
Processo Administrativo nº 20220087091 - SEMPLA. O Contrato objetiva: Contratação de 
empresa especializada na prestação de Serviço de Locação de Mão de Obra Terceirizada.
Art. 3º - Designar o servidor, VANDERSON DA CUNHA GOMES, matrícula nº 73.237-5, como 

Fiscal do referido Contrato.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário e em especial a Portaria de n.º 020/2022 – GS/SEMPLA, datada de 16 de 
maio de 2022.
JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA
Secretária Municipal de Planejamento

PESQUISA MERCADOLÓGICA N.º 018/2022 – 1ª chamada
A Secretaria Municipal de Planejamento de Natal torna pública a realização de PESQUISA 
MERCADOLÓGICA, objetivando alcançar o grau de competitividade preconizado pela 
Administração e a aferição do real valor de mercado, conforme especificações abaixo:
Processo n.º 20221325707 – Aquisição de água mineral sem gás (envasada em garrafão 
de policarbonato, liso, transparente e com capacidade para 20 litros) para atender 
demanda da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA.
A Pesquisa tem o prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir desta publicação.
As especificações do objeto encontram-se à disposição dos interessados na Unidade 
Setorial de Administração Geral – USAG/SEMPLA, localizada na Rua Dr. Ewerton Dantas 
Cortez, 1432, Tirol – NATAL/RN, CEP: 59020-620, e/ou por meio do endereço eletrônico 
(usag.sempla@natal.rn.gov.br).
Maiores informações por meio dos telefones: (84) 3232-4906, de segunda a sexta-feira, 
das 08 h às 14 h.
Natal/RN, 28 de setembro de 2022
Ana Cristina Silva Xavier – Unidade Setorial de Administração Geral – USAG/SEMPLA/PMN 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 
(PROCESSO Nº 20220334889)
CONTRATANTES: Procuradoria Geral do Município - PGM e a CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA 
(COMPUSHOP). 
OBJETO: Contrato de prestação de serviço de garantia dos equipamentos Dell Poweredge 
R740 de Tag Service C9KLSY2 e C9LFSY, sob modalidade de atendimento Dell Prosupport 
Plus NBD onsite.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).
VIGÊNCIA: 28 de setembro de 2022 a 02 agosto de 2023
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 03.124.162.1-125 – Reestruturação e Modernização 
da PGM. - Elemento de Despesa 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação – Fonte 
17991101, Anexo IV.
FUNDAMENTO LEGAL: Contratação por dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
LOCAL E DATA: Natal/RN, 27 de setembro de 2022.
ASSINATURAS: Fernando Pinheiro de Sá e Benevides  – Procurador Geral do Município e 
Representante Legal da CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA (COMPUSHOP).

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 20221200262
CONTRATANTE: Procuradoria Geral do Município.
CONTRATADA: Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal – CDL. 
OBJETO: Contratação direta de serviço para cadastro de inadimplentes com proteção e informação 
ao crédito, viabilizando o incremento da arrecadação tributária da prefeitura municipal do natal.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
VIGÊNCIA: 01 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 03.122.001.2-116 – Manutenção e Funcionamento 
da PGM. - Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 
– Fonte 1500000, Anexo I.
FUNDAMENTO LEGAL: Contratação por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, 
caput e Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
LOCAL E DATA: Natal/RN, 27 de setembro de 2022.
ASSINATURAS: Fernando Pinheiro de Sá e Benevides  – Procurador Geral do Município e 
Representante Legal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal - CDL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 20220334889
CONTRATANTE: Procuradoria Geral do Município.
CONTRATADA: CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA (COMPUSHOP). 
OBJETO: Prestação de serviço de garantia dos equipamentos Dell Poweredge R740 de Tag 
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Service C9KLSY2 e C9LFSY, sob modalidade de atendimento Dell Prosupport Plus NBD onsite.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).

VIGÊNCIA: 28 de setembro de 2022 a 02 agosto de 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 03.124.162.1-125 – Reestruturação e Modernização 

da PGM. - Elemento de Despesa 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação – Fonte 

17991101, Anexo IV.

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação por dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, Inciso 

II, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

LOCAL E DATA: Natal/RN, 27 de setembro de 2022.

ASSINATURAS: Fernando Pinheiro de Sá e Benevides  – Procurador Geral do Município e 

Representante Legal da CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA (COMPUSHOP).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL

PORTARIA Nº 042/2022-GP/NATALPREV, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

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° 20221162328 – NATALPREV, de 24/08/2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, nos termos do Art. 

39, inciso I, da Lei Complementar municipal nº 063, de 11 de outubro de 2005, com as 

alterações trazidas pela Lei Complementar municipal nº 216, de 29 de junho de 2022, 

com publicação no Diário Oficial do Município do dia 30 de junho de 2022, em favor 

de ALBANIZE RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CPF nº 737.715.204-44, em virtude de ter 

preenchido os requisitos do artigo 9°, inciso I, § 1°, da Lei Complementar municipal nº 

063/05, na qualidade de cônjuge do ex-servidor municipal JOSE EUGENIO DA SILVA, 

matrícula nº 104.951-4, ocupante do cargo de GRUPO AUX SERV GERAIS, Padrão GER-ASG-

A-VII, falecido em 20 de julho de 2022, com valor correspondente a 70% (50% + 20%) 

da totalidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo segurado aposentado na 

data anterior à data do óbito, nos termos do Art. 38, incisos I e VII, da Lei Complementar 

municipal nº 063/05, com as alterações trazidas pela Lei Complementar municipal nº 

216/22, conforme disposto no Art. 40, § 7º, da Constituição Federal de 1988, com redação 

dada pela da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

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

BENEFICIÁRIOS  PENSIONISTAS                                                               TIPO DE PENSÃO                   

ALBANIZE RIBEIRO DA SILVA                                                              PENSÃO PROVISÓRIA                  

Thiago Costa Marreiros 

PRESIDENTE – NATALPREV

*PORTARIA Nº 038/2022-GP/NATALPREV, DE 01 DE AGOSTO DE 2022

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° 20220942463 – NATALPREV, de 

18/07/2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, nos termos do Art. 

39, inciso I, da Lei Complementar municipal nº 063, de 11 de outubro de 2005, com as 

alterações trazidas pela Lei Complementar municipal nº 216, de 29 de junho de 2022, 

com publicação no Diário Oficial do Município do dia 30 de junho de 2022, em favor de 

EDMILSON TARGINO FERNANDES, inscrito no CPF nº 261.078.644-15, em virtude de 

ter preenchido os requisitos do artigo 9°, inciso I, § 1°, da Lei Complementar municipal 

nº 063/05, na qualidade de cônjuge da ex-servidora municipal ANA MARIA SOARES 

FERNANDES, matrícula nº 108.319-4, *ocupante do cargo de GRUPO NÍVEL MÉDIO, 

Padrão GER-GNM-B-VII, falecida em 01 de julho de 2022, com valor correspondente a 70% 

(50% + 20%) da totalidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo segurado 

aposentado na data anterior à data do óbito, nos termos do Art. 38, incisos I e VII, da Lei 

Complementar municipal nº 063/05, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 

municipal nº 216/22, conforme disposto no Art. 40, § 7º, da Constituição Federal de 1988, 

com redação dada pela da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

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

BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS                            TIPO DE PENSÃO                   %PENSÃO

EDMILSON TARGINO FERNANDES                           PENSÃO PROVISÓRIA                         * 70%

Thiago Costa Marreiros 

PRESIDENTE – NATALPREV

*Republicar por Incorreção, publicado no DOM, no dia 02/09/2022, página 10.

PORTARIA Nº 482/2022-AP/A, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

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 a delegação constante no Decreto n°. 10.880 de 13 de novembro 

de 2015 e Processo nº. 20221051941 – NATALPREV,

CONSIDERANDO a publicação da portaria nº. 501/2019-AP/A, de 17 de outubro de 2019, 

publicada no Diário Oficial do Município de 31 de outubro de 2019, na qual foi concedido 

benefício de aposentadoria voluntária à servidora ocupante do Cargo de Professor, N2-I; 

com percepção de 20% (vinte por cento) adicional de tempo de serviço. 

CONSIDERANDO a publicação da portaria nº. 1298/2022-A.P., de 12 de julho de 2022, 

publicada no Diário Oficial do Município de 13 de julho de 2022, em atendimento a Sentença 

Judicial exarada nos autos do processo nº. 0815600-04.2018.8.20.5001, proferida pela 2ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na qual concede à servidora a mudança de 

letra N2-I para N2-L; bem como o adicional de tempo de tempo de serviço de 20% (vinte 

por cento) para 25% (vinte e cinco por cento). 

RESOLVE: Retificar a portaria nº. 501/2019-AP/A, de 17 de outubro de 2019, publicada no 

Diário Oficial do Município de 31 de outubro de 2019, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária nos termos do artigo 6º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, 

de 05 de julho de 2005, em conformidade com os artigos 78 e 79 da Lei Complementar 

nº 063, de 11 de outubro de 2005 e artigo 76, inciso XXIII, da Lei Orgânica do Município 

de Natal, de 03 de abril de 1990, à servidora MARIA PERPÉTUA DO SOCORRO FERREIRA 

DE CARVALHO, matrícula nº. 112.818-0, ocupante do Cargo de Professor, N2-L, conforme 

portaria nº. 1298/2022-A.P., de 12 de julho de 2022, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação – SME, com paridade e proventos integrais, cálculos conforme artigo 6º da 

Emenda Constitucional nº 41/03, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 

47/05, acrescidos das seguintes vantagens:

- 25% (vinte e cinco por cento), adicional de tempo de serviço, nos termos do artigo 10, da 

Lei Complementar nº. 119, de 03 de dezembro de 2010.

Art. 2º - Declarar vago o cargo ocupado pela servidora. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

13 de julho de 2022, quanto a mudança de nível da servidora. 

Thiago Costa Marreiros

PRESIDENTE - NATALPREV 

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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RESOLUÇÃO Nº 028/2022 – CMS - NATAL – RN 

O Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS/Natal/RN), no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 4.007, de 02 de julho de 1991 e Lei Municipal Nº 5.582, de 09 
de agosto de 2004, em sua 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de agosto de 2022, definiu os termos 
base da minuta para subsidiar a edição e publicação da Portaria que Institui e Regulamenta o Comitê 
Gestor Local do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município do Natal (COAPES 
NATAL/RN) a ser editada e publicada pelo Secretário Municpal de Saúde de Natal/RN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, instituir e regulamentar, no âmbito do município do Natal, o 
Comitê Gestor Local do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), de forma a 
definir a natureza, finalidade e a composição do Comitê Gestor Local (CGL) do COAPES NATAL/RN. 
Considerando a necessidade de agilizar a edição e publicação da Portaria para instituir e regulamentar, no 
âmbito do município do Natal, o Comitê Gestor Local do Contrato Organizativo de Ação Pública 
Ensino-Saúde (COAPES) de forma a definir a natureza, finalidade e a composição do Comitê Gestor 
Local (CGL) do COAPES NATAL/RN, o plenário do CMS/Natal. 
Resolve: 
Aprovar a seguinte proposta de subsídios a serem considerados na edição da Portaria SMS/Natal que 
deve instituir e regulamentar, no âmbito do município do Natal, o Comitê Gestor Local do Contrato 
Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) de forma a definir a natureza, finalidade e a 
composição do Comitê Gestor Local (CGL) do COAPES NATAL/RN, conforme a seguinte proposta de 
minuta da portaria objeto desta deliberação: 
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, DA NATUREZA, DAS FINALIDADES E DA COMPOSIÇÃO SEÇÃO I 
Das Disposições Preliminares, Da Sede e Do Foro 
Art. 1º – A presente Portaria tem por objetivo instituir o Comitê Gestor Local (CGL) do COAPES 
NATAL/RN, assim como disciplinar as atividades e o funcionamento do mesmo, delimitando e 
especificando as responsabilidades, atribuições e competências, de modo a assegurar os resultados 
previstos dentro dos objetivos propostos. 
Art. 2º – O CGL COAPES NATAL/RN tem sede e foro na Secretaria Municipal de Saúde, na Cidade do 
Natal/RN, situada à Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis - Edifício Novotel Ladeira do Sol, CEP: 
59014-030, Natal/RN. 
SEÇÃO II - Da Natureza e Das Finalidades 
Art. 3º – O CGL COAPES NATAL/RN é uma instância colegiada, de caráter democrático, permanente 
e consultivo, sem fins lucrativos, instituída e mantida pela Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN; 
com atuação dentro da área de abrangência da rede municipal de saúde e tem como finalidade 
consubstanciar a participação de todos os segmentos envolvidos com as práticas de integração ensino-
serviço-comunidade, compreendendo o Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório, Práticas 
Supervisionadas, Visitas Técnicas, Projetos de Pesquisa e de Extensão e Residências para alunos dos 
cursos de nível técnico, superior e de pós-graduação da saúde e demais áreas relacionadas as atividades 
desenvolvidas pela SMS Natal. 
§ 1º – O CGL / COAPES NATAL/RN irá desenvolver e acompanhar o Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino-Saúde no município do Natal/RN (COAPES NATAL/RN), tendo em vista o 
aprimoramento e a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade-comunidade como objeto do 
contrato. O COAPES é proposto para facilitar os processos de negociação e tomada de decisão que 
envolvam ações de integração ensino-serviço-comunidade-comunidade. A contratualização do COAPES 
pretende garantir o acesso de alunos aos estabelecimentos de saúde como cenário de prática e direcionar 
esforços para que os programas de formação contemplem compromissos da educação com a melhoria dos 
indicadores de saúde e do desenvolvimento dos trabalhadores de saúde do território. 
Parágrafo Único – O Comitê será estruturado por Grupos Temáticos responsáveis pela articulação, 
desenvolvimento de estudos, elaboração de propostas e encaminhamento dos temas específicos que 
deverão compor a agenda de trabalho e a formulação de políticas públicas: 
I. Cenários de prática; 
II. Formação e capacitação; 
III. Avaliação e monitoramento; 
IV. Informação. 
SEÇÃO III - Da Composição 

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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Art. 4º – O CGL COAPES NATAL/RN será composto pelas seguintes instituições: I – Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS); 
II – Instituições de Ensino de nível técnico, superior e de pós-graduação participantes do COAPES 
NATAL/RN; 
III – Conselho Municipal de Saúde (CMS). 
Art. 5° A representação das instituições que compõem o CGL COAPES NATAL/RN será feita da 
forma que segue: 
I. Secretário Municipal de Saúde; 
II. 01 (um) representante do Setor de Gestão da Educação na Saúde da SMS Natal; 
III. 01 (um) representante de cada Distrito Sanitário da SMS Natal; 
IV. 01 (um) representante de cada Instituição de Ensino participante do COAPES NATAL/RN; 
V. 05 (cinco) representantes do Conselho Municipal de Saúde; sendo 04 (quatro) conselheros(as) 
representantes do segmento dos usuários respectivamente representantes dos Distritos Sanitários no 
CMS/Natal e um representante e 1 (um) conselheros(as) representante do segmento dos trabalhadores; 
VI. 01 (um) representante de preceptoria de cada Distrito Sanitário da SMS Natal; 
VII. 01 (um) representante discente por Instituição de Ensino participante do COAPES Natal/RN; 
VIII. 01 (um) representante de cada departamento da SMS Natal (Departamento de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde-DGTES, Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica-DIFT, 
Departamento de Administração-DAD, Departamento de Orçamento e Finanças-DOF, Departamento de 
Logística e Suporte Imediato ao Serviço de Saúde-DLS, Departamento de Assistências Farmacêutica, 
Diagnóstico e Incorporação de Novas Tecnologias-DAF, Departamento de Vigilância em Saúde-DVS, 
Departamento de Atenção Especializada-DAE, Departamento de Atenção Básica-DAB, , Departamento 
de Regulação, Avaliação, e Controle de Sistemas-DRAC) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). 
IX. 01 representante dos residentes de cada categoria profissional por Distrito Sanitário, que realize 
residência em unidades e serviços da SMSNatal ; 
X. 01 Representante da Coordenação de Curso por categoria profissionalpor Distrito Sanitário . 
XI. 01 Representante dos Preceptores da residência por categoria profissional por Distrito Sanitário. 
XII. 01 (um) representante dos graduandos em estágio curricular em unidades e serviços da SMS 
Natal de cada categoria profissional por Distrito Sanitário. 
Art. 6º. Cada instituição /órgão, categoria detentor(a) do assento indicará um titular e o respectivo 
suplente. 
CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS, NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
SEÇÃO I - Das Competências 
Art. 7º - Compete ao CGL COAPES NATAL/RN: 
I. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente sobre Estágio Curricular Obrigatório e Não 
Obrigatório, Práticas Supervisionadas, Visitas Técnicas, Projetos de Pesquisa e de Extensão e 
Residências realizadas na área de abrangência da rede de serviços de saúde; 
II. Assessorar, no âmbito da rede municipal de saúde, às instituições de ensino, trabalhadores da saúde e 
estagiários no que se refere às questões pertinentes as atividades de integração ensino-serviço- 
comunidade realizadas na área de abrangência da rede de serviços de saúde; 
III. Divulgar a legislação que trata das atividades de integração ensino-serviço-comunidade realizadas 
na área de abrangência da rede de serviço de saúde e promover estudos sobre a mesma, objetivando sua 
atualização, adequação e, consequentemente, otimização; 
IV. Discutir os assuntos relativos à integração ensino-serviço-comunidade, atuando como fonte de 
consulta e orientação; 
V. Contribuir para a uniformização dos procedimentos relativos as atividades de integração ensino- 
serviço-comunidade realizadas na área de abrangência da rede de serviços de saúde nos termos da 
legislação em vigor, promovendo a sua normatização; 
VI. Analisar, quando solicitado, problemas referentes à integração ensino-serviço-comunidade, 
sugerindo alternativas de correção e solução; 
VII. Estimular a abertura de novos cenários de prática, a adoção de novas metodologias e o 
intercâmbio de experiências; 
VIII. Propor programas de capacitação e qualificação da força de trabalho envolvidos com a 
operacionalização das atividades de integração ensino-serviço-comunidade; 
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IX. Articular com órgãos similares estaduais e nacionais, com vistas à formação de frentes de ações 
fortalecedoras, no que se refere às questões de integração ensino-serviço-comunidade. 
SEÇÃO II 
Da Organização 
Art. 8º – O CGL COAPES NATAL/RN tem a seguinte estrutura administrativa: 
I. Assembleia Geral; 
II. Coordenação; 
III. Grupos Temáticos; 
IV. Secretaria. 
SEÇÃO III - Da Assembleia Geral 
Art. 9º – A Assembleia Geral é o momento de discussão e proposição do Comitê. 
§ 1º – A coordenação da Assembleia Geral ficará a cargo do(a) coordenador(a) do CGL COAPES 
NATAL/RN. 
§ 2º – A vice-coordenação será escolhida entre os demais representantes que compõem o Comitê. 
§ 3º – A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, quando 
houver necessidade; 
§ 4º – A Assembleia deliberará, em primeira instância, por consenso e, não o obtendo, por maioria 
simples de seus membros. 
§ 5º – Os membros do Comitê serão indicados anualmente, podendo haver recondução por períodos 
sucessivos, no mesmo prazo, a critério das instituições que compõem o CGL COAPES NATAL/RN. 
§ 6º – Cada instituição participante da Assembleia Geral indicará 01 (um) representante legal e 01 
(um) suplente, que o substituirá em caso de impossibilidade de comparecimento. 
§ 7º – Nas votações da Assembleia Geral, terão direito a voto os titulares definidos em cada inciso, e na 
sua ausência, o suplente correspondente. 
§ 8º – O não comparecimento do representante em duas assembleias consecutivas ou quatro alternadas, 
sem justificativa acatada pela assembléia, implicará em comunicação da coordenação à instituição, para 
substituição do representante. 
§ 9º – A não indicação do representante e seu não comparecimento nas duas assembleias seguintes à 
comunicação, implicará no desligamento automático da instituição, que só poderá pleitear seu retorno ao 
Comitê no ano seguinte. 
Art. 10º – Compete à Assembleia Geral: 
I. Aprovar a indicação do cargo de vice-coordenador; 
II. Dar ciência da indicação dos membros do CGL COAPES NATAL/RN; 
III. Avaliar e aprovar o programa geral de integração ensino-serviço-comunidade; 
IV. Discutir e avaliar a inserção de novas instituições de ensino na rede de serviços de saúde em 
conformidade com as resoluções do CMS/Natal; 
V. Aprovar a anuência acerca da realização de pesquisa, extensão, que venham a se efetivar na rede 
de serviços de saúde; 
VI. Promover mostra anual de experiências exitosas de integração ensino-serviço-comunidade; 
VII. Apresentar sugestões de alterações no presente Regimento e serem submetidas para deliberação 
do plenário do CMS/Natal.. 
Parágrafo Único – Os membros da Assembleia Geral não serão remunerados, sendo seu trabalho 
certificado e considerado serviço relevante. 
SEÇÃO IV - Da Coordenação 
Art. 10 – A Coordenação do CGL COAPES NATAL/RN é o órgão executivo das atividades deliberadas 
na Assembleia Geral e é constituído pelos seguintes membros: 
I – Coordenação; 
II – Vice-coordenação; III – Secretário(a). 
§ 1º – Os cargos de coordenação e secretário do CGL COAPES NATAL/RN ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Saúde, indicados pelo Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde (DGTES). 
§ 2º – A vice-coordenação, conforme disposto no Art. 8º, § 2º, será escolhida pela Assembleia Geral. Art. 
12 – À Coordenação compete: 
I. Representar o CGL COAPES NATAL/RN; 
II. Convocar e presidir a Assembleia Geral; 
III. Submeter o Plano de Trabalho Anual à apreciação da Assembleia, assim como o relatório das 
atividades; 
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Art. 13 – À vice-coordenação compete: 
I. Substituir a coordenação em seus impedimentos; 
II. Colaborar com a Coordenação nos trabalhos de rotina; e 
III. Exercer as atribuições que lhe forem designadas. 
Art. 14 – Ao secretário compete: 
I – Fazer registro sistemático de todas as assembleias do CGL COAPES NATAL/RN; II – Assessorar a 
Coordenação e o Comitê na organização de assembleias e eventos; 
III – Redigir a convocação das assembleias, bem como manter contato com os membros do CGL 
COAPES NATAL/RN; 
IV – Manter banco de memória de todas as ações e produções do CGL COAPES NATAL/RN; 
V – Coordenar o preparo, publicação e divulgação de materiais escritos e outras atividades de extensão e 
de pesquisa; 
VI – Apresentar relatório anual das atividades do CGL COAPES NATAL/RN à Assembleia Geral. 
SEÇÃO V - Dos Grupos Temáticos 
Art. 15 – Os Grupos Temáticos são instâncias de discussão, planejamento e acompanhamento, com 
finalidade de: 
I. Articular e estimular a ação conjunta das instituições de ensino e serviço em saúde; 
II. Promover eventos, pesquisas, estudos, realizar diagnóstico de problemas e potencialidades na rede 
de saúde, e formular propostas destinadas à promoção integrada da saúde; 
III. Definir linhas de pesquisa para subsidiar a emissão da anuência sobre de projetos de pesquisa que 
respondam às demandas da rede de saúde; 
IV. Definir estratégias, diretrizes e prioridades para a integração ensino-serviço-comunidade, 
buscando apoios para a implementação de ações e projetos. 
SEÇÃO VI - Das Disposições Gerais 
Art. 15 – A Portaria poderá receber sugestões para sua atualização ao final de 12 meses após a sua 
vigência, a ser formulada pela Assembleia Geral, devendo toda proposição ser objeto de deliberação do 
plenário do CMS/Natal como subsidido para atualização da portaria a ser sancionada pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de Saúde do Natal. 
Art. 16 – Os locais das assembleias do CGL/COAPES NATAL/RN serão acordados previamente, 
podendo ser escolhidos espaços diversos que correspondam às necessidades do Comitê. 
Art. 17 – Os casos omissos na Portaria serão resolvidos pelo CMS/Natal com subsídios fornecidos pela 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. 
Art. 18 – A Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Natal, RN, 29 de Agosto de 2022. 
Kelly Jane Pinheiro Teixeira -Presidente do CMS/Natal/RN 
Homologo a Resolução nº 028/2022 CMS/Natal/RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 
8.142, de 28/12/1990. 
Dê-se Ciência e Publique-se. 
George Antunes de Oliveira-Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN 
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RESOLUÇÃO Nº 029/ 2022 – CMS - NATAL – RN 
 
 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Natal / RN (CMS/Natal/RN), reunido em sua 8ª. Reunião ordinária, 
realizada em 29 de agosto de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, Lei n° 4.007, de 2 de julho de 1991, modificada pela Lei n° 5.582, de 9 de agosto de 2004, ao 
analisar a Proposta de Termo de Convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN) e as 
Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas Públicas, Instituições Privadas, Filantrópicas e/ou Organizações Sociais 
Sem Fins Lucrativos, para a realização de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório, residência médica e Residência 
Multiprofissional em saúde, considerando a necessidade de fortalecer e preservar o Patrimônio Público, particularmente 
fortalecer o SUS Municipal, bem como de estabelecer relações com as Instituições de Ensino, de forma a garantir a 
prevalência dos princípios, das diretrizes e as prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) e a integração Ensino-
Serviço, para possibilitar a oportunidade de formação de Profissionais de Saúde voltada para atender as reais necessidades 
de saúde da população, 
Resolve: 
Aprovar, com alterações o de Termo de Convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN) e 
as Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas Públicas, Instituições Privadas, Filantrópicas e/ou Organizações 
Sociais Sem Fins Lucrativos para realização de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório, residência médica e 
Residência Multiprofissional  em saúde, com a seguinte seguinte redação: 
 
TERMO DE CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE 
TERMO DE CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO- SAÚDE (COAPES) QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A(S) INSTITUIÇÃO(ÇÕES) DE ENSINO(S) E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
 
Com base na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências, para o fortalecimento da integração 
entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e nas demais normas legais vigentes 
aplicáveis à espécie, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos na área da saúde e/ou dos Programas de 
Residência em Saúde , nas unidades e serviços da SMS/Natal CNPJ n° , 
com sede na , em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representada 
pelo seu   , brasileiro,  (profissão) (estado civil), 
RG n° , CPF  n° , residente e domiciliado na 
  , em Natal/RN; a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
NATAL, neste ato representada pelo seu Secretário Municipal de Saúde George Antunes de Oliveira, brasileiro, 
farmacêutico, casado, RG nº 239273, CPF nº123537604-49, residente e domiciliado na rua Fabrício Pedroza, 915, 
Petrópolis em Natal-RN. 
RESOLVEM celebrar o presente instrumento de CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-
SAÚDE (COAPES), no qual estabelecem cláusulas, condições e obrigações de cada signatário em conformidade com a 
Lei Federal de nº 11.788/2008 e com a Resolução CMS/Natal de nº 27/2022. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Este termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde tem por objeto viabilizar a reordenação dos campos de 
práticas nas unidades de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal, às instituições de ensino médio-
técnico, graduação, pós-graduação e Residências na área da saúde e afins, com garantia de estrutura em condições de 
oferecer campo de prática, com base no Art. 45. da Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990 que determina o co-
financiamento dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a integração ensino-serviço nas Redes de 
Atenção à Saúde da SMS/Natal. 
 
I.  RELAÇÃO DE CAMPOS DE PRÁTICAS OFERTADOS, ORDENADOS POR NÍVEIS DE 
COMPLEXIDADE QUE DAR-SE-ÃO COMO ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO ENSINO EM SERVIÇO. 
 
A rede SUS no território municipal será toda ofertada como campo de formação e atualizada conforme suas mudanças, 
segue a lista dos serviços disponíveis no momento da validação do contrato. 
 
1. ATENÇÃO BÁSICA 
 
a. 44 Unidades de Saúde da Família (USF) 
b. 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
c. 03 Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 
d. 01 Ambulatório de Travestis e Transsexuais (AMBULATÓRIO TT) 
e. Consultório de Rua 
f. 02 Academias da Saúde 
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g. Centro de Práticas Integrativas 
2. MÉDIA COMPLEXIDADE 
a. 01 Ambulatório de Prevenção e Tratamento de Tabagismo, Alcoolismo e outras drogadições 
(APTAD) 
b. 01 Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) 
c. 01 Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) 
d. 01 Centro de Atenção Psicossocial "Álcool e Drogas” II (CAPS II AD) 
e. 01 Centro de Atenção Psicossocial III 24H (CAPS III) 
f. 01 Centro de Atenção Psicossocial “Álcool e Drogas” III (CAPS III AD) 
g. 01 Centro de Convivência 
h. Coordenação de Saúde Mental 
i. Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso 
j. 02 Unidades Mistas 
k. 01 Pronto Socorro Infantil (PSI) - USF Brasília Teimosa 
l. Programa de Acessibilidade Especial - Porta a Porta (PRAE) 
m. Transporte Sanitário de Natal (TSN) 
n. Centro de Especialidade Odontológica (CEO) 
o. Laboratório Central SMS/Natal 
p. Policlínicas (Oeste, Norte, Sul e Dr. José Carlos Passos) 
3. ALTA COMPLEXIDADE 
a. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
b. 03 Hospitais (Hospital dos Pescadores, Hospital Municipal de Natal, Hospital Municipal de Pediatria 
Drº Nivaldo Sereno de Noronha Júnior) 
c. 04 Unidades de Pronto Atendimento (UPA Cidade da Esperança, UPA Potengi, UPA Pajuçara, 
UPA Satélite) 
d. 02 Maternidades (Araken Irerê Pinto, Leide Morais) 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES MÚTUAS 
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino e da Secretaria Municipal de Saúde do Natal: 
I. Comprometer-se com a formação dos profissionais de saúde em consonância com os princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde e tendo como eixo à abordagem integral do processo de saúde-doença; 
II. Comprometer-se com o respeito à diversidade humana, a autonomia dos cidadãos e a atuação baseada em princípios 
éticos, destacando-se o compromisso com a segurança do paciente tanto em intervenções diretas quanto em riscos indiretos 
advindos da inserção dos estudantes no cenário de prática. 
III. Comprometer-se com as condições de biossegurança dos estudantes nos serviços da rede; 
IV. Comprometer-se com a integração das ações de formação aos processos de Educação Permanente da rede de saúde; 
V. Elaborar anualmente os Planos de Atividades de Integração Ensino Saúde, nos quais deverá constar: 
a. as diferentes atividades de ensino a serem desenvolvidas na comunidade/serviço de saúde específico; 
b. as atribuições dos profissionais dos serviços e dos docentes da(s) Instituição(ões) de Ensino; 
c. a relação quantitativa estudante/docente, estudante/preceptoria de forma a atender às necessidades do ensino e 
da assistência de qualidade; 
d. proposta de avaliação da integração ensino-serviço-comunidade com definição de metas e indicadores. 
VI. Participar e manter representação no Comitê Gestor Local do COAPES; 
VII. Reconhecer e respeitar o papel das instâncias de controle social do SUS, representado pelas Conferências e 
Conselhos de Saúde no processo de fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade, seu monitoramento e 
avaliação da execução dos contratos. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DOS 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino: 
I. Contribuir de forma corresponsável com a gestão dos serviços de saúde, visando qualificar a atenção prestada, 
incluindo apoio a elaboração de ações em saúde a fim de melhorar indicadores de saúde loco-regionais; 
II. Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos serviços e territórios nos quais atua, articulando 
os fundamentos teóricos e éticos às situações práticas nas perspectivas  interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, 
com íntima ligação entre as necessidades de saúde; 
III. Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pelos estudantes, nas redes de atenção à saúde, definindo 
tutor/supervisor da instituição de ensino e/ou preceptores dos programas de residência responsáveis por cada cenário de 
prática. A periodicidade será estabelecida no Plano de Atividades de Integração Ensino-Saúde- Comunidade, anexo a este 
contrato, e deve ser estabelecida conforme natureza das atividades realizadas e das competências a serem desenvolvidas 
pelos estudantes, observadas as legislações específicas; 
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IV. Garantir a promoção da atenção contínua, coordenada, compartilhada e integral, de modo a evitar a 
descontinuidade do atendimento, a superlotação do serviço e prejuízos da atenção à saúde ao usuário do SUS; 
V. Promover a realização de ações, focado na melhoria da saúde das pessoas, a partir de diretrizes e de normas técnicas 
para a realização de processos e procedimentos com vistas a qualidade e segurança do usuário do SUS fundamentado em 
princípios éticos e nos princípios e diretrizes do SUS; 
VI. Oferecer aos profissionais da rede de serviços oportunidades de formação e desenvolvimento, fomentando ações 
de valorização e formação voltada para profissionais da rede, tais como: inclusão em pesquisas (como pesquisadores), 
certificação da atividade de preceptoria, que deverão estar explicitados no presente instrumento de contrato. Contribuindo 
com a qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle social, com base na Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde; 
VII. Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação, com base nas 
necessidades loco regionais; 
VIII.. Garantir o fornecimento de instrumentos de identificação do seu estudante combinado no plano de atividades de cada 
serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas; 
IX. Contribuir com a rede de serviços do SUS com investimentos nos cenários de prática, contemplando aquisição de 
equipamentos, material permanente e outros bens; oferta de processos formativos para os trabalhadores e gestores da rede; 
oferta de residência em saúde; desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias, previstos no contrato, considerando as 
particularidades da natureza da instituição convenente prevista na Resolução CMS 027/2022 e no anexo I deste termo. 
X. Realizar ações de assistência estudantil quando cenário de prática for fora do município sede da IES, quando de 
difícil acesso, de acordo com os locais. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
NATAL 
Constituem responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Natal: 
I. Mobilizar o conjunto das Instituições de Ensino com cenário de prática no seu território para discussão, organização 
e fortalecimento permanente da integração ensino - serviço de saúde - comunidade; 
II. Definir de forma articulada com as instituições de ensino os critérios para seleção de profissionais dos serviços 
de saúde para desenvolvimento das atividades de preceptoria; 
III. Estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclusão nas políticas referentes à qualificação e valorização 
dos profissionais de saúde por meio de medidas como gestão de carga horária, incentivos de qualificação profissional, 
progressão funcional ou na carreira, dentre outras possibilidades; 
IV. Garantir a distribuição equânime dos cenários de prática a fim de permitir o desenvolvimento de atividades 
acadêmicas dos cursos técnicos, de graduação, pós graduação e de Residência em Saúde, que celebram este contrato, 
priorizando as instituições de ensino públicas, conforme preceitos do Sistema Único de Saúde; 
V. Disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes de Atenção à Saúde para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas teóricas e práticas dos cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e de Programas de Residência em Saúde, 
conforme Plano de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade; 
VI. Determinar o quantitativo de vagas disponíveis nos cenários de práticas, a forma de solicitação das mesmas e a 
organização de cada aluno empregado em campo, assegurando prioridade às instituições públicas (universidades, 
faculdades e escola técnicas; 
VII. Vetar a participação de Ligas Acadêmicas nos campos de práticas, considerando o não englobamento de 
projetos de extensão no contrato organizativo, salvo em situações de disponibilidade na rede. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
As atividades acadêmicas desenvolvidas por profissionais e gestores do SUS, estudantes e docentes dos cursos de 
graduação e de pós-graduação em saúde não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com a Secretaria de Saúde 
e Instituições de Ensino, desde que estejam inseridos nos termos da legislação vigente para estágio curricular e estágio 
remunerado, bem como residências e atividades práticas de ensino previstas neste termo de convênio. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde atuarão em conformidade com os termos dispostos na portaria 1.127 DE 
04 DE AGOSTO DE 2015 e legislação vigente. 
Os recursos necessários para a execução do presente contrato constam no Plano de Contrapartida descrito em anexo 
(ANEXO 1). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá às IES de natureza privada, filantróprica e organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, realizar o repasse financeiro ao Município, dos valores previstos no Plano de Contrapartida à estrutura de 
Serviços, Ações e Programas de Saúde do SUS, a partir do início do curso, com os repasses financeiros sendo realizados 
mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente da arrecadação nos termos da resolução CMS de Nº 27/2022. 
Os recursos necessários para a execução do presente contrato serão de responsabilidade das partes e determinados no 
Plano de Contrapartida, como também no Plano de Atividades que regulamentará passos necessários de inserção e 
consolidação dos programas formativos e de qualificação. 
Os recursos necessários para a execução do presente contrato serão de responsabilidade das partes contratantes, 
determinados nas cláusulas contratuais e descritos no Plano de Integração Ensino-Serviço- Comunidade apresentado 
anualmente ao grupo gestor do COAPES para que seja avaliado, debatido e aprovado de forma atender as necessidade do 
SUS Municipal devendo ser aprovado por maioria de votos e submetido à deliberação e anuência do plenário do 
CMS/Natal. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AUDITORIA 
A celebração e implementação do Contrato serão avaliadas por meio de metas e indicadores nacionais, estabelecidas pela 
Comissão Executiva Nacional dos COAPES. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após a celebração do presente contrato deverá ser constituído um Comitê Gestor Local do 
COAPES que terá como competências acompanhar e avaliar a integração ensino-serviço-comunidade no território objeto 
do contrato; 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O COAPES será avaliado anualmente, cabendo revisão das metas, se necessário. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As normas de auditoria decorrentes do presente contrato estarão definidas por normativa 
complementar, expedida pela Comissão Executiva Nacional do COAPES. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste instrumento de contrato será de até 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, com 
validade e eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 
O presente Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, 
em caso de descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, a inadimplência de quaisquer de suas 
cláusulas ou condições, ou a superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente 
inexecutável. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido o foro na cidade de Natal-RN como competente para dirimir as questões 
decorrentes da execução. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O procedimento de renúncia do contrato deverá ser comunicado obrigatoriamente à 
Comissão Executiva Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino Saúde. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O acesso aos serviços de saúde e as contrapartidas definidas nos Planos de Atividades de 
Integração Ensino-Saúde deverão ser mantidos por até seis meses 
após a renúncia oficial do contrato e sua comunicação à Comissão Executiva Nacional dos Contratos Organizativos de 
Ação Pública Ensino-Saúde, exceto nos casos onde houver consenso entre as partes para rescisão imediata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos referentes a este contrato poderão ser resolvidos de comum acordo entre as partes com a interveniência 
dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Educação, mediante prévio posicionamento e anuência do Conselho 
Municipal de Saúde de Natal/RN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
O foro competente para dirimir questões oriundas deste contrato, não resolvidas de comum acordo entre as partes, será o 
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, com renúncia expressa de qualquer outro. 
E por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas para que produza seus efeitos legais. 
Natal, de de 2022. 
 
Instituição de Ensino: 
CNPJ: 
Oferta: 
Sede: 
Representação neste ato: 
Assinatura: 
 
 
Testemunhas: 
1    
NOME COMPLETO 
CPF: 
LOCAL DE TRABALHO: 
 
2    
NOME COMPLETO 
CPF: 
LOCAL DE TRABALHO: 
 
Natal / RN, 29 de Agosto de 2022 
Kelly Jane Pinheiro Teixeira Presidente do CMS/Natal/RN 
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Homologo a Resolução nº 029/2022 CMS/Natal/RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 
28/12/1990. 
 
Dê-se Ciência e Publique-se. 
George Antunes de Oliveira-Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN 
 
ANEXO 1 
PLANO DE CONTRAPARTIDA 
As instituições de ensino deverão contribuir com a estruturação dos serviços de saúde, observando a necessidade da rede 
própria do SUS, mediante contrapartida pactuada no Plano de Contrapartida, parte integrante do COAPES NATAL/RN. 
A contrapartida de cada instituição de ensino corresponderá a um valor de referência obtido com base no valor total da 
mensalidade dos estudantes nas unidades utilizadas como cenários de práticas. A contrapartida será calculada com base na 
seguinte fórmula: 
valor da mensalidade dividido por 30 (dias do mês), multiplicado pela porcentagem da complexidade do estágio, 
multiplicado pelo quantitativo de dias trabalhados no mês. 
Ex.: Mensalidade - 1.000,00 reais 
Qtd dias trabalhados no mês - 15 dias 
Porcentagem em cenários de práticas da Rede de Atenção Básica, no nível central e nos distritos sanitários - 10% 
Logo, o cálculo ficará da seguinte forma: 
 (1000/30)*10%*15= 33,3*10%*15= 
3,3*15= 
49,99 - Valor pago por cada estudante, referente aos 15 dias de estágios em que o mesmo atuou nos campos de práticas da 
Rede de Atenção Básica, no nível central e nos distritos sanitários. 
I. Estudantes nas unidades utilizadas como campos de práticas da Rede de Atenção Básica e no nível 
central e nos distritos sanitários = 10% da mensalidade para alunos de nível médio técnico e superior; 
 
II. Estudantes nas unidades utilizadas como campos de práticas da Rede de Atenção de Média 
Complexidade = 15% da mensalidade para alunos de nível médio técnico e superior; 
 
III. Estudantes nas unidades utilizadas como campos de práticas da Rede de Atenção de Alta 
Complexidade = 20% da mensalidade para alunos de nível médio técnico e superior. 
 
O valor de referência apurado será convertido em bens ou serviços, respeitada a legislação vigente. 
O valor de referência da contrapartida será corrigido anualmente, com base no Plano de Atividade de Integração Ensino 
Serviço, respeitada a legislação vigente. 
 

As contrapartidas das instituições de ensino deverão ser divididas de acordo com as necessidades dos 
serviços. 
 
Sendo 30% do valor destinado para a estruturação dos serviços de saúde, como pesquisas e novas tecnologias voltadas para 
o sistema ensino-serviço-comunidade; 
Do valor obtido, 20% será encaminhado para processos formativos, como cursos de aperfeiçoamento, formação de 
preceptores, cursos de especialização, mestrado profissional e acadêmico e doutorado acadêmico para os trabalhadores e 
gestores; 
 
Serão fornecidos 50% do valor total para investimentos na aquisição de equipamentos, material permanente e outros bens 
móveis diretamente voltados para o ensino fornecido apenas pelas instituições privadas. 
Em referência aos Programas de Residência, a contrapartida será no desenvolvimento de ações de valorização e formação 
voltada para profissionais da rede municipal dos Serviços de Saúde. Contribuindo assim com a qualificação da assistência, 
da gestão, do ensino e do controle social, com base na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 
 
Natal / RN, 29 de Agosto de 2022 
Kelly Jane Pinheiro Teixeira Presidente do CMS/Natal/RN 
Homologo a Resolução nº 029/2022 CMS/Natal/RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 
28/12/1990. 
Dê-se Ciência e Publique-se. 
George Antunes de Oliveira-Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN 
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RESOLUÇÃO Nº 027/2022 – CMS - NATAL – RN 
 

O Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS/Natal/RN), no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 4.007, de 02 de julho de 1991 e Lei Municipal Nº 5.582, de 09 de 
agosto de 2004,  em sua 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de agosto de 2022, atualizou a normatização 
para a realização de estágio na SMS/Natal, como regramento base para os convênios de estágio e 
integração ensino serviço que será celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN 
(SMS/Natal/RN) e as Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas de Saúde de natureza pública, 
privada, filantrópica e organizações de interesse público, para a realização de Estágios e Atividades Práticas. 

 
Considerando a necessidade de atualizar as normas para a realização de estágios e atividades 

práticas na SMS/Natal/RN, passando a constituir normas integrantes do contrato entre a SMS/Natal/RN e as 
Instituições Formadoras de Ensino Superior e Escolas Técnicas de Saúde conveniadas com a SMS/Natal/RN, 
para estágios, residências em saúde e atividades práticas, o plenário do CMS/Natal. 

 
Resolve: 

 
Aprovar as seguintes normas para a realização de estágios, residência e demais atividades 

práticas nas unidades e serviços da SMS/Natal/RN, passando a constituir normas integrantes do contrato                 
entre a SMS/Natal/RN e as Instituições Formadoras de Ensino Superior e Escolas Técnicas de Saúde 
conveniadas com a referida Secretaria: 

 
1 – QUANTO AO CONTRATO: 

 
Requisitos para que uma Instituição de Ensino realize estágios, nos termos definidos pela Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, na rede municipal de saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal/RN (SMS/Natal/RN): 

 
1.1 - Faz-se necessário que seja firmado convênio entre a Instituição de Ensino e a 

(SMS/Natal/RN), interveniente da Prefeitura Municipal de Natal, cumprindo as exigências previstas no 
termo de Convênio da SMS/Natal, em conformidade com as vagas e prazos previstos em Edital a ser 
publicado no DOM, pela SMS/Natal/RN, respeitando as seguintes exigências contratuais: 

A) A Instituição interessada em firmar o supracitado convênio deve requerer, através de ofício, 
endereçado à SMS/Natal/RN, demonstrando-lhe interesse em formalizar instrumento de 
convênio, para estágio obrigatório, com a SMS/Natal/RN, e solicitando-lhe vagas nas áreas de 
campos de estágios e práticas, anexando ao requerimento os seguintes documentos: 

B) Cópia do RG e CPF dos Responsáveis que possuem capacidade para firmar convênios em 
nome da Instituição (Cláusula 2ª do termo de convênio); 
C) Cópia do CGC ou CNPJ da Instituição de Ensino; 
- Cópia na íntegra do Estatuto Social (se Instituição de Ensino Pública, Privada, Filantrópica ou 
sem fins lucrativos); 
D) Declaração de que os Responsáveis pela Instituição não possuem cargo ou função de chefia 
em órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio Grande do Norte 
(RN), nas três esferas de governo (Cláusula 2ª e 6ª do termo de convênio); 
E) Cópia da autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino e de cada curso para o 
qual solicita estágio, conforme cláusula 3ª do termo de convênio; 
F) Comprovante da autorização do seu Conselho Profissional para os cursos que há exigências 
legais do respectivo conselho para o seu funcionamento; 
G) Cópia da nomeação dos Responsáveis Técnicos dos Cursos; 
H) Cópias do convênio firmado (assinado) entre concedente e convenente (em três vias); 
I) Declaração autêntica (em três vias) de que os Responsáveis pela Instituição não possuem 
cargo comissionado, em órgão integrante e/ou vinculado ao SUS, no território do Estado do Rio 
Grande do Norte; 
J) Apólice nominal do seguro de acidentes pessoais para cada estudante, a cada turma (a cargo da 
Instituição Formadora); 
K) Planilha assinada por Responsável Financeiro da Convenente, declarando o valor da 
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mensalidade por curso contemplado no convênio para o qual solicita vaga, junto com a lista dos 
alunos exigida conforme Cláusula constante do Termo de Convênio, garantindo informar 
eventuais atualizações, sempre que houver reajustes, para que o Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde (DGTES)/ Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-
Serviço (SEPAES) / Núcleo de Educação Permanente (NEP) possam proceder ao cálculo dos 
valores referentes à contrapartida a que se refere ao item 16 desta resolução. 

 
2 - QUANTO ÀS DEFINIÇÕES DO SISTEMA: 

 
2.1 - A SMS/Natal/RN, através de Edital publicado em DOM, definirá: o período de inscrição; 

as Unidades e/ou Serviços e Profissões que poderão receber Estagiários/as; e o número de vagas por Curso 
para estágio curricular obrigatório, para que as Convenentes, dentro do prazo estabelecido, apresente seu 
requerimento, tendo ciência de que o não cumprimento dos prazos e requisitos significa a exclusão da 
convenente no semestre objeto do edital; 

 
2.2 - Após receber o requerimento da Convenente, a SMS/Natal/RN, através do Departamento de 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES)/SEPAES) /NEP, procederá a conferência e análise da 
documentação e formulará um parecer favorável ou contrário sobre o cumprimento das exigências 
contratuais. O resultado dessa primeira etapa será publicado impresso e assinado na porta da sala do 
SEPAES-SMS/Natal/RN e na página da SMS/Natal/RN. Por meio desse contrato, fica a convenente ciente de 
que, após essa fase, o processo seguirá tramitando para deliberação pelo CMS/Natal/RN. Após aprovação 
pelo plenário do CMS/Natal/RN, o processo seguirá para o gabinete do (a) Secretário (a) Municipal de 
Saúde, para a assinatura do contrato e publicação no DOM; 

 
2.3 – Caso a convenente tenha algum questionamento acerca do parecer da equipe do 

SEPAES /NEP, poderá apresentar um recurso ao CMS/Natal/RN, em até 48 horas úteis, após a publicação do 
resultado que se refere o item 2.2 desta normatização; 

 
2.4 - A SMS/Natal/RN assegurará Preceptores nas Unidades e/ou Serviços em todas as 

profissões para as quais abrirá campo de estágio constante no Edital e previstos no Termo de Convênio; 
 

2.5 - Os estágios curriculares e atividades práticas poderão ser realizados nas Unidades e/ou 
Serviços, Programas, Departamentos, Núcleos, Setores e Sedes dos Distritos Sanitários, de acordo com as 
necessidades da SMS/Natal/RN e as condições de trabalho dos Preceptores, assegurando conformidade com 
os projetos pedagógicos dos cursos e legislação específica de cada profissão, bem como sob supervisão direta 
do DGTES/SEPAES/NPE/NEP/Nível Central; 

 
2.6 - Visita técnica, entrevista e aplicação de questionário relacionado à pesquisa e trabalhos 

acadêmicos deverão ser comunicados pelo/a Coordenador/a da Pesquisa e/ou Supervisor/a de Ensino, 
diretamente ao DGTES/SEPAES/NEP/Nível Central, através de ofício e e-mail, elaborado exclusivamente 
para esse fim. Diante disso, o agendamento da data, do horário e do local será realizado pelo/a 
Coordenador/a da Pesquisa e/ou Supervisor/a de Ensino junto à Unidade e aos/às respectivos/as Profissionais 
envolvidos/as, de forma a compatibilizar as reais condições de funcionamento das Unidades e dos Serviços, 
incluindo a disponibilidade dos/as Profissionais, de forma a não prejudicar o atendimento aos/às Usuários/as;
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2.7 - Ao final de cada semestre, a SMS/Natal/RN, obriga-se a realizar reuniões ampliadas, 
conjuntas, contemplando representantes das Convenentes, Preceptores e Representação Estudantil de cada 
curso em estágio no semestre, com vista a avaliar o desenvolvimento dos estágios, onde se inclui outras 
atividades práticas, bem como para identificar e mapear as necessidades de novos campos de estágio, de 
forma a subsidiar a definição dos campos e novas vagas a serem ofertadas nos semestres seguintes. 

 
3 - QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DOS ALUNOS AOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

E ATIVIDADES PRÁTICAS: 
 

3.1 – A Coordenação de Curso, constante no Termo de Convênio e Contrato firmado pela 
Convenente, que foi selecionada para vaga de estágio prevista no Edital (em conformidade com o Termo de 
Convênio), deverá encaminhar ofício (impresso com o timbre ou logomarca da Instituição de Ensino) ao 
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – DGTES/Setor de Educação Permanente e 
Articulação Ensino-Serviço (SEPAES), anexando os seguintes documentos: 

 
3.2- A relação dos/as alunos/as para os quais estarão destinadas as vagas obtidas pela Convenente 

no respectivo curso, indicando os/as discentes que estarão entrando em campo de estágio e/ou atividade 
prática; 

 
3.3- O termo de compromisso individual, previamente assinado pela Convenente, assumindo 

responsabilidades acadêmicas e relativas ao seguro de vida de cada discente, incluindo assinatura do/a 
representante da convenente, do/a discente e do/a supervisor/a de ensino; 

 
3.4- Nome do/a Supervisor/a de Ensino de cada grupo de aluno/a deverá ser acompanhado com o 

número do registro no Conselho Profissional e de comprovação do vínculo empregatício com a Convenente 
que pode ser cópia da página da carteira de trabalho ou comprovante correspondente. 

 
3.5-  O DGTES, através do SEPAES/NEP, enviará cópia da lista à gerência de cada Distrito 

Sanitário para que estes articulem reunião com Diretores/as, Preceptores/as Alunos/as e Supervisores/as de 
Ensino envolvidos com estágio nas Unidades e Serviços da SMS/Natal, no respectivo Distrito, a cada início 
de semestre, tendo em vista à recepção dos/as Alunos/as e Supervisores/as de Ensino e a assinatura e 
recolhimento do contrato individual de cada Discente a ser assinado por cada Preceptor/a e responsáveis 
administrativos da SMS/Natal (Diretores/as e/ou Coordenadores/as de Equipe, Chefia de Setor), das 
Unidades, Programas e Serviços. Em seguida, a Gerência dos Distritos enviará os contratos para o 
DGTES/SEPAES/NEP; 

 
3.6- – O DGTES/SEPAES confere toda a documentação e encaminhará ao gabinete da 

SMS/Natal/RN todos os contratos individuais, organizados em bloco por Distrito Sanitário, para vistas e 
assinatura conjunta do/a Secretário/a de Saúde; 

 
3.7- - As Instituições de Ensino deverão apresentar comprovante nominal por aluno/a, indicando 

a cobertura individual de seguro de vida contra acidentes pessoais (a partir do seguro do grupo firmado pela 
convenente), de forma a cumprir a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e a cláusula correspondente 
constante do termo de convênio; 

 
3.8- - Para a realização de visita técnica, entrevista e aplicação de questionário relacionado à 

pesquisa e trabalho acadêmico, deverão ser agendadas diretamente na Unidade e/ou Serviço pretendido, 
desde que tenha comunicado ao DGTES/SEPAES/NEP, através de ofício, e-mail ou fax, incluindo data, 
horário e local, informando Profissional contatado e ciência do/a Diretor/a da Unidade, haja vista a 
necessidade de compatibilizar as necessidades e condições da Unidade/Serviço para a realização da atividade 
solicitada, conforme previsto no item 2.6 deste contrato; 

3.9- A apresentação do (a) aluno (a) no campo de estágio deverá ser acompanhada de ofício 
apresentando o/a aluno/a e de um resumo dos principais pontos das atividades previstas no projeto 
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pedagógico de cada curso, nas quais o/a aluno/a poderá se inserir naquele nível de estágio ou prática; 
3.10- Fica a Convenente ciente de que não é permitido solicitar estágio curricular fora do prazo 

determinado no edital, e que não deverá realizar negociações diretamente com as Unidades, devendo 
aguardar a publicação de um novo Edital ou aguardar convocação de vagas remanescentes de desistências ou 
descumprimento de cláusulas contratuais de outras Instituições. Nesses casos, a SMS/Natal/RN, através do 
DGTES/SDPES/NEP, fará a convocação à Convenente, por meio de ofício/fax ou ofício/e-mail, bem como 
publicará a substituição no Diário Oficial do Município (DOM). 

 
4. - QUANTO À SUPERVISÃO DE ESTÁGIO: 
 
4.1- A Instituição Formadora será responsável por todas as atividades exercidas por seus discentes 

observando as normas pertinentes à profissão e aquelas estabelecidas pela coordenação de estágio da 
SMS/Natal/RN, juntamente com os Docentes e Profissionais que assumirem a Supervisão de Ensino e 
Preceptoria na rede de serviços SUS neste município; 

 
4.2- O/a discente que estiver realizando atividade prática deverá ser acompanhado por docente 

formalmente contratado pela Instituição de Ensino. Em caso de substituição do/a supervisor/a de ensino, a 
coordenação de curso deverá comunicar a acima citada substituição ao DGTES/SDPES/NEP, anexando 
comprovação de vínculo formal com a Instituição de Ensino, observando todos os requisitos exigidos para a 
condição de supervisor/a de ensino; 

 
4.3- - A Supervisão de Ensino deverá comparecer ao campo de estágio, no mínimo, uma vez por 

mês, nos meses correspondentes ao estágio curricular, para encontros com o/a Preceptor/a e respectivos 
discentes. Da mesma forma, a SMS/Natal/RN se compromete a liberar o/a Preceptor/a para participar de 
atividades e encontros nas Instituições de Ensino, desde que comunicadas e agendadas com antecedência, 
para não comprometer a agenda do/a Preceptor/a, sobretudo, no que se refere ao atendimento aos/às 
Usuários/as; 

 
4.4- - Para o estágio em Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Pediatria, Pronto 

Socorro e/ou Pronto Atendimento, o/a Supervisor/a /Docente da Instituição Formadora deverá ter experiência 
mínima de um ano ou curso de especialização na área; 

 
4.5- – O DGTES/SEPAES/NEP poderá solicitar apoio aos/às alunos/as em estágio para colaborar 

no desenvolvimento de projetos estratégicos no campo de estágio, desde que em conformidade com as 
atividades preconizadas nos projetos pedagógicos e sem prejuízo na programação pactuada entre Preceptor/a 
e Supervisor/a de Ensino; 

 
4.6- - O/A Preceptor/a profissional da Prefeitura Municipal de Natal (PMN)/SMS/Natal não 

poderá exercer a Supervisão no estágio supervisionado em seu horário de trabalho junto à PMN. Essa 
supervisão também não poderá acarretar em mudança de horário na PMN, nem dispensa do Servidor/a, só no 
caso de projetos pactuados entre MS/SMS/Natal. 

 
5. - QUANTO AO PLANEJAMENTO POR ÁREA: 
 

5.1- A partir da programação entre o DGTES/SEPAES/NEP e a Instituição de Ensino, articulada 
com os Distritos Sanitários, através do Núcleo de Gestão de Pessoas, em sua área de abrangência, este Setor, 
em parceria com as Direções das Unidades e Serviços, identificará Profissionais de Carreira do SUS, 
legalmente habilitados e interessados, e os designará como Preceptores/as para desenvolvimento dos 
estágios; 

 
5.2- - Nos casos de visitas técnicas e atividades práticas de curta duração, as Instituições 

Formadoras, ao encaminharem a lista dos alunos, deverão respeitar as especificidades de cada área de 
formação e o número máximo de discentes em cada Serviço de Saúde, conforme dimensionamento elaborado 
pelo DGTES/NEP para cada categoria profissional por tipo de unidade e serviço, bem como considerando a
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normatização preconizada pelo Conselho Profissional de cada categoria profissional e portarias pertinentes 
do Ministério da Educação (MEC). 

 
6. - QUANTO À APRESENTAÇÃO NO CAMPO: 
 

6.1 - DO ESTÁGIO E PRÁTICAS - O Docente/Supervisor da Instituição Formadora deverá 
apresentar-se à Direção/Administração e ao/a Preceptor/a da Unidade, munido de memorando de autorização 
do SEPAES/NEP e da listagem dos alunos, devendo entregar uma via para ser arquivada no serviço, bem 
como entregar, ao/à Preceptor/a do campo de estágio (Profissional de carreira do SUS/Preceptor/a), os 
instrumentos de frequência e avaliação dos/as discentes que realizarão o estágio, com, no mínimo, uma 
semana de antecedência do início do supracitado estágio, para que se formalize, entre as Partes, o 
conhecimento das Normas e Rotinas, estabelecendo um vínculo direto e de corresponsabilização. 

 
7. - QUANTO AO HORÁRIO DE ENTRADA E DE SAÍDA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

 
7.1- O horário de início do estágio deverá obedecer a uma programação das atividades 

previamente pactuada com as equipes das unidades e serviços, de acordo com os turnos estabelecidos pelo 
Serviço, garantindo os turnos publicados no edital; 

7.2- No estágio supervisionado qualquer necessidade de alteração em relação ao horário 
previamente estabelecido deverá ser pactuado entre o/a docente/supervisor/a da Instituição Formadora e a 
direção do serviço de saúde com antecedência mínima de 24 horas, caso haja qualquer necessidade de 
alteração nos horários do serviço, o/a diretor/a e ou o/a preceptor/a deverão comunicar ao/à discente e ao/à 
docente; 

7.3- Os grupos de discentes, juntamente com o/a preceptor/a, deverão participar da 
passagem/recebimento de plantão, quando for o caso; 

7.4- Aos sábados, domingos, feriados e turno noturno poderão ser concedidos atividades 
práticas, conforme interesse e avaliação conjunta dos serviços, em parceria com as Instituições Formadoras, 
desde que com memorando de autorização do SEPAES/NEP; 

7.5- Em visitas técnicas, o grupo de discentes deverá adentrar ao serviço de saúde, acompanhado 
do/a docente/supervisor/a da convenente, sendo vetada a permanência destes fora do horário de estágio 
e/ou práticas, sem acompanhamento do/a docente e respectivo preceptor/a, exceto em casos autorizados por 
escrito pela direção/administração do serviço. 

 
8 - QUANTO AO USO DE MATERIAIS: 

 
Os/As discentes poderão realizar as atividades utilizando, zelando e assumindo co- 

responsabilidades pelo material e equipamentos disponíveis nas unidades e serviços (campo de estágio). No 
caso das Instituições Privadas e Filantrópicas, desde que a convenente tenha assegurado o repasse de sua 
contrapartida nos prazos previstos no termo de convênio. 

 
8.1- De acordo com o curso, a Concedente deverá garantir cenário de prática para a integração 

ensino-serviço, fundamentada no artigo 27, Parágrafo Único, da Lei 8.080/1990, obedecendo às 
especificidades de ambiência, da estrutura física e de recursos humanos em saúde, conforme a CLÁUSULA 
DÉCIMA DA CONTRAPARTIDA DA CONCEDENTE DO TERMO DE CONVÊNIO. 

 
9- QUANTO AO USO DE UNIFORME E ADORNOS: 
 
9.1- O/a Discente de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO deverá estar trajado 

adequadamente para o estágio e/ou atividade prática, para sua identificação, de acordo com a padronização 
instituída pela SMS/Natal/RN;
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9.2 - Dependendo da atividade ou procedimento a ser realizado, fica vetado ao/à Discente/Docente 

o uso de adornos (brincos, pulseiras, anéis, piercing), cabendo ao/à Preceptor/a e/ou Diretor/a da Unidade 
e/ou Serviço, junto com a Supervisão de Ensino, avaliar esse impedimento; 

9.3- Dependendo da atividade ou procedimento a ser realizado, os cabelos longos, masculino e/ou 
feminino, devem estar presos e sem adornos, cabendo ao/à Preceptor/a e/ou Diretor/a da Unidade e/ou 
Serviço, junto com a Supervisão de Ensino, avaliar esse impedimento; 

9.4- Para o gênero masculino, dependendo da atividade prática ou procedimentos a serem 
realizados, se usar barba, deve mantê-la curta. 

Na Rede de Serviços da SMS/Natal/RN: 
9.5- Os/Às Discentes devem: 
9.5.1- Trajar camiseta com manga curta e calça branca; 
9.5.2- Vestir jaleco com manga longa com o logotipo da Instituição Formadora e, no bolso, 

identificação do/a aluno/a e do curso. 
 

No Centro Cirúrgico: 
 9. 6- Os/As Discentes devem: 

               9.6.1- Vestir Uniforme Privativo (calça pijama e blusa de manga curta de cor verde escura com 
tecido de algodão), bem como uso de gorro e de máscara; 
              9.6.2- Utilizar Crachá com nome do/a Discente e logotipo da Instituição Formadora, providenciado 
pela  Convenente, seguindo o padrão de cor para todos os/as Discentes da Instituição acima citada; 
              9.6.3- Usar Sapato Privativo Fechado, providenciado pelo Discente, e propé, providenciado 
pela  Concedente. 

 
10- QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTES: 
 
10.1- Sempre que houver substituição de Docente/Supervisor/a de Ensino no campo de estágio 

ou de prática, a Convenente, através da Coordenação de Curso, deverá encaminhar ofício à 
SMS/Natal/RN, assinalando a justificativa da alteração, dirigindo-se diretamente e 
simultaneamente à Direção/Coordenação da Unidade Campo de Estágio e à Chefia de 
Gabinete da SMS/Natal/RN – que, posteriormente, será encaminhado ao 
DGTES/SEPAES/NEP, o qual enviará cópia para o Distrito Sanitário, que confirmará com 
a Direção/Coordenação da Unidade/Serviço, a referida substituição; 

10.2- O docente substituto deverá ter conhecimento das normas e rotinas do Setor antes de atuar 
no campo de estágio, devendo agendar, com o/a Responsável pela Unidade, visita prévia, 
nos moldes do disposto no item 06. 

 
11-- QUANTO AOS OBJETOS PESSOAIS, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO: 
 
11.1-As Unidades de Saúde não se responsabilizarão por objetos pessoais de alunos/as e/ou 

docentes, que deverão adentrar às Unidades de Saúde, sempre que possível, munidos apenas de uniforme e 
material de bolso; 

11.2- É proibido fazer qualquer tipo de alimentação na área da assistência. O/A discente e 
docente            deverão informar-se sobre os locais específicos para este fim; 

11.3- As Unidades de Saúde não se responsabilizarão por estacionamento de veículos de 
docentes e discentes. 

 

12- QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO DE ESTÁGIOS: 
 
12.1- Serão considerados motivos para suspensão do estágio o não cumprimento de qualquer 

uma  das Normas previstas no contrato e no Termo de Convênio. 
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13-- QUANTO AO REGISTRO EM PRONTUÁRIO: 
 
  13.1--Todo procedimento realizado pelo Aluno e/ou Docente e/ou Preceptor deverá ser 

registrado em                  prontuário, sendo o carimbo e assinatura do/a Docente e/ou Preceptor/a obrigatórios. 
 
 
14- QUANTO AO COMITÊ GESTOR LOCAL DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE 

AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN (COAPES NATAL/RN). 
 
Será constituído um Comitê Gestor Local do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-

Saúde no município do Natal (COAPES NATAL/RN), a ser editada e publicada pelo Secretário Municipal 
de Saúde de Natal/RN, para apoio à gestão dos estágios e práticas, composto em conformidade   com a 
Resolução CMS/Natal de nº 028/2022 

O Comitê Gestor Local estará encarregado de realizar avaliações periódicas dos estágios e 
práticas para: 
14.1- Estabelecer mecanismos de monitoramento e divulgação sobre os estágios e práticas em 

andamento, os locais envolvidos, e refletir, sugerir e pactuar alterações nesse sentido; 
14.2- Avaliar os problemas levantados e propor soluções; 
14.3- Gerenciar a distribuição dos campos de estágios e práticas; 
14.4- Apoiar a Gestão nas resoluções pactuadas e as resoluções do CMS/Natal/RN; 
14.5- Acompanhar a avaliação das Unidades de Saúde e das Escolas ao término dos 

estágios e práticas. 
Todas as intercorrências verificadas no desenvolvimento do estágio e das práticas, como falta 

de Supervisor, inadequação dos alunos, despreparo dos/as Preceptores/as, falta de infra-estrutura local, 
manutenção dos equipamentos da Unidade, etc., deverão estar contidas no roteiro de avaliação; 

A intercorrência que demandar ações imediatas deverá ser relatada através de memorando e 
encaminhada ao DGTES/SEPAES/NEP a fim de ser verificada, acompanhada e intermediada; 

O Comitê Gestor Local se reunirá, periodicamente, e avaliará as informações enviadas pela 
Unidade/Serviço e Instituição Formadora – através dos roteiros de avaliação, comunicando ao Distrito e/ou 
áreas envolvidas, as medidas pertinentes a serem adotadas; 

O resultado dessa avaliação do referido Comitê servirá como indicador de continuidade ou não 
do estágio e das práticas, bem como as medidas que julgarem pertinentes; 

O Comitê terá como local de referência o DGTES/SEPAES/NEP, endereço eletrônico: 
nepsepaes@gmail.com 

 
15- QUANTO ÀS RESPONSABILIDADES E CO NTR AP AR TI DA S DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 
 
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino: 
 

I. Contribuir de forma corresponsável com a gestão dos serviços de saúde, visando 
qualificar a atenção prestada, incluindo apoio a elaboração de ações em saúde a fim de melhorar indicadores 
de saúde loco- regionais; 

 
II.  Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos serviços e territórios nos quais 

atua, articulando os fundamentos teóricos e éticos às situações práticas nas perspectivas interprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial, com íntima ligação entre as necessidades de saúde; 

 
III.  Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pelos estudantes, nas redes de 

atenção à saúde, definindo tutor/supervisor da instituição de ensino e/ou preceptores dos programas de 
residência responsáveis por cada cenário de prática. A periodicidade será estabelecida no Plano de 
Atividades de Integração Ensino-Saúde-Comunidade, anexo ao contrato, e deve ser estabelecida conforme 
natureza das atividades realizadas e das competências a serem desenvolvidas pelos/as estudantes, 
observadas as legislações específicas; 
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IV.  Garantir a promoção da atenção contínua, coordenada, compartilhada e integral, de 

modo a evitar a descontinuidade do atendimento, a superlotação do serviço e prejuízos da atenção à saúde 
ao/à usuário/a do SUS; 

 
V.   Promover a realização de ações, focado na melhoria da saúde das pessoas, a partir de 

diretrizes e de normas técnicas para a realização de processos e procedimentos com vistas a qualidade e 
segurança do usuário/a do SUS fundamentado em princípios éticos e nos princípios e diretrizes do SUS; 

 
VI.  Oferecer aos/às profissionais da rede de serviços oportunidades de formação e 

desenvolvimento, fomentando ações de valorização e formação voltada para profissionais da rede, tais 
como: inclusão em pesquisas (como pesquisadores), certificação da atividade de preceptoria, que deverão 
estar explicitados no presente instrumento de contrato. Contribuindo com a qualificação da assistência, da 
gestão, do ensino e do controle social, com base na Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde; 

 
VII.  Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e 

inovação, com base nas necessidades loco regionais; 
 

VIII. Garantir o fornecimento de instrumentos de identificação do seu estudante combinado no 
plano de atividades de cada serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas; 

 
IX. Contribuir com a rede de serviços do SUS com investimentos nos cenários de prática, 

contemplando aquisição de equipamentos, material permanente e outros bens; oferta de processos formativos 
para os trabalhadores e gestores da rede; oferta de residência em saúde; desenvolvimento de pesquisas e 
novas tecnologias, previstos no contrato, considerando as particularidades da natureza da instituição 
convenente abaixo especificada: 

 
a)      Instituições Públicas de Ensino (universidades, faculdades e escolas técnicas) que 

requererem vagas para estágio curricular obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS-Natal/RN, 
sob a forma de qualificação profissional disponibilizando: 

 
1) 10 (dez) vagas, sem ônus, semestralmente, em atividades de capacitação e aperfeiçoamento, 

tais como Seminários, Colóquios, eventos Nacionais e Internacionais, Cursos, Mini-cursos, Oficinas, Projeto  
de Extensão, Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pela referida Universidades, 
Faculdade, ou Escola que possibilitem a educação permanente para os Servidores desta SMS/Natal/RN, bem 
como disponibilizar Profissionais para ministrarem exposições dialogadas, palestras, mini-cursos, de 
interesse da SMS/Natal/RN; 

2) e assegurando 15% (quinze por cento) de desconto, anualmente, nos Cursos de pós Lato Sensu 
e Stricto Sensu para Servidores e de trinta por cento (30%) para os Preceptores de Carreira do SUS, lotados 
na SMS/Natal/RN, cuja inscrição for realizada apresentando uma carta de anuência da SMS/Natal/RN, 
emitida pelo DGTES/SEPAES; 

3) Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, etc.) para o desenvolvimento de 
atividades de interesse da SMS/Natal/RN, Incluindo salas e sistema de tele conferências quando previamente 
agendados e pactuados bem como acesso a bibliotecas, pelos Preceptores, durante o período de supervisão de 
estágio; 

4) cessão de salas e sistema de tele conferências quando previamente agendados e pactuados; 
5) fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais específicos para uso do aluno, 

que deverão estar de acordo com a normatização de estágios e atividades práticas e proposta pedagógica do 
Curso, em conformidade com o Convênio firmado entre as Partes, no decorrer do estágio e práticas 
supervisionadas; 

6) Apoio a elaboração de projetos de parceria com vistas a reforma e reparos das Unidades da 
Rede Municipal de Serviços de Saúde colaborando na elaboração de Projetos com vistas a captação de 
recursos; 
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b) Instituições de Ensino (universidades, faculdades e/ou escolas técnicas) de natureza Privada, 
Filantrópicas, Organizações Sociais (O.S) e Organizações Sociais de Interesse Público: 
 
c) As Instituições de Ensino de natureza Privada, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse 
Público (universidades, faculdades e/ou escolas técnicas) conveniadas que requererem vagas para estágio 
curricular obrigatório e residências se obrigam a assegurar contrapartida à SMS/Natal/RN, sob a forma de 
qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades da rede 
da SMS/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida será calculada pelo 
quantitativo de alunos (as) encaminhados (as) para campo de estágio, sendo calculada a partir do valor da 
mensalidade paga pelo (a) aluno (a), assim distribuída: 10% por aluno (a) em estágio nas Unidades de 
Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno (a), 15% para unidades e serviços de Média 
Complexidade; e 20% nas Unidades e serviços de Alta Complexidades. Essa contrapartida será calculada, 
considerando o tempo e período que o discente permanecer na Rede de Serviços da SMS/Natal/RN, 
contabilizados os semestres letivos que cada aluno (a) estiver em estágio ou atividade de integração 
ensino-serviço; 
d) Obrigar-se-á a disponibilizar dez (10) vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, em atividades de 
Capacitação e Aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos Nacionais e Internacionais, 
Cursos, Mini-Cursos, Oficinas, Projeto de Extensão, Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam 
promovidas pelas Universidades, Faculdades ou Escolas que possibilitem a Educação Permanente para os 
Servidores desta Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para 
ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Nata/RN; 
e) Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos cursos de Pós Graduação 
Lato Sensu e Stricto Sensu, para Servidores de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição 
deverá ter como pré-requisito uma carta de anuência da SMS/Natal/RN, emitida pelo DGTES/SEPAES, 
ressalvando-se que efetivação dessa modalidade de contrapartida não deve ultrapassar trinte (30%) do 
valor total da contrapartida devida pela Convenente; 
f) Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, etc.), inclusive 
salas e sistemas de tele conferências - quando previamente agendados e pactuados para o desenvolvimento 
de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso presencial e virtual a bibliotecas pelos 
Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
g) Dos equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais específicos para uso do (a) aluno (a), que 
deverá estar de acordo com o proposto pela normatização de estágios e atividades práticas e proposta 
pedagógica do Curso, devendo constar como cláusula específica no Convênio firmado entre as Partes, no 
decorrer do estágio e práticas supervisionadas, deverão ser obrigatoriamente adquiridos e doados, no 
primeiro dia do estágio, ao Gerente do Serviço em que será desenvolvido o acima citado estágio; 
h) Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde, 
semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, a qual deverá ser aprovada e acompanhada pela 
Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS Municipal e respectivo setor pertinente sob supervisão do 
DGTES/SEPAES, os quais supervisionarão o processo e o recebimento do Termo de Doação da Reforma 
fornecido pela Continente; 
i) Aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de informática, 
eletroeletrônico e médico cirúrgico, a serem repassados sob a forma de contrapartida, semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/SEPAES, os quais 
terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN; 
j) Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverá estar em conformidade com as normas 
preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida prevista neste Termo de 
Convênio. 

    k) Realizar ações de assistência estudantil quando cenário de prática for fora do município sede da IES, 
quando de difícil acesso, de acordo com os locais. 
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16– DAS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

NATAL 
 

Constitui responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Natal: 
 

I- Mobilizar o conjunto das Instituições de Ensino com cenário de prática no seu território para 
discussão, organização e fortalecimento permanente da integração ensino - serviço de saúde – 
comunidade;  

II- Definir de forma articulada com as instituições de ensino os critérios para seleção de profissionais 
dos serviços de saúde para desenvolvimento das atividades de preceptoria;  

III- Estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclusão nas políticas referentes à qualificação e 
valorização dos/as profissionais de saúde por meio de medidas como gestão de carga horária, 
incentivos de qualificação profissional, progressão funcional ou na carreira, dentre outras 
possibilidades;  

IV- Garantir a distribuição equânime dos cenários de prática a fim de permitir o desenvolvimento de 
atividades acadêmicas dos cursos técnicos, de graduação, pós graduação e de Residência em Saúde, 
que celebram este contrato, priorizando as instituições de ensino públicas, conforme preceitos do 
Sistema Único de Saúde-SUS;  

V- Disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes de Atenção à Saúde para o desenvolvimento 
das atividades acadêmicas teóricas e práticas dos cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e de 
Programas de Residência em Saúde, conforme Plano de Atividades de Integração Ensino-Serviço-
Comunidade;  

VI- Determinar o quantitativo de vagas disponíveis nos cenários de práticas, a forma de solicitação das 
mesmas e a organização de cada aluno empregado em campo, assegurando prioridade às instituições 
públicas (universidades, faculdades e escola técnicas);  

VII- Vetar a participação de Ligas Acadêmicas nos campos de práticas, considerando o não 
englobamento de projetos de extensão no contrato organizativo, salvo em situações de 
disponibilidade na rede. 

 
17 - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
As atividades acadêmicas desenvolvidas por profissionais e gestores do SUS, estudantes e 

docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação em saúde não criam vínculo empregatício de 
qualquer natureza com a Secretaria de Saúde e Instituições de Ensino, desde que estejam inseridos nos 
termos da legislação vigente para estágio curricular e estágio remunerado, bem como residências e 
atividades práticas de ensino previstas no termo de convênio. 

 
Natal / RN, 29 de Agosto de 2022 

 
 

Kelly Jane Pinheiro Teixeira 
Presidente do CMS/Natal/RN 

 
 

Homologo a Resolução nº 027/2022 CMS/Natal/RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 
8.142, de 28/12/1990. 

 
  Dê-se Ciência e Publique-se. 
 
 

George Antunes de Oliveira 
Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN 

 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL 
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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.

A COMISSÃO


