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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
*DECRETO N.º 12.369 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
Altera disposições do Decreto nº 12.268, de 26 de julho de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal e,
CONSIDERANDO que o Comitê Científico de Enfrentamento da COVID-19, instituído pela 
Chefia do Poder Executivo do Município do Natal, opinou favoravelmente à abertura gradual 
e responsável do comércio e dos serviços no âmbito local, desde que respeitados os 
protocolos e regras de prevenção de contágio e enfrentamento à COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º.  Fica autorizado o retorno das atividades presenciais com 100% (cem por cento) 
dos estudantes nas instituições de ensino superior, técnico, cursos profissionalizantes, e 
nas escolas de ensino médio, fundamental e infantil das redes pública e privada de ensino 
no âmbito do Município do Natal.
Parágrafo único. A autorização fica condicionada à observância às regras estabelecidas no 
protocolo específico estatuído no Anexo II do Decreto nº 12.268, de 26 de julho de 2021, 
em especial a utilização de máscaras de proteção facial e a disponibilização de álcool 70º 
INPM para higienização das mãos.
Art. 2º. Fica revogado o Anexo V do Decreto nº 12.268, de 26 de julho de 2021, devendo 
haver a observância e cumprimento, pelas instituições referidas no artigo 7º do referido 
diploma legal, das disposições contidas no Anexo II do mesmo diploma legal.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 17 de novembro de 2021.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
*Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 12.387, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021
Abre à Secretaria Municipal de Turismo, o crédito suplementar de R$ 51.200,00 para o fim 
que especifica.
 Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 7.122, 
de 11 de janeiro de 2021, tendo em vista o que consta do Processo nº 003416/2021-24, 
aprovado em Reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 20 de maio de  2021,
DECRETA:
Art. 1º -  Fica aberto à Secretaria Municipal de Turismo, o crédito suplementar de R$ 
51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais), para reforço de dotação orçamentária 
especificada no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 
anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada, referente a Emendas do 
Orçamento Impositivo, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, de 01 de dezembro de 2021.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 31.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor1
23.695.013.2-642 Fomentar o Turismo de Eventos 51.200,00

3.3.90.39 10010000 51.200,00
TOTAL 51.200,00

Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 37.210
Código Especificação Natureza Fonte Valor

13.392.006.2-067
Apoio às Festas Tradicionais e os Festejos 

Populares do Município do
51.200,00

Natal. 3.3.90.39 10010000 51.200,00
TOTAL 51.200,00

DECRETO Nº 12.385, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
Abre a Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$ 2.899.996,51 para o 
fim que especifica.
O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida nos arts. 5º da Lei nº 7.122, 
de 11 de janeiro de 2021 tendo em vista o que consta do Processo nº 007276/2021-63, 
aprovado em Reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 30 de novembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º  -  Fica aberto, a Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$ 
2.899.996,51 (dois milhões, cento e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais), para 
reforço de dotações orçamentárias especificadas no Adendo I, deste Decreto. 
Art. 2º - Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 
anterior, a incorporação de repasses do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, 
conforme Portaria GM/MS, nº 3.712, de 22 de dezembro de 2021, que institui, em caráter 
excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às 
ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer no Sistema 
Único de Saúde, e Portaria GM/MS, nº 3.008, de 04 de novembro de 2020, que institui em 
caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a 
reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção 
Primária à Saúde e na Atenção Especializada para viabilização das demandas decorrentes 
da pandemia do coronavírus  (Covid-19), e anulações de dotações orçamentárias 
consignadas no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no Adendo II, deste Decreto.
Incorporação de Recursos  
.......................................................…………...................................................................…
.................  R$   2.586.400,01
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 30 de novembro de 2021.
Álvaro Costa Dias
Prefeito
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 20.149

Código Especificação Natureza Fonte Valor
10.302.003.1-970 Fortalecimento da Rede Hospitalar 29.184,00

4.4.90.52 10010000 29.184,00

10.302.003.2-442
Fortalecimento da Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial de Média e
2.480.195,01

Alta Complexidade do SUS 3.3.90.39 12140000 2.480.195,01

10.305.003.2-450
Operacionalização das ações de 

vigilância Epidemiológica e Ambiental
170.925,00

4.4.90.52 12150000 170.925,00

10.122.001.1-051
SMS – Natal no Combate ao Novo 

Coronavírus(COVID-19)
219.692,50

4.4.90.39 10010001 113.487,50
3.3.90.30 12142100 106.205,00

TOTAL 2.899.996,51
Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 20.149

Código Especificação Natureza Fonte Valor
10.302.003.1-970 Fortalecimento da Rede Hospitalar 170.925,00

4.4.90.52 12150000 170.925,00

10.302.003.2-411
Fortalecimento do Serviço Móvel de 

Urgência – SAMU NATAL
*29.184,00

3.3.90.30 10010000 29.184,00

10.122.001.1-051
SMS – Natal no Combate ao Novo 

Coronavírus(COVID-19)
113.487,50

3.3.90.39 10010001 113.487,50
TOTAL 313.596,50

*Republicado por Incorreção

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 12.154, de 14 de 
janeiro de 2021 – Programação Financeira 2021, e considerando a autorização do Exmº. 
Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 003416/2021-24, aprovado em Reunião 
do Conselho de Desenvolvimento Municipal  de 20 de maio de 2021,
RESOLVEM:
Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s)  Unidade(s)  Orçamentária(s)  
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Dezembro Laranja, evite o excesso de sol. 
Previna-se contra o câncer de pele.

abaixo, fixada  no(s)  Anexo(s)  constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 
2021, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
-Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE;
-Secretaria Municipal de Turismo – SETUR.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município

D-12.387
Tipo Incorporação Redução

Unidade 31.101 37.210
Orçamentária SETUR FUNCARTE

Anexo VII – Atividades de Ações Finalísticas
VII – Atividades de Ações 

Finalísticas
Fonte 10010000 10010000
Meses

Dezembro 51.200,00 51.200,00
Indisponível
Subtotal
Total 51.200,00 51.200,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA 
A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 12.154, de 
14 de janeiro de 2021 – Programação Financeira 2021, e considerando a autorização do 
Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 007276/2021-63, aprovado “ad 
referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 30 de novembro de 2021,
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 – 
2021, o(s)  qual(is)  passa(m)  a vigorar de acordo com a tabela abaixo.
-Fundo Municipal de Saúde – FMS;
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Natal, 30 de novembro de 2021.
Adamires França
Secretária Municipal de Administração
Rodrigo Ferraz Quidute 
Controlador Geral do Município

D-12.385
Tipo Incorporação Incorporação Incorporação Incorporação Redução Redução

Unidade 20.149 20.149 20.149 20.149 20.101 20.149
Orçamentária FMS FMS FMS FMS SMS FMS

Anexo IV - Projetos

VII – 
Atividades 
de Ações 

Finalísticas

VII – 
Atividades 
de Ações 

Finalísticas

IV - Projetos

VII – 
Atividades 
de Ações 

Finalísticas

IV - Projetos

Fonte 10010000 12140000 12150000 12142100 10010000 12150000
Meses

Novembro *29.184,00 2.480.195,01 170.925,00 106.205,00 *29.184,00 170.925,00
Dezembro
Indisponível
Subtotal 29.184,00 2.480.195,01 170.925,00 106.205,00 29.184,00 170.925,00
Total 2.680.304,01 200.109,00

*Republicada por Incorreção

PORTARIA Nº. 2487/2021-A.P., DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
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 de Natal, e Oficio n° 
247/2021-SEMUT-GABINETE/SEMUT,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar, à partir de 02.12.2021, retomada das férias regulamentares do 
servidor LUDENILSON ARAUJO LOPES, matrícula nº. 71.064-4, ocupante do cargo 
em comissão de Secretário Municipal de Tributação, símbolo DG, da Secretaria 
Municipal de Tributação - SEMUT, referente ao período aquisitivo 2018/2019, 
concedida através da portaria nº. 0057/2020-A.P., publicada no Diário Oficial do 
Município de 10 de janeiro de 2020, tendo sido interrompida mediante portaria 
nº416/2020-A.P., publicada no Diário Oficial do Município de 17 de fevereiro de 2020. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de 02.12.2021.
ÁLVARO COSTA DIAS 
Prefeito 

PORTARIA Nº. 2520/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 847/2021-GP,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear FERNANDA FERREIRA DA SILVA, 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 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 

PORTARIA Nº. 2519/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 de Natal e Ofício nº 846/2021-GP,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear CARLOS HENRIQUE DIAS FIALHO, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de Diretor Adjunto, símbolo DA, no Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de 
Natal - PROCON/NATAL, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e 142, de 28 de 
agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 12.159, de 22 de janeiro de 2021.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 2518/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 845/2021-GP,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear MATTHEUS FIGUEREDO SALES, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Encarregado de Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal de Tributação – 
SEMUT, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto 
de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.694, de 11 de fevereiro de 2019.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2517/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 845/2021-GP, 
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar DIEGO LOPES DA SILVA, do cargo em comissão de Encarregado de 
Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 2516/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 843/2021-GP, 
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os titulares dos cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal 
de Administração - SEMAD, cujos nomes, cargos e simbologia constam na relação abaixo, 
em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 
2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.666, de 27 de dezembro de 2018.

Denominação de Cargo Símb Nome
Chefe do Setor de Cadastro e Instrução de Processos CS MARCELA FARIAS CARVALHO
Chefe do Setor de Demandas, Atendimento e Suporte Técnico CS SHIRLEY MORAIS BEZERRA

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

PORTARIA Nº. 2515/2021-A.P., 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 de Natal, Ofício nº 843/2021-GP,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar os titulares dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD, cujos nomes constam na relação abaixo.
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Dezembro Laranja, evite o excesso de sol. 
Previna-se contra o câncer de pele.

Denominação do Cargo Simb. Nome do Ocupante
Chefe do Setor de Demandas, Atendimento e Suporte Técnico CS MARCELA FARIAS CARVALHO
Chefe do Setor de Cadastro e Instrução de Processos CS SHIRLEY MORAIS BEZERRA

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

PORTARIA Nº. 2506/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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 4714/2021- PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 1° Juizado da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal, através do Processo n° 0816074-04.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 
PROGRESSÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 120/2010, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULA CLASSE/NÍVEL ANTERIOR CLASSE/NÍVEL ATUAL
JACQUES BARBOSA DE OLIVEIRA 45.873-2 1 - A A - II

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

PORTARIA Nº. 2507/2021-A.P., DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta do Artigo 55, Inciso XII da Lei Orgânica do Município do Natal, em 
conformidade com a Lei Complementar nº. 120/2010, alterada pela LC nº. 143/2014, Ofício 
nº 4716/2021- PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida 
pelo 1° Turma Recursal, através do Processo n° 0830095-19.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir a Gratificação de Plantão - GP, a servidora DANIELE MENDES DA SILVA, 
matrícula nº. 72.735-4, Tecnica em enfermagem, Classe 1, Nível A, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

 
*PORTARIA Nº. 1984/2021-A.P., DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.
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, em conformidade com o art. 
21, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 120/2010, Ofício nº 4276/2021- PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2° Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo n°. 0827339-66.2021.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder redução de carga horária, sem redução de vencimentos e vantagens,* a 
servidora DANIELLY CRISTINA DE MOURA FONSECA, matrícula nº. 32.127-3, Odontólogo, Classe 
1, Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, passando de 30 para 20 horas.
Art. 2º - 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 09.11.2021 

PORTARIA Nº. 2497/2021-A.P., DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
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. 4682/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela Segunda Câmara 
Cível, através do Processo nº. 0848935-77.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, ENQUADRAMENTO 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
FÁTIMA RAMOS CHAGAS 13.211-0 N2 - I N2 - M

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

PORTARIA Nº. 2494/2021-A.P., DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
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. 4698/2021-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 nº. 0840715-22.2021.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir o Adicional de Insalubridade, fixado no percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o vencimento básico do GASG, Padrão A, Nível I, à servidora BETANIA DE MEDEIROS 
AZEVEDO, matrícula nº. 72.788-8, Técnica em Enfermagem, Classe I, Nível A, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, prevista no artigo 5º, da Lei Complementar nº. 119, 
de 03 de dezembro de 2010, e de acordo com § 1º do artigo 1º do Decreto nº 9.323/2011, 
e de acordo com a Lei Complementar nº 181, de 16 de abril de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Município de 17 de abril de 2019. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 2493/2021-A.P., DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
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. 4650/2021-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 nº. 0832089-48.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação - SME, PROMOÇÃO FUNCIONAL, nos termos do art. 6º, da Lei Complementar nº. 
4.108/92, e art. 4º, do Decreto 4.637/92, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULA PADRÃO/NÍVEL ANTERIOR PADRÃO/NÍVEL ATUAL
ANA KAROLINA TAVARES DINIZ 44.446-4 A - III A - IV

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

PORTARIA Nº. 2490/2021-A.P., DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
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. 4675/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela 1ª Turma 
Recursal, através do Processo nº. 0850240-96.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Professor abaixo mencionado, 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
SERGIO ROBERTO VIDAL DO NASCIMENTO 61.915-9 N2 - B N2 - D

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 017/2021
Credor: JS BARROSO ME-CNPJ: 04.664.185/0001- 90
Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1126, BAIRRO BOM PASTOR, CEP: 59.060-145, NATAL/RN
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS
Classificação orçamentária:
Código de atividade: 04.122.001.2.068
Elemento De Despesa: 4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente
Sub-elemento: 29  – Peças não Incorporáveis ao Imóvel
FONTE: 10010000
Valor: 1.836,00 (hum mil, oitocentos e trinta e seis reais)Assinaturas:
Lais Catarine de M. Porfirio  – Diretor de Administração e Finanças
Ratificado por Joham Alves Xavier – Secretário Municipal de Governo
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SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 3543/2021-GS/SEMAD, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
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, Ofício nº 198/2021-PROCON/NATAL,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do Cargo de Diretor Adjunto, Símbolo DA, do Instituto Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal - PROCON/NATAL, tendo em vista o 
falecimento do Servidor NEY LOPES DE SOUZA JUNIOR, matrícula nº. 73.095-7, ocupante do 
cargo de provimento em comissão em referência. 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 3536/2021-GS/SEMAD, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, e processo nº 007057/2021-84,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora JOYMARA RAILMA GOMES DE ASSUNÇÃO, 
matrícula nº. 72.668-5, ocupante do cargo de Enfermeira, Classe 1, Nível A, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 08 de novembro de 2021.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração 

*PORTARIA Nº. 2754/2021-GS/SEMAD, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.
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. 003571/2021-41,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora OLIVIA MARIA MACIEL DE 
LIMA, matrícula nº. 08.925-7, GNM, Padrão A, Nível VII, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, referente ao 3° decênio (2007/2017), pelo período de 03 (três) meses*, 
suspendendo a Gratificação Transitória e o Auxílio Transporte Natal.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
*Republicar por incorreção, publicada no DOM 30.09.2021 

PORTARIA Nº. 3534/2021-GS/SEMAD, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, Ofício nº 132/2021- SECOM-GS,
RESOLVE:
Art. 1º - Interromper, por necessidade do serviço, as férias regulamentares do servidor 
MARCOS ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAÚJO, matrícula nº. 73.066-2, ocupante do cargo em 
comissão de Secretário Adjunto de Comunicação Social, símbolo DGA, lotado na Secretaria 
Municipal de Comunicação Social - SECOM,referente ao exercício 2020/2021,concedida 
através da Portaria n°. 2985/2021-GS/SEMAD, de 22 de outubro de 2021, publicada no 
27 de outubro de 2021 no Diario Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 01 de 
dezembro de 2021.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

*PORTARIA Nº. 2739/2021-GS/SEMAD, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em 
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011, e processo nº 006105/2021-17,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais), o servidor ROMILDO DEODATO JUNIOR, matrícula 
nº. 72.834-4, ocupante do cargo de Enfermeiro Obstetra*, Classe 1, Nível A, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, declarando-se a vacância do cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a partir de 08 de setembro de 2021.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração
*Republicar por Incorreção, publicada no DOM de 30.09.2021 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.115/2021
PROCESSO Nº 20210352603 – SEMAD-SRP
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.
AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, o Registro de 
Preços para material de consumo (chás, cafés, açúcar e adoçantes).

Empresa: Riograndense Comércio e Representações Eireli-CNPJ: 24.114.994/0001-35 / Fone: (84) 
98795-4416 / 98864-2163-E-mail: riograndensecomercio@homtail.com-End.: Av. Moema Tinoco da 
Cunha da Lima, nº 593, Pajuçara-Natal/RN – CEP: 59.133-090-Banco Itaú: AG: 8695 / Conta: 35682-7

LOTE 01 – CHÁS
Item Especificação Marca Unid. Quant. Valor Unitário

01

Chá de Boldo (boldo desidratado), 100% 
natural, sem corantes ou conservantes; 
caixa com 10 (dez) sachês; identificação 
do fabricante/embalador; indicação do 
prazo de validade; rotulagem nutricional 
de acordo com a legislação vigente.

Maratá CX 4.291 R$ 2,96

02

Chá de Camomila (camomila desidratada), 
100% natural, sem corantes ou 
conservantes; caixa com 10 (dez) 
sachês; identificação do fabricante/
embalador; indicação do prazo de 
validade; rotulagem nutricional de acordo 
com a legislação vigente.

Maratá CX 4.361 R$ 2,98

03

Chá de Cidreira (cidreira desidratada), 
100% natural, sem corantes ou 
conservantes; caixa com 10 (dez) 
sachês; identificação do fabricante/
embalador; indicação do prazo de 
validade; rotulagem nutricional de acordo 
com a legislação vigente.

Maratá CX 4.341 R$ 2,57

04

Chá de Cidreira (cidreira desidratada), 
100% natural, sem corantes ou 
conservantes; caixa com 10 (dez) 
sachês; identificação do fabricante/
embalador; indicação do prazo de 
validade; rotulagem nutricional de acordo 
com a legislação vigente.

Maratá CX 4.311 R$ 2,50

05

Chá de Hortelã (hortelã desidratado), 
100% natural, sem corantes ou 
conservantes; caixa com 10 (dez) 
sachês; identificação do fabricante/
embalador; indicação do prazo de 
validade; rotulagem nutricional de acordo 
com a legislação vigente.

Maratá CX 4.341 R$ 2,65

06

Chá de Maçã (maçã desidratada), 100% 
natural, sem corantes ou conservantes; 
caixa com 10 (dez) sachês; identificação 
do fabricante/embalador; indicação do 
prazo de validade; rotulagem nutricional 
de acordo com a legislação vigente.

Maratá CX 4.311 R$ 2,80

LOTE 02 – CAFÉS
Item Especificação Marca Unid. Quant. Valor Unitário

07

Café em Pó, torrado e moído; com 
aspecto homogêneo, embalado a vácuo, 
sabor predominantemente de café 
arábica, admitindo-se mistura de café 
CONILON em até 20% de PVA (grãos 
pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, 
com nível mínimo de qualidade igual a 5.5 
(cinco ponto cinco), pacote de 250 g, 
com todas as informações pertinentes 
ao produto previsto na legislação vigente, 
constando data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais, com selo de 
pureza da ABIC; similar: MELITTA, SANTA 
CLARA, TRÊS CORAÇÕES, PILÃO, SÃO 
BRAZ, CAFÉ BRASILEIRO ou equivalente 
ou de melhor qualidade.

Puro PCT 49.432 R$ 5,45

08

Capuccino solúvel – em pó, tradicional 
– lata de 200 g. Similar: melitta, santa 
clara, três corações, pilão, são braz, café 
brasileiro ou equivalente ou de melhor 
qualidade.

Melitta UNID. 6.123 9,36
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LOTE 03 – AÇÚCAR/ADOÇANTE
Item Especificação Marca Unid. Quant. Valor Unitário

09

Açúcar, granulado de 1ª qualidade; 
embalagem com 01 kg; identificação do 
fabricante/embalador, indicação do prazo 
de validade; rotulagem nutricional de 
acordo com a legislação vigente.

Puro Mel PCT 61.512 R$ 3,92

10

Adoçante Dietético Líquido: A base 
de aspartame, não apresentar na 
composição xilitol ou sorbitol ou 
frutose. Frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
quantidade do produto, número de 
registro. Deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses, a partir da 
data de entrega. Registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade superior a 10 
(dez) meses. De acordo com a Portaria 
nº 38 de 13/01/1998 da ANVISA e NTA 
83 (Decreto nº 12.486/78). Embalagem 
com 100 ml.

Maratá UNID. 2.961 R$ 7,00

CADASTRO DE RESERVA 
Lote 01: ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Não houve adesão ao cadastro reserva
Lote 02: ITENS: 7, 8.
Não houve adesão ao cadastro reserva
Lote 03: ITENS: 9, 10
E S SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.070.662/0001-54

Natal, 01 de dezembro 2021
Adamires França-Secretária Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.107/2021
PROCESSO Nº 003775/2021-81
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.
AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, o Registro de 
Preços para eventual aquisição de análogos de insulina.
EMPRESA: BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ sob o nº 33.886.742/0001-15 –  FONE: TEL.: (62) 
3582-7737-E-MAIL: licitacao@biopharmedicamentos.com.br
ENDEREÇO: TUPINAMBAS, S/N, QD108, LT01, JARDIM MARIA INES, AP DE GOIÂNIA
CEP: 74.914-610-BANCO DO BRASIL – AG – 4148-3 / CC –24711-1

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.
QUANT. VALOR UNIT.

1
INSULINA GLARGINA 100UI/ml - 3Ml.
MARCA:ELI LILLY

CANETA 45.000 R$ 42,13

EMPRESA: NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-CNPJ sob o nº 82.277.955/0007-40   –   
FONE: (11) 97441-4398 – (11) 94336-1227 – (11) 3868-9092
E-MAIL: vendaspublico@novonordisk.com-END. RUA: FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ105E 
106, ROSEIRA DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR.
CEP: 83.070-152-BANCO DO BRASIL – AG – 3320-0 - CC – 6493-9

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.
QUANT. VALOR UNIT.

3
INSULINA ASPARTE 100 UI/ml - 3mL
MARCA: NOVORAPID FLEXPEN

CANETA 20.000 R$ 28,50

4
INSULINA DETEMIR 100UI/ml - 3Ml
MARCA: LEVEMIR FLEXPEN

CANETA 2.000 R$ 53,70

CADASTRO DE RESERVA 
Item 01: Não houve adesão ao cadastro de reserva.
Itens 3 e 4: Não houve adesão ao cadastro de reserva.

Natal, 01 de dezembro 2021
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 as licitações, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário seguem abaixo elencados: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.131/2021 – SEMAD – PROCESSO: 014645/2020-93* - DIFT/SMS
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para Manutenção 
Preventiva e Corretiva em equipamento tipo médico-hospitalar, pertencentes a rede 
municipal de saúde: OXÍMETRO, FOCO GINECOLÓGICO, DETECTOR FETAL (de mesa), 
DETECTOR FETAL (Portátil) - com mão de obra, substituição de peças e acessórios e 
componentes, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de 
Referência (anexo I) parte integrante do edital.

Edital disponível a partir de: 23/11/2021, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 23/11/2021, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 06.12.2021 – Hora: 14h00min. (Horário de Brasília/DF)
Pregoeira/SEMAD: Michele Coelho de Souza.
*Republicado por Incorreção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 149/2021-GS/SME, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021. 
A Secretária Municipal, no uso das atribuições legais, tendo em vista o que consta no artigo 
58, inciso V e no artigo 74, inciso II, alínea “d”, da Lei Orgânica do Município de Natal e 
artigos nº 214, nº 216 e nº 222, da Lei Municipal nº 1.517/1965,
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação no Diário 
Oficial do Município, o prazo obtido  pela  Comissão Especial de Sindicância integrada pelos 
servidores ALEXANDRE PINTO VARELLA, matrícula nº 72.877-2, Presidente, ADSON SOARES 
DE AZEVEDO, matrícula nº 72.657- 5 e VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 63.120-
5, membros; e MIRIAM NERI MARQUES REIS DE ALMEIDA, matrícula nº 41.558-8, Secretária; 
para apresentação do  relatório conclusivo sobre as matérias apuradas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 30 de novembro de 2021.
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA 
Secretária Municipal de Educação 

PORTARIA Nº 148/2021-GS/SME, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 
A Secretária Municipal, no uso das atribuições legais, tendo em vista o que consta no artigo 
58, inciso V e no artigo 74, inciso II, alínea “d”, da Lei Orgânica do Município de Natal e 
artigos nº 214, nº 216 e nº 222, da Lei Municipal nº 1.517/1965,
RESOLVE: 
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionadas, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão Especial de Pessoas Jurídicas, a qual se dedicará a contratação 
de vagas juntos às escolas particulares de Educação Infantil do Município do Natal, 
regularmente constituídas, com o objeto de atender ao excedente de demanda da Rede 
Municipal de Ensino no exercício 2022:

SERVIDOR MATRÍCULA
MIRIAM NERI MARQUES REIS DE ALMEIDA 41.558-8
JORGE HENRIQUE DE LIMA 07.879-4
VIVIANE COSTA SOUZA FLOR 73.115-5

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA 
Secretária Municipal de Educação 

PROCESSO Nº 20210063776
ASSUNTO: EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
INTERESSADO: 3A LOCAÇÕES  
DESPACHO
Em atenção aos fundamentos esboçados pela Assessoria Jurídica – ASSEJUR/SME, 
aprovo o Parecer nº 1311/2021 (fls. 299/304), que opinou pela possibilidade jurídica 
da Administração Pública efetuar o pagamento excepcional, fora da ordem cronológica, à 
empresa 3A LOCAÇÕES, com fulcro no art. 15, inciso VI da Resolução nº 032/2016-TCE c/c 
art. 5º, §1º, inciso V, da Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento Federal, suscitada na Nota Técnica nº 002/2020-CONJUR/TCE-RN.
Isto posto, determino o envio dos autos ao Departamento de Finanças – DEFIN/SME para 
que proceda ao imediato pagamento da Nota Fiscal nº 1128 (fls. 164), no valor de R$ 
21.185,64 (vinte e um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 
em favor da empresa 3A LOCAÇÕES (CNPJ 06.291.731/0001-10), de acordo com a 
fundamentação supramencionada.
Natal/RN, 1º de dezembro de 2021.
ALDO FERNANDES DE SOUSA NETO-Secretário Adjunto de Administração Geral – SAAG/SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 DE DEZEMBRO DE 2021
A Prefeitura de Natal, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/Natal) com 
sede na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta - Natal/RN, sob CGC 24518573/0001-70, 
juntamente com  a Secretaria Adjunta de Gestão Participativa do Trabalho e da Educação 
em Saúde (SAD-GS), Departamento de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde (DGTES),  
Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino/Serviço, (SEPAES), Núcleo de Estagio 
Obrigatório (NEO), Núcleo de Residência (NURES), vem tornar público o edital de chamamento 
público Nº 001/2020, visando celebrar Termos de Convênio entre as instituições de ensino 
Médio/Técnico, Superior e Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu, que ministrem cursos 
na área de saúde e afins e a SMS/Natal, regendo-se pelo disposto na Constituição Federal 
de 1988, Art. 200, inciso III, na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 19 de setembro 
de 1990), na Lei nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008 e nas Resoluções CMS/Natal nº 
23/2012, de 04 de julho de 2012 e CMS/Natal nº 37/2012, de 06 de novembro de 2012 e 
demais normativas aplicáveis conforme procedimentos descritos a seguir: 



Página 6 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Dezembro Laranja, evite o excesso de sol. 
Previna-se contra o câncer de pele.

1.DO OBJETO
1.1 O presente edital tem por objeto o Chamamento Público de Instituições de Ensino 
médio/ técnico, superior e Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu, de natureza jurídica 
pública, privada e filantrópica e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal para a assinatura 
de Termos de Convênio com a finalidade de concessão de cooperação técnica, científica e 
cultural entre as partes Concedentes e Convenentes, visando, inicialmente, proporcionar 
aos alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos diversos cursos dos 
níveis Técnicos Profissionalizantes, Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu 
da área de Saúde e afins a realização de: estágio curricular obrigatório, não obrigatório, 
cenários de práticas, pesquisa, ensino e extensão e outras atividades acadêmicas de 
acordo com o projeto político pedagógico dos respectivos Cursos, assegurando prioridade 
para as Instituições Públicas de Ensino, na Rede Municipal de Saúde do Município de Natal..
2. DA VIGÊNCIA DO EDITAL
2.1 Este Chamamento Público estará vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis após sua 
publicação no Diário Oficial do Município do Natal ou até disposição  em  sentido contrário 
a ser determinada pela autoridade competente.
3. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
3.1 Poderão se credenciar as Instituições de Ensino Médio/Técnico, Superior e Pós-
Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu, de natureza jurídica pública, privada e filantrópica 
com sede ou filial no território do município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, e que apresentarem a documentação listada no item 3.11, 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): 
3.1.1 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 nos termos da Resolução nº 023/2012 CMS/
Natal/RN, corrigida e republicada no Diário Oficial do Município de Natal/RN (DOM), em 
conformidade com as vagas e prazos previstos no Edital publicado no DOM, pela SMS/Natal/
RN, respeitando as seguintes exigências contratuais: 
- A Instituição interessada em firmar o supracitado convênio deve enviar requerimento, por 
meio de ofício endereçado à SMS/Natal/RN, demonstrando 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: 
- Requerimento da Instituição Convenente discriminando os cursos para os quais requer 
campo de estágio, períodos de estágio por curso e turnos preferenciais (Anexo I);
- Comprovante da autorização do Ministério da Educação (MEC) para o funcionamento do 
Estabelecimento de Ensino e de cada Curso para o qual solicita estágio;
- Comprovante da autorização do seu Conselho Profissional para os cursos que há 
exigências legais do respectivo conselho para o seu funcionamento; 
- Cópia do RG e CPF dos Responsáveis que possuem capacidade para firmar convênios em 
nome da Instituição; 
- 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); 
- 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 3 (três) esferas de governo ; 
- Cópia da nomeação dos Responsáveis Técnicos dos Cursos; 
- Cópias do convênio firmado (assinado) entre concedente e convenente (em 3 vias) 
(Anexo II); 
 - Apólice nominal do seguro de acidentes pessoais para cada estudante, a cada turma (a 
cargo da Instituição Formadora); 
- Planilha assinada por Responsável Financeiro da Convenente, declarando o valor da 
mensalidade por curso contemplado no convênio para o qual solicita vaga, junto com a 
lista dos alunos, garantindo informar eventuais atualizações, sempre que houver reajustes, 
para que o DGTES/SEPAES possa proceder o cálculo dos valores referentes à contrapartida.
- Modelo do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCE) da Instituição de Ensino 
com o aluno, sem vínculo empregatício, que objetiva proporcionar a formação superior e 
aperfeiçoamento técnico de estudantes, nos termos de Lei nº 11.788, de 25/09/08, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes e práticas supervisionadas (Anexo III);
- Documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da concedente, devendo 
ser comprovada por meio da apresentação dos seguintes documentos: Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND da Receita Federal); 
Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual; 
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;
- Modelo de Plano de Trabalho do aluno com uma descrição das atividades inerentes ao curso (Anexo IV). 
- As Instituições de ensino que firmaram convênio com a SMS/Natal/RN em 2020 ficam desobrigadas 
de anexar esse último item, visto que já consta na documentação entregue anteriormente.  
- As instituições que estão firmando convênio em 2021 ficam na obrigação de anexar todas 
as exigências contratuais.
4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 A documentação destinada ao credenciamento e o Anexo I deste Edital, devidamente 
preenchidos e assinados, deverão ser entregues no prazo vigente deste Edital, 
exclusivamente no SEPAES 1° andar, sala 120, onde será realizada a conferência dos 
documentos solicitados para a realização do certame. 
4.2 A falta de algum documento no envelope implica diretamente no recebimento, pois na 
data marcada para o recebimento será feita conferência por intermédio de checklist.  

5. DO PERÍODO DE CREDENCIAMENTO
5.1 A proposta de credenciamento deverá ser entregue no SEPAES, impreterivelmente, 
entre 30/11/2021 e 30/12/2021 nos horários de funcionamento indicado no item 4.1 
deste edital. 
5.1.1 Não serão aceitas propostas entregues fora do período de credenciamento.
6. DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
6.1 Entregue a documentação ao SEPAES, o setor manifestará a análise em até 30 (trinta) 
dias úteis o interesse no credenciamento da requerente, emitindo parecer de provação 
favorável ou não, juntamente com a exposição de motivos da negativa, que será enviado via 
e-mail (informado no Anexo I). 
6.1.1 As propostas serão avaliadas pela completude da documentação apresentada, 
existência de sede ou filial no município de Natal e possibilidade de atendimento pela 
SMS/Natal das solicitações de campo de estágio apresentadas no requerimento de 
credenciamento de Instituição Convenente.
6.2 Na sequência, serão adotadas as providências para a assinatura do convênio, em 
conformidade com o modelo anexo (Resolução Nº 23) a este edital (Anexo II) e com o 
requerimento apresentado no credenciamento.
6.2.1 O modelo de convênio anexo a este edital foi previamente aprovada pelo Conselho 
Municipal de Saúde na sua Resolução CMS/Natal nº 23/2012 de 04 de julho de 2012.
6.2.2 Cada Termo de Convênio proposto será submetido à avaliação da Assessoria Jurídica 
(ASSEJUR) da SMS/Natal que emitirá parecer autorizando o prosseguimento do processo.
6.3 A conclusão da análise do pedido de credenciamento e a celebração de convênio entre 
a SMS/Natal e a convenente serão finalizadas em aproximadamente 10 (dez) dias, contados 
do requerimento regularmente instruído.
6.4 A assinatura do convênio deverá ser realizada pelo representante legal da convenente 
ou mandatário com poderes específicos.
6.5 Por parte da SMS/Natal, os Termos de Convênio serão assinados pelo Secretário 
Municipal de Saúde ou, na impossibilidade deste, por um dos Secretários Adjuntos 
legalmente habilitados conforme Portaria nº 333/2020-A.P. de 06 de fevereiro de 2020.
7. DA VALIDADE DO CONVÊNIO
7.1 O prazo de vigência do convênio será de 1 (um) ano, contado a partir da data de 
assinatura do Termo de Convênio, prorrogável por mais 1 (um) ano. 
7.1.1 Havendo lançamento do Contrato Organizativo da Ação Publica da Saúde (COAPS) o 
prazo de validade do convênio será modificado. 
8. DOS RECURSOS
8.1 As proponentes ao convênio poderão interpor recurso sobre qualquer ítem do edital 
no prazo de 03 (três) dias, contados da data de publicação no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura de Natal. (sepaesestagioobrigatorio@gmail.com) 
8.2 Após a emissão do recebimento do parecer de aprovação, pode ser interposto recurso 
no prazo de 3 (três) dias contados da data de envio do e-mail cadastrado no requerimento 
de credenciamento de Instituição Convenente.
8.3 O  recurso  será  dirigido ao SEPAES e entregue em papel timbrado da Instituição de 
Ensino, o qual poderá reconsiderar o item do edital ou sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo 
de 05 (cinco) dias pela ASSEJUR da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, contados da 
entrega do recurso no setor.
8.4  O  recurso  poderá  ser  recebido  com  efeito  suspensivo  em  casos  excepcionais, 
mediante decisão motivada pela gestão municipal de saúde.
8.5 A decisão sobre o recurso será comunicada pelo mesmo e-mail cadastrado no 
requerimento de credenciamento de Instituição Convenente e no Diário Oficial da Prefeitura 
Municipal de Natal (DOM  Natal), no prazo estabelecido no item 8.3.
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O extrato com a homologação do resultado  final com a listagem das Instituições de 
Ensino conveniadas à SMS/Natal será publicado no DOM- Natal.
9.2 A documentação das organizações não selecionadas poderá ser retirada no prazo de 
30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte 
do material após esse prazo.
9.3 Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital seja omisso serão 
solucionadas pelos setores: SAD-GS, DGTES e SEPAES.
9.4 Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que 
participe a ASSEJUR, fica eleito o Foro de Natal, Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou conflitos decorrentes do edital.
9.5  Informações e esclarecimentos podem ser solicitado pelo endereço eletrônico 
sepaesestagioobrigatorio@gmail.com  ou  diretamente no SEPAES sala 120 da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal localizada na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta - Natal/RN.
Natal, 01 de dezembro de 2021

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN
Termo Aditivo do Convênio que entre si celebram as Instituições de Ensino Públicas, 
Privadas, Filantrópicas e Escolas Técnicas em Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal/RN (SMS/Natal/RN), para realização de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório.
_________________________, localizada à _____________________ Natal/
RN, sob  CNPJ ou CGC __________________, doravante representada neste ato pelo 
(a) Diretor (a) Geral ______________, e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/
RN (SMS/Natal/RN), com sede na Rua Fabrício Pedroza, 915, 2º Andar – Petrópolis - 
Natal/RN, sob CGC 24518573/0001-70, representada neste ato pela Ilustríssimo Senhor 
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Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN, GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
bioquímico, casado, RG nº 239273, CPF nº12353760449, de acordo com a Lei nº 11.788, 
de 25/09/08, com a Resolução Nº 023 / 2012 – CMS - NATAL – RN e das 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, 
celebram o presente convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente Convênio tem por finalidade cooperação técnica, científica e cultural entre as Partes 
Convenentes, visando, inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e 
com efetiva freqüência nos diversos Cursos Técnicos Profissionalizantes, Graduação, Pós-
Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não 
Obrigatório e outras atividades acadêmicas de acordo com o projeto político pedagógico dos 
respectivos Cursos, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ESTÁGIO
O convênio para a realização de Estágio Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades 
acadêmicas, poderá ser realizado junto à pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
tenha condições de proporcionar experiências práticas na linha de formação dos acadêmicos 
da área de saúde e supervisão acadêmica regular, conforme projeto pedagógico e grade 
curricular dos respectivos cursos, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e Legislação Federal de regulamentação de estágio vigente, compreendendo 
estágio nos termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, Art. 1º e respectivos parágrafos, bem 
como considerando as prioridades da política de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) 
municipal, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino, segundo para as 
Filantrópicas e/ou Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos e terceiro para as Instituições 
Privadas de Ensino. O termo de compromisso somente será efetivado após aprovação e 
validação pelo Colegiado do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS/Natal/RN).
PARÁGRAFO ÚNICO - A concessão do campo de estágio no âmbito da SMS/Natal/RN 
somente será permitida para discentes regularmente matriculados nas Instituições de 
Ensino conveniadas, mediante a assinatura deste Termo de Convênio e do Termo de 
Compromisso específico para cada estagiário(a), o qual incorpora toda a normatização de 
estágios constante na Resolução 037/2012/CMS/Natal/RN, e não poderá ser concedido 
para Instituições Formadoras, cujos Sócios e/ou Responsáveis pela Instituição exerçam 
cargos ou funções 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 TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
A formalização da concessão do estágio, além da assinatura do Termo de Convênio, efetivar-
se-á mediante assinatura do Termo de Compromisso específico para cada estagiário(a), 
constando período de realização, carga horária e atividades que poderá participar, nome e 
assinatura do docente supervisor de ensino, instituição e aluno; anexando comprovação do 
vínculo efetivo com a Instituição de Ensino, cabendo à SMS/Natal/RN definir Unidade e/ou 
Serviço e o Preceptor para acompanhamento do Estagiário. 
PARÁGRAFO 1º - Esse Termo Específico será firmado entre a SMS/Natal/RN e a Coordenação 
do Curso, a ser firmado entre a Secretaria e o Estagiário, enquanto responsável pela 
interveniência obrigatória, em nome da Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas. É 
condição essencial que o(a) aluno(a) esteja cursando disciplinas que requerem habilidades 
práticas na formulação de competências específicas, além de já terem cursado disciplinas 
sobre direitos dos usuários e ética profissional. Visando, inicialmente, proporcionar 
aos alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos Cursos Técnicos 
Profissionalizantes, Graduação, Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, e a realização 
de Estágio Curricular Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades acadêmicas de acordo 
com o Projeto Político Pedagógico dos Cursos, propiciando oportunidades de ensino, 
extensão e pesquisa na área de saúde, nos campos de prática em serviço da Convenente, 
considerando a afirmação constitucional em que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como 
atribuição o ordenamento da formação para a área da saúde, regulamentada pela Lei 
8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde (LOS), artigos 13, 15), gerando corresponsabilização 
entre o Município de Natal, para integração ensino-serviço na rede, em potencial, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN).
PARÁGRAFO 2º - A assinatura do Termo de Convênio e do Termo de Compromisso da 
Instituição Formadora somente será efetivada após aprovação pelo Colegiado do Conselho 
Municipal de Saúde de Natal (CMS/Natal/RN), mediante a tramitação de um processo 
de solicitação de convênio, através de requerimento feito pela Instituição Convenente, 
protocolado na SMS/Natal/RN, sob responsabilidade da equipe técnica do Departamento 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES), Setor de Educação Permanente e 
Articulação Ensino-serviço (SEPAES), Núcleo de Estágio Obrigatório (NEO), que analisará o 
processo, no qual deverá conter os seguintes documentos: 
I - Requerimento da Instituição Convenente discriminando os cursos para os quais requer 
campo de estágio, períodos de estágio por curso e turnos preferenciais; 
II - Declaração autêntica em 3 (três) vias de que os Responsáveis pela Instituição não possuem Cargo 
Comissionado em Órgão Integrante e/ou vinculado ao SUS no território do Rio Grande do Norte;
III - Comprovante da autorização do Ministério da Educação e Cultura (MEC), para 
funcionamento do Estabelecimento de Ensino e de cada Curso para o qual solicita estágio, 
bem como autorização dos Conselhos Profissionais para os Cursos Profissionalizantes em 
cada área solicitada, para posterior assinatura do termo de convênio.
PARÁGRAFO 3º - O Termo de Compromisso de estágio terá validade de sessenta meses 
(60 meses), a partir da data de aprovação pelo SAD-GS/DGTES/SEPAES/NEO e CMS/Natal/
RN, podendo ser renovado após avaliação do DGTES/SEPAES e aprovação do CMS/Natal/
RN, visando incorporar novas necessidades do SUS e exigências legais. Em situações 

excepcionais poderá ser prorrogado por até seis meses, em casos devidamente justificados, 
em comum acordo pelas Concedente e Convenente, mediante aprovação pelo CMS/Natal/RN.
PARÁGAFO 4º - Havendo  lançamento do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
(COAPS) o prazo de validade do convênio será modificado. 
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO E DAS RESPONSABILIDADES
O Plano de trabalho, projetos e atividades que farão parte desse estágio e outras atividades 
acadêmicas serão definidos como parte integrante do presente convênio, neles estabelecem-se de 
maneira detalhada os objetivos específicos a serem atingidos, bem como os planos de trabalho, os 
locais de estágios e as condições operacionais para o cumprimento do Estágio e outras atividades 
acadêmicas especificando as responsabilidades da CONCEDENTE e da CONVENENTE.
- Havendo alterações no plano de trabalho, projetos e atividades durante o ano de 
2020/2021, faz-se necessário anexar o novo plano de trabalho a este Termo Aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A regulação, monitoramento e avaliação do processo de estágio 
curricular obrigatório e outras atividades acadêmicas serão da competência do DGTES, 
SEPAES, mais especificamente no Núcleo de Estagio Obrigatório/NEO, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal/RN, junto à Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas.
CLÁUSULA QUINTA – DAS COMPETÊNCIAS DA CONCEDENTE
Compete à CONCEDENTE:
I - Publicar Edital definindo os campos de estágio e os profissionais que poderão receber 
estagiários, o número de vagas por curso/profissão, horários/turnos em que serão realizados 
os estágios e o período de inscrição, para que as Instituições de Ensino devidamente 
credenciadas, mediante assinatura do termo de compromisso, possam candidatar-se à vaga;
II - Observar a relação existente entre o curso e as atividades práticas curriculares supervisionadas 
pelo docente e/ou pelo preceptor a serem desenvolvidas durante o Estágio em serviço;
III - Encaminhar à CONVENENTE, por escrito, os estudantes que estejam em condições de 
continuar o estágio, e através do Preceptor, em parceria com o Supervisor de Ensino, analisar a 
redação do relatório no final de estágio, de caráter propositivo, considerando a responsabilidade 
da Instituição de Ensino com o processo de reorganização e fortalecimento do SUS;
IV - Formalizar o estágio através de Termo de Compromisso firmado com o aluno/acadêmico, 
tendo a interveniência obrigatória das Coordenações dos Cursos da respectiva Instituição;
V - Disponibilizar requerimento de solicitação de vaga no período previsto no edital, para 
possibilitar que a CONVENENTE, anexando a listagem dos alunos e respectivos cursos que 
irão para o campo de estágio, dentro do prazo estabelecido no referido edital de abertura 
de vagas definido pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso 
de cada aluno seja assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;
VI - Indicar um Preceptor de campo, sendo Profissional de Carreira do SUS lotado na SMS/
Natal/RN, cujas competências são:
- Supervisionar, acompanhar e avaliar o aluno, em conformidade com o roteiro pactuado 
com Instituição de Ensino;
- No caso do Professor também ser um servidor do SUS, lotado na e/ou na Unidade campo 
de estágio, ele somente poderá exercer sua função de supervisão de ensino fora do seu 
horário de trabalho na SMS/Natal/RN, após a avaliação prévia e rigorosa da Direção da 
Unidade e do DGTES/SEPAES/NEO/NEP;
- O Preceptor deverá ser previamente contactado pela Instituição de Ensino, sendo este um 
servidor da unidade, e somente poderá exercer sua função de preceptor no mesmo horário 
de trabalho, constando ciência da Direção da Unidade de Serviço de Saúde   como requisito 
para a autorização a ser concedida pelo DGTES/SEPAES, no prazo de pelo menos 15 antes 
do inicio das atividades nos campos de estágio.
VII - Comunicar à CONVENENTE qualquer ocorrência que possa interferir na execução deste Convênio;
VIII - Receber os alunos nos Serviços da Secretaria, oferecendo-lhe condições para exercício 
de atividades práticas relacionadas à sua formação profissional no SUS/RN;
IX - Firmar com a Coordenação de Curso o Termo de Compromisso do Estagiário OBRIGATÓRIO E 
NÃO OBRIGATÓRIO para cada aluno (a), constando nome e responsabilidades das partes envolvidas;
X - Acompanhar o desenvolvimento do aluno através de avaliação, relatórios e da freqüência 
do mesmo, bem como instituir outras formas de acompanhamento julgadas necessárias.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
Obriga-se à Convenente:
I -Apresentar ofício requerendo solicitação de campo À CONCEDENTE, no período previsto 
no edital, anexando a lista dos alunos e respectivos Cursos que irão para o campo de 
estágio dentro do prazo estabelecido no referido EDITAL de abertura de vagas definido 
pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso de cada aluno seja 
assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;
II - Indicar um Professor (SUPERVISOR DE ENSINO), comprovando vínculo formal com a 
Instituição de Ensino, OBSERVANDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 
- Regulamentar em seus editais e resoluções como experiência de ensino a atividade de 
Preceptoria para efeito de avaliação de Curriculum Vitae dos Preceptores, bem como, ao 
final de cada semestre, fornecer declarações comprobatórias pela realização da atividade 
de Preceptoria, destacando período, área e carga horária supervisionada;
- Contratar seguro contra acidentes pessoais que tenham por causa direta o desempenho 
das atividades decorrentes do estágio OBRIGATÓRIO; 
 - Proporcionar anualmente capacitação para os preceptores de acordo com a necessidade da SMS.
- Encaminhar o Docente/Supervisor do estágio curricular, trimestralmente, ao Serviço de 
Saúde, para avaliação do aluno no campo de estágio, bem como a integração ensino-serviço;
- Comunicar a SMS/Natal/RN/DGTES/SEPAES qualquer ocorrência que possa interferir na 
execução deste Convênio;
- Obriga-se a informar, anualmente, o valor da mensalidade por Curso e atualizar a referida 
informação sempre que houver reajustes.
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III - Apresentar declaração de que os responsáveis pela Instituição não possuem cargo ou 
função de chefia em órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no RN, nas três 
esferas de governo.
IV - Dos 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, os quais deverão ser obrigatoriamente 
fornecidos a partir do primeiro dia do estágio ao preceptor no serviço em que será 
desenvolvidas suas atividades.
V - A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições com a 
ciência da direção da unidades de serviços em saúde USS e ou núcleo  responsável.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DAS ATIVIDADES
A duração do estágio corresponderá ao cumprimento da carga horária estabelecida pelo 
Curso, devendo constar, no Termo de Compromisso do aluno, o período de início e término 
do estágio, que será disciplinado pelas seguintes diretrizes:
PARÁGRAFO 1º - A duração do estágio curricular obrigatório será por semestres letivos 
correspondentes ao projeto pedagógico do curso. A SMS/Natal/RN abrirá vagas através de 
edital para a primeira etapa do estágio (estágio I), e caso o convênio seja mantido entre 
ambas as partes, a SMS/Natal/RN obriga-se a dar continuidade as etapas seguintes até 
a integralização do estágio curricular obrigatório no nível de atenção para o qual o aluno 
ingressou na vaga especificada no edital que possibilitou a entrada em campo de estágio.
PARÁGRAFO 2º - As atividades e práticas de curta duração, visitas técnicas, entrevistas e 
vivências observarão o limite mínimo de quinze (15) dias e no máximo trinta (30) dias, e, 
após esse prazo, será repactuado novo período, e o número de alunos será de no máximo 
seis (6), que deverá respeitar a infra-estrutura da Unidade que os receberá.
PARÁGRAFO 3º - A carga horária deverá ser de quatro (4) a seis (6) horas diárias 
respeitando os critérios da lei N° (11.788 de 25 de setembro de 2008).
PARÁGRAFO 4º - Do estágio não obrigatório: A duração do estágio poderá variar de 
seis (6) a vinte e quatro (24) meses; do desligamento: a qualquer tempo, no interesse 
ou conveniência do órgão contratante ou solicitante ou da Instituição de Ensino; Por 
descumprimento da cláusula do termo de compromisso; quando houver interrupção do 
curso ou ao se desligar da Instituição de Ensino; caso participe de outro estágio obrigatório.
CLÁUSULA OITAVA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O vínculo entre o aluno-estagiário e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/
RN) durante a realização do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, regulamentado neste 
Convênio, não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com a SMS/Natal/RN, sendo 
este, responsável por todas as suas despesas pessoais durante a realização do estágio.
CLÁUSULA NONA - DO SEGURO OBRIGATÓRIO
Nos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório, a CONCEDENTE compromete-se a fazer, 
para cada estagiário, durante o período de estágio, um Seguro Contra Acidentes Pessoais, 
fazendo constar o nº da apólice, o valor, a denominação e o CNPJ da Seguradora no Termo 
de Compromisso do Estagiário.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas providenciará o Seguro 
Contra Acidentes Pessoais em casos de Estágio Curricular Obrigatório.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRAPARTIDA DA CONCEDENTE
É contrapartida da Concedente:
I - Obrigar-se a constituir-se 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;
II - Emitir a carta de anuência para Profissionais de Carreira do SUS lotados na SMS/
Natal/RN, que se inscreverem nas seleções dos cursos de: Técnicos Profissionalizantes, 
Graduação, Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, nas vagas de cada curso, relativas 
à concessão de 30% de descontos concedidos pela concedente para tais Profissionais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRAPARTIDA DAS CONVENENTES
Serão objetos de contrapartida para as seguintes Convenentes:
I – INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO:
- As Instituições Públicas de Ensino conveniadas que requererem vagas para estágio curricular 
obrigatório 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 
de serviço  de saúde da SMS/Natal/RN, conforme necessidade da Instituição definida pela SMS/
Natal/RN, os quais terão termos de doação da reforma fornecida pela convenente.
- 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, 
Instituições Filantrópicas, ou Escolas Técnico Profissionalizantes que possibilitem a 
educação permanente para os Servidores desta SMS/Natal/RN, bem como disponibilizar 
Profissionais para ministrarem capacitações solicitadas pela SMS/Natal/RN, palestras, mini-
cursos, de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer quinze por cento 15% de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu  para Servidores e de 30% para os Preceptores 
de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição for realizada apresentando 
oficio expedido pela da SMS/Natal/RN, emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;
- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, 
etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como 
acesso a bibliotecas, pelos Preceptores, durante o período de supervisão de estágio;
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
 - Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde, 
conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais e equipamentos de informática, eletro-eletrônico e médico- cirúrgico, 
semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deverá ser acompanhada pelo 
DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverá estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
II – INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS, FILANTRÓPICAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE 
INTERESSE PÚBLICO: 
- As Instituições de Ensino Privadas e Filantrópicas conveniadas que requererem vagas 
para estágio curricular obrigatório 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: 5% por aluno (a) em estágio nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde; 10% por cada aluno (a) em estágio em Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média 
Complexidade; 15% no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nas Unidades 
Hospitalares e Serviços Especializados de Média e 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;
- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- 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 o qual deverão realizar a comunicação à 
SMS/Natal/RN atraves de oficio.
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento 30% de desconto, anualmente, nos cursos de Pós 
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/NEO/NEP, ressalvando-se que efetivação dessa modalidade de contrapartida 
não deve ultrapassar trinte (30%) do valor total da contrapartida devida pela Convenente;
- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, 
etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como 
acesso a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- 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 Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão do Sistema Único 
de Saúde – SUS (ASPLAN), Coordenadoria Administrativa (CAD), Coordenadoria Financeira 
(COF), pelo Departamento de infra-estrutura Física e Tecnológica (DIFT) e pelo DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- 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.
III – UNIVERSIDADES E/OU CENTROS UNIVERSITÁRIOS PRIVADOS, FILANTRÓPICOS OU 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE PÚBLICO:
- As Universidades e/ou Centros Universitários privados, Filantrópicos ou Organizações 
Sociais de Interesse Público conveniados, que requererem vagas para estágio curricular 
obrigatório, obrigam-se a assegurar contrapartida à SMS/Natal/RN, sob a forma de 
qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das 
Unidades de Saúde da rede da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/
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Natal/RN. Essa contrapartida será calculada pelo quantitativo de alunos  encaminhados 
para campo de estágio, sendo calculada a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, 
assim distribuída: 5% por aluno em estágio nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 
10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de 
Urgência e Emergência de Média Complexidade; 15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares 
e Serviços Especializados de Média e Alta complexidades. Essa contrapartida será calculada 
considerando o tempo e período que o discente permanecer na Rede de Serviços da SMS/
NatalRN, contabilizados os semestres letivos que cada aluno estiver em estágio ou atividade 
de integração ensino-serviço;
- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- 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, bem como em 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 (SMS/Natal/RN), bem como 
disponibilizar Profissionais para ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, 
de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso a 
bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de 
Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, os quais deverão ser 
aprovados e acompanhados pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP, 
os  quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida 
prevista neste Termo de Convênio.
IV – FACULDADES:
- As Faculdades Privadas, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse Público 
conveniadas que requererem vagas para estágio curricular obrigatório 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/Natal/
RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal./RN. Essa contrapartida será calculada 
pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo calculado a partir 
do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno em estágio nas 
Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto 
Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média complexidade; 
15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de Média e 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 estiver em estágio ou atividade de integração ensino- serviço; 
 - O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- 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, bem como em 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 (SMS/Natal/RN), bem como 
disponibilizar Profissionais para ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, 
de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso à 
bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- 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 ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP, 
os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida 
prevista neste Termo de Convênio.
V – ESCOLAS TÉCNICAS, PRIVADAS, FILANTRÓPICAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE 
INTERESSE PÚBLICO: 
- As Escolas Técnicas Privadas conveniadas que requererem vagas para estágio curricular 
obrigatório 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/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/
RN. Essa contrapartida será calculada pelo quantitativo de alunos encaminhados para 
campo de estágio, sendo calculada a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, 
assim distribuída: 5% por aluno em estágio nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 
10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de 
Urgência e Emergência de Média Complexidade; 15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares 
e Serviços Especializados de Média e 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 estiver em estágio ou 
atividade de integração ensino- serviço;
 - O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente; 
- 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, bem como em 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 SMS/Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para ministrarem 
Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Natal/RN; 
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento 30% de desconto, anualmente, nos cursos técnicos 
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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso 
a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Do reparo, manutenção e suprimento das Unidades da Rede Municipal de Serviços 
de Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do serviço a qual deverá ser 
acompanhado pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e pelos DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os 
quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obrigam-se a assegurar a 
contrapartida prevista neste Termo de Convênio.
VI – ESCOLAS TÉCNICAS/PÚBLICAS:
- As Escolas Técnicas/Públicas e Filantrópicas de Ensino conveniadas que requererem 
vagas para estágio curricular obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS/Nata/
RN, sob a forma de qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e 
abastecimento das Unidades da rede da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela 
SMS/Nata/RN. Esta contrapartida será conforme parceria prevista no Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da 
Reforma fornecido pela Convenente;
- Obrigar-se-à a disponibilizar dez 10% vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, em 
atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos 
Nacionais e Internacionais, bem como em Cursos, Mini-Cursos, Oficinas, Projeto de Extensão, 
Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades, 
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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/Natal/RN; 
- Obrigar-se-à a fornecer bolsa integral anualmente nos cursos técnicos e complementação 
( a ser pactuado as vagas entre a Concedente e a Convenente) 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso 
a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde, 
conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais e equipamentos informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, 
semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deveá ser acompanhada 
pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
A realização dos Estágios Obrigatórios e outras atividades acadêmicas indicados neste 
Convênio não acarretarão em quaisquer obrigações financeiras para a Prefeitura Municipal 
de Natal/Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser rescindido no caso de descumprimento de suas cláusulas, a 
critério de qualquer uma das Partes ou por mútuo acordo no todo ou em parte, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, devendo a Parte que tomou a iniciativa pela rescisão, 
comunicar a outra Parte, por escrito, com antecedência de sessenta (60) dias, preservadas as 
atividades em andamento até a conclusão do semestre letivo em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente termo de Convênio vigorará por doze (12) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo firmado pelas Partes.
 Havendo lançamento do Contrato Organizativo da Ação Publica da Saúde (COAPS) o prazo 
de validade do convênio será modificado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do corrente Convênio, que não 
puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes, fica eleito o foro da Justiça Federal de 
1ª Instância – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (RN), com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem, assim ajustadas, assinam o presente Instrumento, em três (03) vias, de 
igual teor, para fins de direito, na presença das Testemunhas, abaixo arroladas.
Natal – RN, __de ________ de 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN                                 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF: 
Nome:
CPF:

ANEXO I - REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO
EMPRESA/SOCIEDADE:__________CNPJ:____INSCRIÇÃO MUNICIPAL:_______ 
ENDEREÇO:_____TELEFONES:__________________EMAIL:_____________ 
Prezados senhores, 
Tendo tido conhecimento do Chamamento Público em referência, a (nome da empresa), 
VEM REQUERER SEU CREDENCIAMENTO, conforme opção abaixo, para oferecimento de 
cenário de prática aos estudantes de nível identificar se Médio/Técnico, Graduação, Pós 
Graduação Latu sensu e Srtitu Sensu, da seguinte natureza:
( ) Estágio não obrigatório 
( ) Estágio obrigatório 
( ) Visitas técnicas 
( ) Práticas Supervisionadas 
( ) Projeto de extensão 
( ) Projetos de pesquisa 
( ) Residências Solicito que os cenários de prática sejam oferecidos aos seguintes cursos: 
LISTAR CURSOS SOLICITADOS 
Declara neste ato que: aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe; 
Declara, ainda, em caso de Parecer de Aprovação positivo serem autênticos todos os 

documentos de habilitação jurídica nesta etapa; que atenderá a todas as exigências 
estabelecidas no Edital de credenciamento e que fica obrigada a comunicar, a qualquer 
tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação jurídica ou de licitar ou de 
ou contratar com a Administração Pública. Se credenciada, na qualidade de representante 
legal, assinará o contrato o(a) Sr(a). _______________, portador(a) da carteira de 
identidade RG nº __________ e CPF/MF nº_______________. Por fim, declara que as 
informações acima são verdadeiras, sob as penas da Lei. 
____________, ___de _____________ de   2021
Assinatura (nome completo)

ANEXO Il - TERMO DE CONVÊNIO
Convênio que entre si celebram as Instituições de Ensino Públicas, Privadas, Filantrópicas e 
Escolas Técnicas em Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN), 
para realização de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório.
______________________, localizada à ___________________ Natal/RN, sob  
CNPJ ou CGC _____________, doravante representada neste ato pelo (a) Diretor (a) 
Geral _____________, e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/
RN), com sede na Rua Fabrício Pedroza, 915, 4º Andar – Petrópolis - Natal/RN, sob CGC 
24518573/0001-70, representada neste ato pela Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal 
de Saúde de Natal/RN, GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, bioquímico, casado, 
RG nº 239273, CPF nº12353760449, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25/09/08, 
com a Resolução Nº 023 / 2012 – CMS - NATAL – RN e das 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, celebram o 
presente convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente Convênio tem por finalidade cooperação técnica, científica e cultural entre as Partes 
Convenentes, visando, inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e 
com efetiva freqüência nos diversos Cursos Técnicos Profissionalizantes, Graduação, Pós-
Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu  a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não 
Obrigatório e outras atividades acadêmicas de acordo com o projeto político pedagógico dos 
respectivos Cursos, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ESTÁGIO
O convênio para a realização de Estágio Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades 
acadêmicas, poderá ser realizado junto à pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
tenha condições de proporcionar experiências práticas na linha de formação dos acadêmicos 
da área de saúde e supervisão acadêmica regular, conforme projeto pedagógico e grade 
curricular dos respectivos cursos, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e Legislação Federal de regulamentação de estágio vigente, compreendendo 
estágio nos termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, Art. 1º e respectivos parágrafos, bem 
como considerando as prioridades da política de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) 
municipal, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino, segundo para as 
Filantrópicas e/ou Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos e terceiro para as Instituições 
Privadas de Ensino. O termo de compromisso somente será efetivado após aprovação e 
validação pelo Colegiado do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS/Natal/RN).
PARÁGRAFO ÚNICO - A concessão do campo de estágio no âmbito da SMS/Natal/RN 
somente será permitida para discentes regularmente matriculados nas Instituições de 
Ensino conveniadas, mediante a assinatura deste Termo de Convênio e do Termo de 
Compromisso específico para cada estagiário (a), o qual incorpora toda a normatização 
de estágios constante na Resolução 037/2012/CMS/Natal/RN, e não poderá ser concedido 
para Instituições Formadoras, cujos Sócios e/ou Responsáveis pela Instituição exerçam 
cargos ou funções 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 TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
A formalização da concessão do estágio, além da assinatura do Termo de Convênio, efetivar-
se-á mediante assinatura do Termo de Compromisso específico para cada estagiário (a), 
constando período de realização, carga horária e atividades que poderá participar, nome 
e assinatura do docente supervisor de ensino, instituição e aluno; anexando comprovação 
do vínculo efetivo com a Instituição de Ensino, cabendo à SMS/Natal definir Unidade e/ou 
Serviço e o Preceptor para acompanhamento do Estagiário. 
PARÁGRAFO 1º - Esse Termo Específico será firmado entre a SMS/Natal/RN e a 
Coordenação do Curso, a ser firmado entre a Secretaria e o Estagiário, enquanto 
responsável pela interveniência obrigatória, em nome da Universidade/Faculdade/
Escolas Técnicas. É condição essencial que o (a) aluno (a) esteja cursando disciplinas 
que requerem habilidades práticas na formulação de competências específicas, além de 
já terem cursado disciplinas sobre direitos dos usuários e ética profissional. Visando, 
inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência 
nos Cursos Técnicos Profissionalizantes,  Graduação, Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto 
Sensu, e a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades 
acadêmicas de acordo com o Projeto Político Pedagógico dos Cursos, propiciando 
oportunidades de ensino, extensão e pesquisa na área de saúde, nos campos de prática 
em serviço da Convenente, considerando a afirmação constitucional em que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem como atribuição o ordenamento da formação para a área da 
saúde, regulamentada pela Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde (LOS), artigos 13, 15), 
gerando corresponsabilização entre o Município de Natal, para integração ensino-serviço na 
rede, em potencial, da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN).
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PARÁGRAFO 2º - A assinatura do Termo de Convênio e do Termo de Compromisso da 
Instituição Formadora somente será efetivada após aprovação pelo Colegiado do Conselho 
Municipal de Saúde de Natal (CMS/Natal/RN), mediante a tramitação de um processo 
de solicitação de convênio, através de requerimento feito pela Instituição Convenente, 
protocolado na SMS/Natal/RN, sob responsabilidade da equipe técnica do Departamento 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES), Setor de Educação Permanente e 
Articulação Ensino-serviço (SEPAES), Núcleo de Estágio obrigatório (NEO), que analisará o 
processo, no qual deverá conter os seguintes documentos: 
I - Requerimento da Instituição Convenente discriminando os cursos para os quais requer 
campo de estágio, períodos de estágio por curso e turnos preferenciais; 
II - Declaração autêntica em 3 (três) vias de que os Responsáveis pela Instituição não possuem Cargo 
Comissionado em Órgão Integrante e/ou vinculado ao SUS no território do Rio Grande do Norte;
 III - Comprovante da autorização do Ministério da Educação e Cultura (MEC), para 
funcionamento do Estabelecimento de Ensino e de cada Curso para o qual solicita estágio, 
bem como autorização dos Conselhos Profissionais para os Cursos Profissionalizantes em 
cada área solicitada, para posterior assinatura do termo de convênio.
PARÁGRAFO 3º - O Termo de Compromisso de estágio terá validade de 12 (doze) meses, 
a partir da data de aprovação pelo SAD-GS/DGTES/SEPAES/NEO, podendo ser renovado 
após avaliação do DGTES/SEPAES e aprovação do CMS/Natal/RN, visando incorporar 
novas necessidades do SUS e exigências legais. Em situações excepcionais poderá ser 
prorrogado por até seis meses, em casos devidamente justificados, em comum acordo 
pelas Concedente e Convenente, mediante aprovação pelo CMS/Natal/RN.
PARÁGAFO 4º - Havendo  lançamento do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
(COAPS) o prazo de validade do convênio será modificado. 
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO E DAS RESPONSABILIDADES
O Plano de trabalho, projetos e atividades que farão parte desse estágio e outras atividades 
acadêmicas serão definidos como parte integrante do presente convênio, neles estabelecem-se de 
maneira detalhada os objetivos específicos a serem atingidos, bem como os planos de trabalho, os 
locais de estágios e as condições operacionais para o cumprimento do Estágio e outras atividades 
acadêmicas especificando as responsabilidades da CONCEDENTE e da CONVENENTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A regulação, monitoramento e avaliação do processo de estágio 
curricular obrigatório e outras atividades acadêmicas serão da competência do DGTES, 
SEPAES, mais especificamente no Núcleo de Estagio Obrigatário - NEO, da Secretaria 
Municipal de Saúde de SMS/Natal, junto à Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas.
CLÁUSULA QUINTA – DAS COMPETÊNCIAS DA CONCEDENTE
Compete à CONCEDENTE:
I - Publicar Edital definindo os campos de estágio e as profissões que poderão receber 
estagiários, o número de vagas por curso/profissão, horários/turnos em que serão realizados 
os estágios e o período de inscrição, para que as Instituições de Ensino devidamente 
credenciadas, mediante assinatura do termo de compromisso, possam candidatar-se à vaga;
II - Observar a relação existente entre o curso e as atividades práticas curriculares supervisionadas 
pelo docente e/ou pelo preceptor a serem desenvolvidas durante o Estágio em serviço;
III - Encaminhar à CONVENENTE, por escrito, os estudantes que estejam em condições de 
continuar o estágio, e através do Preceptor, em parceria com o Supervisor de Ensino, analisar a 
redação do relatório no final de estágio, de caráter propositivo, considerando a responsabilidade 
da Instituição de Ensino com o processo de reorganização e fortalecimento do SUS;
IV - Formalizar o estágio através de Termo de Compromisso firmado com o aluno/acadêmico, 
tendo a interveniência obrigatória das Coordenações dos Cursos da respectiva Instituição;
V - Disponibilizar requerimento de solicitação de vaga no período previsto no edital, para 
possibilitar que a CONVENENTE, anexando a listagem dos alunos e respectivos cursos que 
irão para o campo de estágio, dentro do prazo estabelecido no referido edital de abertura 
de vagas definido pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso 
de cada aluno seja assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;
VI - Indicar um Preceptor de campo, sendo Profissional do SUS lotado na SMS/Natal/RN, 
cujas competências são:
- Supervisionar, acompanhar e avaliar o aluno, em conformidade com o roteiro pactuado 
com Instituição de Ensino;
- No caso do Professor também ser um servidor do SUS, lotado na e/ou na Unidade campo 
de estágio, ele somente poderá exercer sua função de supervisão de ensino fora do 
seu horário de trabalho na SMS/Natal/RN, após a avaliação prévia e rigorosa do DGTES/
SEPAES/NEO e Direção da Unidade.
- O Preceptor deverá ser previamente contactado pela Instituição de Ensino, sendo este um 
servidor da unidade, e somente poderá exercer sua função de preceptor no mesmo horário 
de trabalho, constando ciência da Direção da Unidade de Serviço de Saúde   como requisito 
para a autorização a ser concedida pelo DGTES/SEPAES, no prazo de pelo menos  quinze 
dias (15 dias ) úteis, antes do inicio das atividades nos campos de estágio.
VII - Comunicar à CONVENENTE qualquer ocorrência que possa interferir na execução deste Convênio;
VIII - Receber os alunos nos Serviços da Secretaria, oferecendo-lhe condições para exercício 
de atividades práticas relacionadas à sua formação profissional no SUS/RN;
IX - Firmar com a Coordenação de Curso o Termo de Compromisso do Estagiário OBRIGATÓRIO E 
NÃO OBRIGATÓRIO para cada aluno (a), constando nome e responsabilidades das partes envolvidas;
X - Acompanhar o desenvolvimento do aluno através de avaliação, relatórios e da freqüência 
do mesmo, bem como instituir outras formas de acompanhamento julgadas necessárias.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
Obriga-se à Convenente:
I - Apresentar ofício requerendo  solicitação de campo À CONCEDENTE, no período previsto 
no edital, anexando a lista dos alunos e respectivos Cursos que irão para o campo de 

estágio dentro do prazo estabelecido no referido EDITAL de abertura de vagas definido 
pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso de cada aluno seja 
assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;
II - Indicar um Professor (SUPERVISOR DE ENSINO), comprovando vínculo formal com a 
Instituição de Ensino, OBSERVANDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 
- Regulamentar em seus editais e resoluções como experiência de ensino a atividade de 
Preceptoria para efeito de avaliação de Curriculum Vitae dos Preceptores, bem como, ao 
final de cada semestre, fornecer declarações comprobatórias pela realização da atividade 
de Preceptoria, destacando período, área e carga horária supervisionada;
- Contratar seguro contra acidentes pessoais que tenham por causa direta o desempenho 
das atividades decorrentes do estágio OBRIGATÓRIO; 
 - Proporcionar, anualmente Capacitação para os Preceptores de acordo com a necessidade da SMS.
- Encaminhar o Docente/Supervisor do estágio curricular, trimestralmente, ao Serviço de 
Saúde, para avaliação do aluno no campo de estágio, bem como a integração ensino-serviço;
- Comunicar a SMS/Natal/RN/DGTES/SEPAES qualquer ocorrência que possa interferir na 
execução deste Convênio;
- Obriga-se a informar, anualmente, o valor da mensalidade por Curso e atualizar a referida 
informação sempre que houver reajustes.
III - Apresentar declaração de que os responsáveis pela Instituição não possuem cargo ou função de 
chefia em órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no RN, nas três esferas de governo.
IV - Dos 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, os quais deverão ser obrigatoriamente 
fornecidos a partir do primeiro dia do estágio ao preceptor no serviço em que será 
desenvolvidas suas atividades.
V - A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições com a 
ciência da direção da unidades de serviços em saúde USS e ou núcleo  responsável.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DAS ATIVIDADES
A duração do estágio corresponderá ao cumprimento da carga horária estabelecida pelo 
Curso, devendo constar, no Termo de Compromisso do aluno, o período de início e término 
do estágio, que será disciplinado pelas seguintes diretrizes:
PARÁGRAFO 1º - A duração do estágio curricular obrigatório será por semestres letivos 
correspondentes ao projeto pedagógico do curso. A SMS/Natal/RN abrirá vagas através de 
edital para a primeira etapa do estágio (estágio I), e caso o convênio seja mantido entre 
ambas as partes, a SMS/Natal/RN obriga-se a dar continuidade as etapas seguintes até 
a integralização do estágio curricular obrigatório no nível de atenção para o qual o aluno 
ingressou na vaga especificada no edital que possibilitou a entrada em campo de estágio.
PARÁGRAFO 2º - As atividades e práticas de curta duração, visitas técnicas, entrevistas e 
vivências observarão o limite mínimo de quinze (15) dias e no máximo trinta (30) dias, e, 
após esse prazo, será repactuado novo período, e o número de alunos será de no máximo 
quatro (4), que deverá respeitar a infra-estrutura da Unidade que os receberá.
PARÁGRAFO 3º - A carga horária deverá ser de quatro (4) a seis (6) horas diárias 
respeitando os critérios da lei N° (11.788 de 25 de setembro de 2008).
PARÁGRAFO 4º - Do estágio não obrigatório: A duração do estágio poderá variar de 
seis (6) a vinte e quatro (24) meses; do desligamento: a qualquer tempo, no interesse 
ou conveniência do órgão contratante ou solicitante ou da Instituição de Ensino; Por 
descumprimento da cláusula do termo de compromisso; quando houver interrupção do 
curso ou ao se desligar da Instituição de Ensino; caso participe de outro estágio obrigatório.
CLÁUSULA OITAVA– DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O vínculo entre o aluno-estagiário e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/
RN) durante a realização do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, regulamentado neste 
Convênio, não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com a SMS/Natal/RN, sendo 
este, responsável por todas as suas despesas pessoais durante a realização do estágio.
CLÁUSULA NONA - DO SEGURO OBRIGATÓRIO
Nos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório, a CONCEDENTE compromete-se a fazer, 
para cada estagiário, durante o período de estágio, um Seguro Contra Acidentes Pessoais, 
fazendo constar o nº da apólice, o valor, a denominação e o CNPJ da Seguradora no Termo 
de Compromisso do Estagiário.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas providenciará o Seguro 
Contra Acidentes Pessoais em casos de Estágio Curricular Obrigatório.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRAPARTIDA DA CONCEDENTE
É contrapartida da Concedente:
I - Obrigar-se a constituir-se 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;
II - Emitir a carta de anuência para Profissionais de Carreira do SUS lotados na SMS/
Natal/RN, que se inscreverem nas seleções dos cursos de: Técnicos Profissionalizantes,  
Graduação, Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, nas vagas de cada curso, relativas 
à concessão de 30% de descontos concedidos pela concedente para tais Profissionais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRAPARTIDA DAS CONVENENTES
Serão objetos de contrapartida para as seguintes Convenentes:
I – INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO:
- As Instituições Públicas de Ensino conveniadas que requererem vagas para estágio 
curricular obrigatório 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 de serviço  de saúde da SMS/Natal/RN, conforme necessidade 
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da Instituição definida pela SMS/Natal/RN, os quais terão termos de doação da reforma 
fornecida pela convenente.
- 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, 
Instituições Filantrópicas, ou Escolas Técnico Profissionalizantes que possibilitem a 
educação permanente para os Servidores desta SMS/Natal/RN, bem como disponibilizar 
Profissionais para ministrarem capacitações solicitadas pela SMS/Natal/RN, palestras, mini-
cursos, de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer quinze por cento 15% de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu  para Servidores e de 30% para os Preceptores 
de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição for realizada apresentando 
oficio expedido pela da SMS/Natal/RN, emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;
- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, 
etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como 
acesso a bibliotecas, pelos Preceptores, durante o período de supervisão de estágio;
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde, 
conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais e equipamentos de informática, eletro-eletrônico e médico- cirúrgico, 
semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deverá ser acompanhada pelo 
DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverá estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
II – INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS, FILANTRÓPICAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE 
INTERESSE PÚBLICO: 
- As Instituições de Ensino Privadas e Filantrópicas conveniadas que requererem vagas 
para estágio curricular obrigatório 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: 5% por aluno (a) em estágio nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde; 10% por cada aluno (a) em estágio em Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média 
Complexidade; 15% no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nas Unidades 
Hospitalares e Serviços Especializados de Média e 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;
- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- 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 o qual deverão realizar a comunicação à 
SMS/Natal/RN atraves de oficio.
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento 30% de desconto, anualmente, nos cursos de Pós 
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/NEO/NEP, ressalvando-se que efetivação dessa modalidade de contrapartida 
não deve ultrapassar trinte (30%) do valor total da contrapartida devida pela Convenente;
- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro, 
etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como 
acesso a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
-- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- 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 Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão do Sistema Único 
de Saúde – SUS (ASPLAN), Coordenadoria Administrativa (CAD), Coordenadoria Financeira 
(COF), pelo Departamento de infra-estrutura Física e Tecnológica (DIFT) e pelo DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- 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.
III – UNIVERSIDADES E/OU CENTROS UNIVERSITÁRIOS PRIVADOS, FILANTRÓPICOS OU 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE PÚBLICO:
- As Universidades e/ou Centros Universitários privados, Filantrópicos ou Organizações Sociais 
de Interesse Público conveniados, que requererem vagas para estágio curricular obrigatório, 
obrigam-se a assegurar contrapartida à SMS/Natal/RN, sob a forma de qualificação profissional, 
reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades de Saúde da rede 
da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida será 
calculada pelo quantitativo de alunos  encaminhados para campo de estágio, sendo calculada 
a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno em estágio 
nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto 
Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média Complexidade; 15% no 
SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de Média e Alta complexidades. 
Essa contrapartida será calculada considerando o tempo e período que o discente permanecer 
na Rede de Serviços da SMS/NatalRN, contabilizados os semestres letivos que cada aluno 
estiver em estágio ou atividade de integração ensino-serviço;
- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- 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, bem como em 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 (SMS/Natal/RN), bem como 
disponibilizar Profissionais para ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, 
de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso a 
bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
-  Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de 
Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, os quais deverão ser 
aprovados e acompanhados pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP, 
os  quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida 
prevista neste Termo de Convênio.
IV – FACULDADES:
- As Faculdades Privadas, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse Público 
conveniadas que requererem vagas para estágio curricular obrigatório 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/Natal/
RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal./RN. Essa contrapartida será calculada 
pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo calculado a partir 
do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno em estágio nas 
Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto 
Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média complexidade; 
15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de Média e 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 estiver em estágio ou atividade de integração ensino- serviço; 
 - O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente.
- Obrigar-se-á a disponibilizar dez 10% vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, 
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em atividades de capacitação e aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, 
Congressos Nacionais e Internacionais, bem como em 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 (SMS/Natal/RN), bem como 
disponibilizar Profissionais para ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, 
de interesse da SMS/Natal/RN;
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de 
Pós 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso à 
bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- 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 ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP, 
os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida 
prevista neste Termo de Convênio.
V – ESCOLAS TÉCNICAS, PRIVADAS, FILANTRÓPICAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE 
INTERESSE PÚBLICO: 
- As Escolas Técnicas Privadas conveniadas que requererem vagas para estágio curricular 
obrigatório 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/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida 
será calculada pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo 
calculada a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno 
em estágio nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio 
em CAPS, Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média 
Complexidade; 15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de  
Média e 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 estiver em estágio ou atividade de integração ensino- serviço;
 - O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer até o mês de junho do ano vigente; 
- 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, bem como em 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 SMS/Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para ministrarem 
Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Natal/RN; 
- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento 30% de desconto, anualmente, nos cursos técnicos 
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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso 
a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- - Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável.
- Do reparo, manutenção e suprimento das Unidades da Rede Municipal de Serviços 
de Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do serviço a qual deverá ser 
acompanhado pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e pelos DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os 
quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de 
informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de 
acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/
SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;

- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obrigam-se a assegurar a 
contrapartida prevista neste Termo de Convênio.
VI – ESCOLAS TÉCNICAS/PÚBLICAS:
- As Escolas Técnicas/Públicas e Filantrópicas de Ensino conveniadas que requererem 
vagas para estágio curricular obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS/Nata/
RN, sob a forma de qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e 
abastecimento das Unidades da rede da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela 
SMS/Nata/RN. Esta contrapartida será conforme parceria prevista no Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da 
Reforma fornecido pela Convenente;
- Obrigar-se-à a disponibilizar dez 10% vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, em 
atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos 
Nacionais e Internacionais, bem como em 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/Natal/RN; 
- Obrigar-se-à a fornecer bolsa integral anualmente nos cursos técnicos e complementação 
( a ser pactuado as vagas entre a Concedente e a Convenente) 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/NEO/NEP; 
- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro) 
para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso 
a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio; 
- - Dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 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 preceptor no serviço em que sera desenvolvida suas atividades.
-A entrega dos EPIs deverá ser protocolada e assinada por ambas instituições, com a 
ciência da Direção da Unidade do Serviço de Saúde USS e ou núcleo responsável. 
- Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde, 
conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;
- Aquisição de materiais e equipamentos informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, 
semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deveá ser acompanhada 
pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;
- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade 
com as normas preconizadas pelo MEC.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
A realização dos Estágios Obrigatórios e outras atividades acadêmicas indicados neste 
Convênio não acarretarão em quaisquer obrigações financeiras para a Prefeitura Municipal 
de Natal/Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser rescindido no caso de descumprimento de suas cláusulas, a 
critério de qualquer uma das Partes ou por mútuo acordo no todo ou em parte, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, devendo a Parte que tomou a iniciativa pela rescisão, 
comunicar a outra Parte, por escrito, com antecedência de sessenta (60) dias, preservadas as 
atividades em andamento até a conclusão do semestre letivo em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente termo de Convênio vigorará por doze (12) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo firmado pelas Partes.
 Havendo lançamento do Contrato Organizativo da Ação Publica da Saúde (COAPS) o prazo 
de validade do convênio será modificado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do corrente Convênio, que não 
puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes, fica eleito o foro da Justiça Federal de 
1ª Instância – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (RN), com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem, assim ajustadas, assinam o presente Instrumento, em três (03) vias, de 
igual teor, para fins de direito, na presença das Testemunhas, abaixo arroladas.
Natal – RN, __de ________ de 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN                                 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF: 
Nome:
CPF:
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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - TCE 
Anexar o modelo do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório- TCE da Instituição 
de Ensino com o aluno, sem vínculo empregatício, que objetiva proporcionar a formação 
superior e aperfeiçoamento técnico de estudantes, nos termos de Lei nº 11.788, de 
25/09/08, que dispõe sobre o estágio de estudantes e práticas supervisionadas.

ANEXO IV - MODELO DE PLANO DE TRABALHO
Anexar o modelo de Plano de Trabalho do aluno com uma descrição das atividades 
inerentes ao curso.
As instituições que firmaram convênio com a SMS/Natal/RN no ano de 2020 ficam excluidas 
dessa obrigação, visto que, ja consta na documentação do contrato anteriormente firmado.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 171/2021
Processo:  4479/2021-06
Fundamento Legal: O presente contrato de locação de imóvel firmado com base na Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, artigo 
24, inciso X da Lei Federal n°8.666/93 - Processo administrativo nº 04479/2021-06 , em 
acordo com parecer jurídico nº XXXX   /2021.
Locador: Marcelo Rochester Nunes Tavares Alves
Objeto: Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado na Rua Joâo Dias de 
Oliveira, nº 01, Bairro: Barro Vermelho - Natal/RN - CEP: 59.030-650 - Zona Leste de Natal.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 20.49 
Atividade: 10.302.003.2-354 -Elemento de Despesa: 3.33.90.36-Sub-Elemento: 14
Fonte: 121400 
Valor: R$ 51.929,40
Código Reduzido: 10897
Valor: Pela presente locação a LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR à importância mensal 
de R$ 4.327,45 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total Anual de R$  51.929,40 (cinquenta e um mil novecentos e vinte e 
nove reais e quarenta centavos).
Vigência: A presente locação tem o prazo de duração de 12 ( doze ) meses, com início 
em 01 de dezembro de 2021, podendo ser objeto de prorrogação, a menos que uma das 
partes manifeste-se expressamente até 120 (cento e vinte) dias antes de seu término.
Gestor: Edvar de Aguiar Galvão - Matrícula nº 1.032-4
Assinaturas: 
George Antunes de Oliveira – Locatário
 Marcelo Rochester Nunes Tavares Alves - Locador
Natal, 30 de Novembro de 2021.

EXTRATO DO 3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2018
Processo: 5561/2021-40
Fundamento Legal: O presente Aditivo obedece aos termos do Termo de Referência ( 
2954043), no Edital do Pregão Eletrônico nº 125/2017 - SCG/SEPLAG (3033047), que 
culminou com a edição da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 002/2018 (4346962), e na 
Proposta (5607394), constantes do processo administrativo de contratação SEI nº 00410-
00012048/2017-02; fundamentando no Decreto nº 30.658, de 6 de agosto de 2009, alterado 
pelo Decreto nº 33.940, de 11 de outubro de 2012, do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro 
de 2001, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Distrital nº 36.519/2015, na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata, com fulcro no art. 15, inciso II, 
da  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto 
Municipal nº 11.005, de 29 de abril de 2016, conforme parecer Jurídico, constante no Processo 
Administrativo nº 015276/2020-56 da Secretaria Municipal de Saúde-SMS.
Contratante: Secretaria municipal de saúde.
contratado: Centro De Integração Empresa Escola (Ciee), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
61.600.839/0001-55
Objeto: A prorrogação por mais 12 (doze) meses, a contratação de agente de integração 
para operacionalização do Programa de Estágio para a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município do Natal/RN.
Dotação: 
Unidade Orçamentária: 20.149
Atividade/Projeto: 10.122.001.2 - 414
Elemento: 3.33.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub Elemento: 99- Outros
Valor R$ 1.214.075,64
Fonte: 1001000
Código Reduzido: 12615
Preço: Pela execução dos serviços objeto deste aditivo, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 117.502,48 (cento e dezessete mil, 
quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme o serviço executado e o valor 
anual estimado em R$ 1.214.075,64 (um milhão duzentos e quatorze mil, setenta e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos).
Vigência: O aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 01 de dezembro de 2021 
e termino em 31 de novembro de 2022, admitindo-se a sua prorrogação, de acordo com o 
disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Gestor do Contrato: Samara Sybelle de Araujo Nobre Santos - Matrícula 35154-7
Contratante: George Antunes de Oliveira
Contratada: Alessandro Salvatore Maximiliano Attinã
Natal/RN, 09 de Novembro de 2021.

*EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 02/2021 - TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE NATAL E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROFESSOR SEVERINO LOPES.
PROCESSO: 005849/2021-14
CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Saúde de Natal, CNPJ: 24.518.573/0001-70. 
Secretário Municipal de Saúde: George Antunes de Oliveira.
COVENENTE: Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, CNPJ: 08.587.099/0002-62. 
Dirigente: Edizeuma Xavier de Amorim. 
OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto garantir o custeio de despesas, 
para melhorias nos atendimento da instituição, proporcionando um atendimento mais 
humanizado aos usuários desta unidade.
META: Melhoria contínua em tratamento e assistência aos padecentes de transtorno 
mentais e, usuários de álcool e outras drogas..
VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento terá sua vigência iniciada a partir de sua assinatura 
até 31 de dezembro de 2021, podendo prorrogar-se “de oficio“ pela SMS quando houver 
atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
Atividade/Programa: 10.302.003.2-442- Fortalecimento da Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial de Média e Alta Complexidade do SUS
Elemento de Despesa: 3.33.50.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento: 99 - Outros
Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
Fonte: 121400
*Republicado por Incorreção

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 146/2021
Processo:  2469/2021-28
Fundamento Legal: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico 
Nº 24.082/2020, Processo nº 040504/2019-92 - SEMAD - SRP - ARP - 001/2021 TCE - 
262554 e seus anexos, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 
123/2006 e suas alterações pelas Leis Complementares nºs 128/2008, 139/2011, 
147/2014, e 155/2015), Lei Municipal nº 6.025/2009, Decreto Municipal nº 11.178, de 
02/01/2017 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, constante no 
Processo Administrativo nº 02469/2021-28
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: Aglon Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ sob o n.º 65.817.900/0001-71
Objeto: O objeto da presente avença consiste na aquisição de medicamentos, para atender 
as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal, pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo 
Dotação:
UNIDADE: 20.49
Elemento: 3.33.90.30 - Material de Consumo-Sub-elemento: 09 - Material Farmacológico-
Atividade/Projeto: 10.122.001.1.051-Valor R$ 100.464,00
Fonte: 10010001
Código Reduzido: 13090
Preço: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 100.464,00 (cem mil quatrocentos 
e sessenta e quatro reais), em duas parcelas, sedo a primeira parcela no valor de R$ 50.164,50 
(cinquenta mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), a segunda parcelas no valor 
de R$ 50.229,50( Cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
Vigência: O presente Contrato terá prazo de vigência da data da assinatura e termino em 
31 de dezembro de 2021.
Gestor do Contrato: Jéssica Tolentino Souza - Matrícula: 72.821-8
Assinaturas:
Contratante: George Antunes de Oliveira
Contratada: Eros Carraro
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 07279/2021-05
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 
Contratada/Credora: SANTOS & FERNANDES EIRELI-CNPJ: 02.909.308/0001-80;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais),decorrente 
de pagamento por indenização.
Dotação Orçamentária:
Atividade/Programa: 10.305.003.2411 - Fortalecimento do Serviço Móvel de 
Urgência - SAMU NATAL; Elemento 33.90.39– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica; Fonte: 121400; Valor R$ 120.000,00.

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 171/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel 
Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a 
realização da Coleta de Preços abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 171/2021 – Processo nº 013327/2020-13 – OBJETO: 
Eventual aquisição de serviço de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de 
obra e manutenção corretiva, para tubulação de gás de cozinha industrial, central e tubulação 
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interna e externa, conforme especificado na pesquisa, para atender as unidades de Saúde 
da Secretaria Municipal de saúde de Natal-RN, Departamento de Infra estrutura - DIFT. A 
Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis, a contar desta publicação. 
As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento de 
Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 
59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta 
feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: smscompras.pm@gmail.com.br e do 
telefone: (84) 3232-2457/3232-8563/ 3232-8497. As Propostas de Preços poderão ser 
entregues no citado endereço ou encaminhadas via e-mail em formato de imagem.
Márcia Maria Almeida de Oliveira Albuquerque-Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 073/2021-GS/SEMUT,NATAL(RN), 01 DE DEZEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em especial 
a contida no Art.5º, inciso II, Parágrafo 2º da Lei Complementar nº 035 de 24/07/2001;
Considerando o Termo de ajustamento de Gestão (TAG) n 002/2017 celebrado entre o 
Ministério Público de Contas do estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal do 
Natal, em 19 de julho de 2017;
Considerando o disposto nas cláusulas 1, 2 e 3 do referido Termo;
Considerando que a referida Gratificação, prevista em Lei complementar, é de caráter 
continuado, e que já ocorre antes da despesa com pessoal atingir o Limite Prudencial, 
portanto, não implicando em aumento de despesas com pessoal,
RESOLVE:
Art. 1 - Atribuir a Cota Parte de Multa aos Ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional Fisco, 
referente a (15%) quinze por cento do produto dos valores efetivamente arrecadados com 
multa por infração, denunciados por qualquer de seus ocupantes, aos servidores abaixo 
relacionados referente ao mês de NOVEMBRO de 2021.

ORDEM NOME MATRICULA VALOR R$
1 ALEXANDRE OLIVEIRA CASTRO 49.570-1 746,55
2 ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO 18.695-3 746,55
3 ANDRE MAIA CARNEIRO LEÃO 18.808-5 746,55
4 ANTONIO PEREIRA DO REGO 04.964-6 746,55
5 AURIDAN TRINDADE DE OLIVEIRA 18.684-8 746,55
6 CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA 05.651-1 746,55
7 CELSO GREGORIO DE LIMA 04.420-2 746,55
8 CYNTHIA CUNHA BARRETO DE GÓIS 30.802-1 746,55
9 EDILSON TAVARES DE ARAUJO 05.173-0 746,55

10 EDMILSON JOVINO DE OLIVEIRA 10.081-1 746,55
11 ERIFRANCI FREITAS RODRIGUES 49.960-9 746,55
12 FELIX DE SOUZA OLIVEIRA 18.707-1 746,55
13 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAGALHÃES FILHO 48.658-2 746,55
14 FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA 04.996-4 746,55
15 GEORGE DE MORAIS BARBOSA 49.907-2 746,55
16 GEORGE HENRIQUE BEZERRA 48.753-8 746,55
17 GLAUCIA DA SILVA GRAÇA 61.087-9 746,55
18 GLEYCE MELO DE OLIVEIRA SOUZA 40.336-9 746,55
19 HELEANA APARECIDA DA CUNHA MARINHO 49.139-0 746,55
20 HENRIQUE AUGUSTO FARIA CARRILHO 18.699-6 746,55
21 JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 18.687-2 746,55
22 JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR 48.307-9 746,55
23 JOSE EDUARDO AMARAL DE ALENCAR 31.433-1 746,55
24 JOSE LUIZ DE CASTRO CORTEZ 05.579-4 746,55
25 JOSE MATOS VIANA 49.959-5 746,55
26 JOSE RICARDO F. M. CAVALCANTI 07.322-9 746,55
27 JOSINAI DE MORAIS BARBOSA 46.940-8 746,55
28 JULIANO SENA CARDOSO 61.516-1 746,55
29 KATIA RIBEIRO DE CARVALHO 60.775-4 746,55
30 LIANE MARIA SANTOS MACEDO 39.484-0 746,55
31 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA 30.356-9 746,55
32 LUIZA ERIKA PINHEIRO LIMA MARTINS 48.564-1 746,55
33 MARINEIDE MORAIS PACHECO 05.588-3 746,55
34 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA 61.194-8 746,55
35 MAURICIO LUCENA DE FREITAS 30.690-8 746,55
36 MIQUEIAS BESERRA DA SILVA 18.690-2 746,55
37 PAULO CÉSAR MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR 04.965-4 746,55
38 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA 49.961-7 746,55
39 PEDRO GOMES TAVARES FILHO 05.171-3 746,55
40 RAFAEL HEIDER BARROS FEIJÓ 48.301-0 746,55
41 RAIMUNDO DA COSTA SOUZA 31.853-1 746,55
42 REMBRANDT COURA VASCONCELOS 19.259-7 746,55
43 RENATA SOFIA PINHO DE AQUINO ALVES 18.686-4 746,55
44 RICARDO JOSE FREITAS LOBO 18.689-9 746,55
45 ROBERTO DE SOUZA 05.662-6 746,55
46 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 30.815-3 746,55
47 SELMA MARIA LUCIO DA SILVA 18.708-9 746,55
48 SIDNEY LOPES BARRETO 40.346-6 746,55
49 THIAGO CUNHA OTTONI 49.897-1 746,55
50 TICHILIA PEREIRA OLIVEIRA DE SÁ 18.692-9 746,55

51 VANESSA PINHEIRO FELIX 49.182-9 746,55
52 WAGNER DE OLIVEIRA SIMONETTI 05.591-3 746,55
53 WAGNER MENDONÇA EBARA 61.106-9 746,55
54 WANDERLEY FRANCO SAMPAIO 49.621-9 746,55
55 WELIGHTON MOREIRA DE ALMEIDA 18.698-8 746,55
56 WERBERTH OSVALDO DO NASCIMENTO 18.697-0 746,55

TOTAL R$ 41.806,96
POLYANNA VARELA DE AZEVEDO-SECRETÁRIA  ADJUNTA DE TRIBUTAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das 
atribuições legais que lhes são conferidas, FAZ SABER a todos quanto virem ou tiverem 
conhecimento do presente Edital, que os Fiscais Ambientais do Município lavraram os 
Auto(s) de Infração Ambiental (AIA) em desfavor da(s) pessoa(s) física(s) e|ou jurídica(s) 
qualificada(s) abaixo e, como está(ão) o(s) autuado(s) em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível citá-lo(s), pessoalmente nem via postal, dá-se ciência e torna público a 
toda à sociedade que o(s) autuado(s) têm o PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da data desta 
publicação, para oferecer defesa ou impugnação aos AIA nos termos dos artigos 124 e 
125 da Lei Municipal n.° 4.100/1992 (Código Municipal de Meio Ambiente). Não sendo 
contestada a autuação, o(s) autuado(s) será(ão) considerado(s) citado(s) e revel(is) no(s) 
respectivo(s) Processo(s) Administrativo(s) Eletrônico (PAE).

AIA PAE AUTUADO(A) CNPJ
725/2021 049573/2021 DENIS ALEXANDRE DA SILVA BERNARDES XXX.XXX.764-04

TRANSGREDIR OUTRAS NORMAS DESTINADAS À PROTEÇÃO DA SAÚDE AMBIENTAL OU DO MEIO 
AMBIENTE, AO NÃO MANTER O TERRENO, EDIFICADO OU NÃO, EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA. 
REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO DIAS-VIZINHO AO Nº 320, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 
3.011.0022.01.0127.0000.0, SEQUENCIAL 10018026. INFRAÇÃO CONSTATADA EM 27/10/21 ÀS 09H25.
SANÇÃO: ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA-Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das 
atribuições legais que lhes são conferidas, FAZ SABER a todos quanto virem ou tiverem 
conhecimento do presente Edital, que os Fiscais Ambientais do Município lavraram os 
Auto(s) de Infração Ambiental (AIA) em desfavor da(s) pessoa(s) física(s) e|ou jurídica(s) 
qualificada(s) abaixo e, como está(ão) o(s) autuado(s) em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível citá-lo(s), pessoalmente nem via postal, dá-se ciência e torna público a 
toda à sociedade que o(s) autuado(s) têm o PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da data desta 
publicação, para oferecer defesa ou impugnação aos AIA nos termos dos artigos 124 e 
125 da Lei Municipal n.° 4.100/1992 (Código Municipal de Meio Ambiente). Não sendo 
contestada a autuação, o(s) autuado(s) será(ão) considerado(s) citado(s) e revel(is) no(s) 
respectivo(s) Processo(s) Administrativo(s) Eletrônico (PAE).

AIA PAE AUTUADO(A) CNPJ
627/2021 049326/2021 MARIA EMILIA TEIXEIRA BEZERRA XXX.XXX.634-21

NÃO MANTER, O PROPRIETÁRIO, TERRENO PARTICULAR EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA..
SANÇÃO: MULTA SIMPLES DE 05 A 25 UFR
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021
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 
Ambientais abaixo relacionados. Ficam intimados as empresas e/ou pessoas físicas aqui 
citadas para no prazo de 05 (cinco) 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 128 da Lei n°. 4.100, de 19 
de junho de 1992 (Código do Meio Ambiente do Município do Natal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO
022609/2019-60 S R DE FARIAS CAVALCANTE LIMA (ADELSON RODAS E PNEUS)
022600/2019-59 WAGNER FERREIRA PIRES
022601/2019-01 DERSON CAMPELO DA SILVA
021656/2019-96 FLAVIO BASÍLIO DA SILVA
020063/2019-11 ANDERSON LIMA DA SILVA
012547/2019-88 THIAGO MONTEIRO DA SILVA
014219/2019-16 JVC COMERCIAL LTDA (Posto Caraú)
015931/2019-32 KESSY JOHNY B. DE ANDRADE

Natal, 01 de Dezembro de 2021.
THIAGO DE PAULA NUNES MESQUITA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 187/2021 – GS/SEMTAS, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
RESOLVE:
Art.1º. Designar a Servidora DEBORAH PEREIRA DE MELO, Mat. 73.116-1, para atuar como 
fiscal/gestor do Contrato abaixo relacionado.
a) Processo nº. 20210181752: Contrato n.º 44/2021– Contrato de Locação de imóvel – 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS e Artur Américo Rocha de 
Paiva e Edna Ferreira do Nascimento. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições 
em contrário. 
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE. 
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO
Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN
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Dezembro Laranja, evite o excesso de sol. 
Previna-se contra o câncer de pele.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2021
Processo nº: 20210537310
Contratado: MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI
Endereço: Rua Tereza Bezerra Salustino, nº 143, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP nº 59.075-
225, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.693.177/0001-50.
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS;
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.
Código de Atividade: Código de Atividade: 18.45 - 08.244.004.1-828 – Estruturação da 
Cozinha Solidária, da Sopa Solidária e da Educação Nutricional. Valor: R$ 78.724,88 (Setenta e 
oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). Fonte: 10010000 Anexo: 
4 Elemento de Despesa: 3.33.90.30 – Material de Consumo. Código de Atividade: 18.49 – 
08.244.001-1-053 – SEMTAS – Natal no Combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) Valor: R$ 
142.733,43 (Cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e três 
centavos). Conta Corrente: 12.141- X – NATALCOVID ACOLHIMENTO (Portaria nº. 369/2020) 
Fonte: 13110001 Anexo: 4 Elemento de Despesa: 3.33.90.30 – Material de Consumo.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Termo tem como objeto o aumento da quantidade e valor do Contrato 
n° 020/2021, sendo acrescida ao valor total contratual a quantia de R$ 221.458,31 
(duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e um centavos), 
correspondente a 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento), montante 
esse concernente ao aumento nos itens 2,3, 4,5,6,14,16,17,21,26,27,31,34,36,37,38,39
,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,71,72,7 3,74 e 75, devendo, por conseguinte, 
o valor total do Contrato sofrer acréscimo, passando de R$ 885.841,39 (oitocentos e 
oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), para R$ 
1.107.299,70 (um milhão, cento e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta 
centavos), aditivo da presente Cláusula, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, 
Lei nº 10.520/02 e da Instrução Normativa nº 06/2015 - CGM.
Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2021.
Contratado: MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2018
Processo nº: 006219/2018-61
Contratado: HAROLDO JOSÉ ABDON DE LYRA
Endereço: Avenida Campos Sales, 414, Apto. 1.000, Petrópolis, Natal/RN - CEP: 59.59.020-055.
CPF/MF  nº: 003.921.544-04
Contratante: : Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS;
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS
Código de Atividade: 18.49 – 08.244.004.2-996 – Serviço de Proteção Social Especial; 
Fonte 13110000; Anexo: 7. Elemento de Despesa: 3.33.90.36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física.
Base Legal:  Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e Lei Federal nº  8666/93 em sua atual redação.
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Contrato de Locação do 
imóvel situado na Rua Dr. João Abdon da Silva, nº 1493, Lagoa Nova, Natal/RN, onde funciona o 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças - Unidade I, de acordo com a Lei nº 8.245/91 
(antiga Lei do Inquilinato), com vigência pelo período de 02 (dois) meses, de 01 novembro de 
2021 a 31 de dezembrode 2021, permanecendo o valor mensal do aluguel em R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Valor mensal: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);
Vigência: 01 novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021;
Data de Assinatura: 29 de outubro de 2021; 
Contratado: HAROLDO JOSÉ ABDON DE LYRA;
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

*EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 61/2019
Processo nº: 028595/2019-98
Contratada: CLEBER CESAR FACHINE-CPF nº: 071.940.304-97;
End.: Rua Pedro Fonseca Filho, nº 9878, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59090-080.
Contratante: SEMTAS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS
Código de Atividade: 18.49 - 08.244.004.2-996 – Serviço de Proteção Social Especial. 
Valor mensal: R$ 10.783,26,00 (dez mil, setecentos e oitenta e três reais e 
vinte e seis centavos). Valor/2019: R$ 32.349,78 (trinta e dois mil, trezentos e 
quarenta e nove reais e setenta e oito centavos). Fonte: 13110000. Anexo: 7. 
Elemento de Despesa: 3.33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Princesa 
Isabel, 481, Cidade Alta, Natal-RN, CEP. 59025-400, para funcionamento da Unidade de 
Acolhimento Institucional III.
Valor Total: R$ 258.798,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e oito 
reais e vinte e quatro centavos).
Data de Assinatura: 01 de OUTUBRO de 2019; 
Contratado: CLEBER CESAR FACHINE;
Contratante: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS.
*Republicado por Incorreção.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2021
Processo nº: 20210702817
Contratado: CETUS CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, n° 324, Bairro Estados, CEP 58030-020, João Pessoa-PB, 
inscrita no CNPJ N.º 32.227.070/0001-73.
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS;
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.
Código de Atividade: 18.01 – 08.122.001.2-369 – Manutenção e Funcionamento da 
SEMTAS. Valor Estimado /2021: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Valor Estimado 
/2022: R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais). Fonte: 10010000 Anexo: 1 
Elemento de Despesa: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: Lei Federal nº  8.666/93 e suas alterações.
Objeto: O presente aditivo tem como objeto a alteração do valor inicial do contrato de 
prestação de serviço de manutenção predial, passando de R$ 960.000,00 (novecentos e 
sessenta mil reais) para R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais), adequando-
se, dessa forma, ao limite permitido de adesão a 50% (cinquenta por cento) do item 04 
da ata n° 11/2021- Prefeitura de Horizonte/CE, consoante disposto no § 3º do Art. 22 do 
Decreto n° 7.892/2013.
Data de Assinatura: 29 de novembro de 2021.
Contratado: CETUS CONSTRUTORA EIRELI
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 031/2021-SEMOV -  Concorrência Pública nº 003/2021-SEMOV 
Processo nº: 006748/2021-61
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação Eireli.
Objeto: Reestruturação viária do novo acesso à Redinha (pavimentação e recapeamento da 
Rua Maruim, Rua Francisco Ivo e acesso ao Quebra Mar), Zona Norte, em Natal/RN – Lote IV.
Valor: R$ 8.317.985,77 (oito milhões trezentos e dezessete mil novecentos e oitenta e 
cinco reais e setenta e sete centavos).
Prazos de vigência e execução: o prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, contados a partir da sua assinatura, enquanto o prazo de execução é de 
150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária: 
Exercício 2021: 
Nota de Reserva: 87530/2021; Projeto/Atividade: 15.451.012.1-471 – Execução de Obras 
de Drenagem e Pavimentação; Elemento/Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 
15100001 – Transferência de Convênios/União Adm. Direta – Outros; Anexo: IV – Projetos 
da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 4.954.937,72 (quatro milhões novecentos e 
cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)
Projeto/Atividade: 15.451.012.1-471 – Execução de obras de drenagem e pavimentação; 
Elemento de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001000 – Ordinários Não 
Vinculados; Anexo: IV – Projetos da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 141.405,76 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos).
Exercício 2022:
Projeto/Atividade: 15.451.012.1-471 – Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação; 
Elemento/Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 15100001 – Transferência 
de Convênios/União Adm. Direta – Outros; Anexo: IV – Projetos da Administração Direta 
e Indireta; Valor: R$ 3.221.644,29 (três milhões duzentos e vinte e um mil seiscentos e 
quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
Base Legal: nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Jarbas Cavalcanti de Oliveira Filho - Contratada
Natal, 01 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 032/2021-SEMOV -  Concorrência Pública nº 003/2021-SEMOV 
Processo nº: 006748/2021-61
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: NOVATEC – Construções e Empreendimentos LTDA.
Objeto: Reestruturação viária do antigo acesso à Redinha (capeamento asfáltico e execução 
do passeio com acessibilidade do trecho da Av. Dr. João Medeiros Filho, a partir do Viaduto 
da Redinha até o enrocamento com a Rua Francisco Ivo, Rua José Herôncio de Melo, a partir 
da Rua Francisco Ivo até a Rua Engenheiro Clovis Aragão, a partir da Rua José Herôncio de 
Melo até a Av. Dr. João Medeiros Filho) – Lote V
Valor: R$ 2.253.754,71 (dois milhões duzentos e cinquenta e três mil setecentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).
Prazos de vigência e execução: o prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, contados a partir da sua assinatura, enquanto o prazo de execução é de 
150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária: 
Nota de Reserva: 87531/2021; Projeto/Atividade: 15.451.012.1-471 – Execução de Obras 
de Drenagem e Pavimentação; Elemento/Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 
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15100001 – Transferência de Convênios/União Adm. Direta – Outros; Anexo: IV – Projetos 
da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 2.215.440,88 (dois milhões duzentos e quinze 
mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)
Projeto/Atividade: 15.451.012.1-471 – Execução de obras de drenagem e pavimentação; 
Elemento de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001000 – Ordinários Não 
Vinculados; Anexo: IV – Projetos da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 38.313,83 
(trinta e oito mil trezentos e treze reais e oitenta e três centavos).
Base Legal: nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Alexandre Albuquerque Teixeira - Contratada
Natal, 01 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 030/2021-SEMOV -  Tomada de Preços nº 022/2021-SEMOV 
Processo nº: 006747/2021-16
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: COASTAL – Construções e Soluções Técnicas e Ambientais EIRELI
Objeto: Construção de Centro de Comercialização de produtos associados ao turismo no 
Município de Natal: Requalificação do sistema de defesa costeira (enrocamento aderente) 
da Praia da Redinha, trecho do Rio Potengi e reurbanização e drenagem do entorno do 
Mercado Público da Redinha – Zona Norte do Município de Natal.
Valor: R$ 2.161.942,96 (dois milhões cento e sessenta e um mil novecentos e quarenta e 
dois reais e noventa e seis centavos).
Prazos de vigência e execução: o prazo de vigência do contrato é de 10 (dez) meses 
consecutivos, contados a partir da sua assinatura, enquanto o prazo de execução é de 8 
(oito) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária: 
Exercício 2021
Nota de Reserva: 87406/2021; Projeto/Atividade: 15.451.012.1-009 – Recuperação 
da Orla Marítima do Município; Elemento/Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; 
Fonte: 15100001 – Transferência de Convênios/União Direta; Anexo: IV – Projetos da 
Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 216.898,58 (duzentos e dezesseis mil oitocentos 
e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)
Projeto/Atividade: 15.451.012.1-009 – Recuperação da Orla Marítima do Município; 
Elemento de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001000 – Ordinários Não 
Vinculados; Anexo: IV – Projetos da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 36.753,03 
(trinta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e três centavos).
Exercício 2022
Projeto/Atividade: 15.451.012.1-009 – Recuperação da Orla Marítima do Município; Elemento/
Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 15100001 – Transferência de Convênios/
União Direta; Anexo: IV – Projetos da Administração Direta e Indireta; Valor: R$ 1.908.291,35 
(um milhão novecentos e oito mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)
Base Legal: nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 
8.883/94.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Luís Augusto de Gois - Contratada
Natal, 01 de dezembro de 2021.

01º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 001/2021 (CP 007/2020)
Processo nº 001977/2021-99
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: COASTAL Construções e Soluções Técnicas Ambientais.
Objeto: a planilha da primeira adequação constante nos autos, passa a substituir a planilha 
licitada, servindo de base para critérios de medição a partir desta data. Pela adequação 
ora realizada haverá ITENS ACRESCIDOS no valor de R$ 339.922,59 (trezentos e trinta e 
nove mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) correspondente 
a 16,06% do valor inicial do contrato. Haverá também ITENS NOVOS no valor de R$ 
194.355,42 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
dois centavos), correspondente a 9,18% do valor inicial do contrato, de modo que teremos 
um reflexo financeiro na ordem de 24,25 do valor inicialmente contratado. Em razão da 
adequação de planilha, haverá reflexo financeiro positivo na ordem de R$ 534.278,01 
(quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e um centavo), passando 
o valor inicial do contrato de R$ 2.117.020,36 (dois milhões, cento e dezessete mil, vinte 
reais e trinta e seis centavos), para 2.651.298,37 (dois milhões, seiscentos e cinquenta 
e um mil, duzentos e noventa e oito reais e4 trinta e sete centavos). Para os serviços de 
manutenção, conservação e monitoramento das estruturas de proteção do avanço do mar 
(enrocamento aderente) e das estruturas de urbanização da orla marítima na Cidade de 
Natal/RN. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do momento da sua assinatura 
pelas partes contratantes, permanecendo em vigor as cláusulas e condições até então 
estipuladas e não expressamente alterada.
Base Legal: art. 65, I, alínea “a e b” c/c  § 1º e §2º, II da Lei 8.666/93
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Luis Augusto de Gois - Contratada 
Natal, 22 de novembro de 2021.

06º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 015/2020 (TP 005/2020-SEMOV)
Processo nº 004483/2021-66
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: TECNO-SOL Soluções em Tecnologia Eireli.
Objeto: Cláusula Primeira: da substituição de planilha, A planilha da 2ª adequação constante 
dos autos passa a substituir a planilha licitada, bem como a planilha da primeira adequação 
já realizada servindo de base para critérios de medição a partir desta data. Cláusula 
Segunda: Das Margens de Supressão/Acréscimo: Pela adequação ora realizada haverão 
ITENS EXCLUÍDOS no valor de R$ 32.576,00 (trinta e dois mil e quinhentos e setenta e seis 
reais) correspondente a 9,95%, do valor inicial do contrato, haverão ITENS ACRESCIDOS no 
valor de R$ 10.060,37 (dez mil, sessenta reais e trinta e sete centavos), correspondente 
a 3,07% do valor inicial do contrato e haverão ITENS NOVOS, no valor de R$ 64.403,28 
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), correspondente a 
19,98% do valor contratado. Em razão da adequação de planilha, haverá reflexo financeiro 
positivo, na ordem de R$ 42.887,65 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos), passando o valor inicial do contrato de R$ 327.291,23 
(trezentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), para 
R$ 376.981,63 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta 
e três centavos). O presente instrumento de aditivo entra em vigor a partir do momento de 
sua assinatura pelas partes contratantes, permanecendo em vigor as cláusulas e condições 
até então estipuladas e não expressamente alteradas.
Base Legal: art. 65,I, alínea “a” e “b” c/c §1º e §2º, II da  da Lei nº 8.666/93.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Arthur Vechi Torres - Contratada 
Natal, 26 de novembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41 
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, 
art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer 
jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. 
Nº do Processo: 20210814488 
Nome do credor: CENTER PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
CNPJ: 08.310.443/0001-90 
Endereço: Av. Amintas Barros, 2878 Lagoa Nova Natal/RN CEP: 59.054-465 
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.001.2-095 Manutenção e Funcionamento da SEMUL 
ANEXO: 1 
FONTE: 10010000 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 Material de Consumo 
VALOR TOTAL: R$ 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 
OBJETO: Referente à aquisição de 75 (setenta e cinco) panetones 500g para atender 
demanda desta Secretaria e unidades descentralizadas, no período Natalino do ano de 2021. 
Natal/RN, 01 de Dezembro de 2021.
MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJO-Chefe da Unidade Setorial de Administração de Finanças – USAF/SEMUL
Ratifico o presente Termo de Dispensa.
JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA-Secretária Adjunta de Políticas Públicas para as Mulheres/SEMUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE  ESPORTE E LAZER
PORTARIA 052/2021,
NOMEIA FUNCIONÁRIO PARA SER GESTOR DO TERMO DE FOMENTO 08/2021.
A Secretária de Esporte e Lazer do Município de Natal no uso de suas atribuições e:
Considerando o processo administrativo SEL- 20211031122 que trata sobre Termo de 
Fomento 08/2021.
RESOLVE:
Artigo 1º: Nomear com gestor do Termo de Fomento o Servidor José Rubens Jacinto 
Segundo, matrícula nº 72.894-4.
Artigo 2º: A nomeação ora realizada é específica para atendimento do Processo 
Administrativo nº SEL- 20211031122, perdendo seu efeito, após o encerramento do 
mesmo, momento no qual a presente Portaria estará automaticamente revogada.
Artigo 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
JÓDIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES
Secretária Municipal de Esporte e Lazer

PORTARIA 051/2021,
NOMEIA FUNCIONÁRIO PARA SER GESTOR DO TERMO DE 
FOMENTO 07/2021.
A Secretária de Esporte e Lazer do Município de Natal no uso de suas atribuições e:
Considerando o processo administrativo SEL-20210883773 que trata sobre Termo de 
Fomento 06/2021.
RESOLVE:
Artigo 1º: Nomear com gestor do Termo de Fomento o Servidor Francisco Lindon Jakson 
Sales de Aquino, matrícula nº 72573-9.
Artigo 2º: A nomeação ora realizada é específica para atendimento do Processo 
Administrativo nº SEL-20210883773, perdendo seu efeito, após o encerramento do 
mesmo, momento no qual a presente Portaria estará automaticamente revogada.
Artigo 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
JÓDIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES
Secretária Municipal de Esporte e Lazer
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JUSTIFICATIVA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20211031122
OBJETO: A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração 
de parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEL e a SOCIEDADE AMIGOS 
DO DEFICIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE conforme justificativa do Projeto anexa nesse 
processo, por meio de formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco que envolve a Transferência de recursos financeiros, com 
vistas desenvolvimento de projeto sócio esportivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade 
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular 
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando:
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar 
da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Diante de todo o exposto, ao analisarmos que tal projeto recebeu emenda impositiva do 
Vereador Tércio Tinôco.
Assim, conforme proposta apresentada e documentação acostada, atendidos os preceitos 
do art. 31, inciso II da Lei 13.019/2014, assinamos o termo de fomento, com inexigibilidade 
de chamamento público.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
JÓDIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES-Secretária Municipal de Esporte e Lazer

JUSTIFICATIVA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20211042086
OBJETO: A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de 
parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEL e o RIACHUELO ATLÉTICO 
CLUBE conforme justificativa do Projeto anexa nesse processo, por meio de formalização 
de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco 
que envolve a Transferência de recursos financeiros, com vistas desenvolvimento de projeto 
sócio esportivo da Associação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade 
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular 
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando:
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar 
da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Diante de todo o exposto, ao analisarmos que tal projeto recebeu emenda impositiva do 
Vereador Paulinho Freire.
Assim, conforme proposta apresentada e documentação acostada, atendidos os preceitos 
do art. 31, inciso II da Lei 13.019/2014, assinamos o termo de fomento, com inexigibilidade 
de chamamento público.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
JÓDIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES-Secretária Municipal de Esporte e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PORTARIA N° 031/2021-GS/SEMDES DE 01 DE DEZEMBRO 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo cargo:
RESOLVE:
Art. 1ª – Designar para a Coordenação da Patrulha Maria da Penha à AGT/GMN JUDICLER 
DE FÁTIMA CAVALCANTE, matrícula 12.321-8.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art.3° - PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES

PORTARIA N° 030/2021-GS/SEMDES DE 01 DE DEZEMBRO 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo cargo:
RESOLVE:
Art. 1ª – Destituir da Coordenação da Patrulha Maria da Penha a AGT/GMN CÍCERA MICHELY 
MARIA DE OLIVEIRA, matrícula 11.337-9.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art.3° - PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES

PORTARIA Nº 028/2021/SEMDES-GS, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo cargo,
RESOLVE:
Art.1º – Designar o servidor Flávio Antônio da Silva Júnior, matrícula 73.116-8, como 
gestor, visando a fiscalização e o acompanhamento da Ordem de Compra 022/2021, que 
tem como objeto aquisição de placas – Mercosul – para os veículos doados pela SRPF/RN, 
conforme processo nº 20210968132.
Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
 Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

PORTARIA Nº 029/2021/SEMDES-GS, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo cargo,
RESOLVE:
Art.1º – Designar a servidora Kassandra Cavalcanti Gouveia, matrícula 46.204-7, como 
gestor, visando a fiscalização e o acompanhamento da Ordem de Serviço 026/2021, 
aquisição de refeições tipo Coffee Break e Bufffet para o III Workshop do Sistema Municipal 
de Políticas sobre Drogas – Simusd, conforme processo nº 202111019742.
Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO 
Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, 
cujo objeto é a aquisição de refeições tipo Coffee Break e Bufffet para o III Workshop do 
Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas – Simusd, com fulcro no artigo 24, II, da Lei 
no 8.666/93 na sua redação atual, em conformidade com o parecer jurídico nº 052/2021, 
acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
NÚMERO DO PROCESSO: 202111019742.
NOME DO CREDOR: CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.-CNPJ: 07.805.649/0001-29.
ENDEREÇO: Rua Rosa Fernandes da Silva, 113, Lote São Vicente 1, Nova Esperança – CEP 
59.144-210, Parnamirim/RN.
VALOR: R$ 16.680,00(dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).
Natal, 01 de dezembro de 2021.
Carlos Eduardo Couto Bezerra – Chefe USF/Semdes.
Ratificação
Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes e Melo – Secretária Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social.

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 022/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 20210968132.
NOME DO CREDOR: ALÊ PLACAS NATAL.-CNPJ: 07.805.649/0001-29.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Código da Atividade: 06.122.001.2-796.
Manutenção e Funcionamento da Semdes.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.44
Fonte: 10010000.
Anexo:1.
Objeto: Aquisição de placas – Mercosul – para veículos doados pela SRPF/RN.
Base Legal: Dispensa de Licitação – Art. 24, II, da Lei 8.666/1993 e alterações.
VALOR: R$ 850,00(oitocentos e cinquenta reais).
Prazo de entrega: Até sessenta dias da publicação da ordem de compra.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
Data de Emissão: 01/12/2021.
Data de Assinatura: 01/12/2021.
Carlos Eduardo Couto Bezerra – Chefe USF/Semdes.
Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes e Melo – Secretária Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social.

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 20210997680.
NOME DO CREDOR: CEIAS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.-CNPJ: 40.811.101.0001/67.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Código da Atividade: 06.244.001.2-106.
Gerenciamento do FUMUD.
Elemento de Despesa: 33.90.39.27
Fonte: 10010000.
Anexo:1.
Objeto: Aquisição de refeições tipo Coffee Breake Buffet para o III Workshop do Sistema 
Municipal de Políticas sobre Drogas –Simusd,
Base Legal: Dispensa de Licitação – Art. 24, II, da Lei 8.666/1993 e alterações.
VALOR: R$ 16.680,00(dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).
Prazo de entrega: Dia 07/12/2021.
Natal, 01 de dezembro de 2021.
Data de Emissão: 01/12/2021.
Data de Assinatura: 01/12/2021.
Carlos Eduardo Couto Bezerra – Chefe USF/Semdes.
Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes e Melo – Secretária Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL
PORTARIA Nº 085/2021-GP/NATALPREV, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021
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° 20211049960 – NATALPREV, de 30/11/2021,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, conforme artigo 39, 
inciso I e artigo 44 da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005, em favor de, 
MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO, inscrito no CPF nº 145.964.514-60, em virtude 
de ter preenchido os requisitos do artigo 9°, inciso I, §1°, da Lei Complementar nº 063/05, 
na qualidade de filho menor de 18 anos, respectivamente, do servidor municipal JOSE ALMIR 
DO NASCIMENTO, matrícula nº 120553, ocupante do cargo de Vigia, padrão GER-ASG-A-VI, 
falecido em 25 de outubro de 2021, com valor correspondente a totalidade da remuneração 
do servidor no cargo efetivo, quando do seu falecimento, conforme disposto no artigo 40, § 
7º, inciso II, da Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41, 
de 19 de dezembro de 2003, cumulado com o artigo 2°, inciso II, da Lei n° 10.887, de 18 de 
junho de 2004 e artigo 38, inciso II, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS                                  TIPO DE PENSÃO            %PENSÃO
MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO                 PENSÃO PROVISÓRIA           100,00%
Thiago Costa Marreiros
Presidente – Natalprev

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
PORTARIA Nº 151/2021 – GP/FUNCARTE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 
O presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE: 
Art. 1º – Tornar sem efeito o Termo de Inexigibilidade referente ao Processo Administrativo 
Eletrônico N° FUNCARTE-20210978278, publicado no Diário Oficial do Município do dia 12 
de novembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Natal-RN, 01 de dezembro de 2021. 
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO 
Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente 
justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em 
conformidade com o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do 
mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211045158
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA
Objeto: Contratação da empresa LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 29.105.165/0001-00 , para apresentação do artista LITTO LINS, que realizará 
apresentação no dia 7 de janeiro de 2022 e está dentro da programação do “NATAL 
EM NATAL”. O evento acontecerá no Espaço Cultural Marilene Dantas – Palco Árvore de 
Mirassol, na cidade do Natal/RN, sendo dentro do horário das 21:00h.
Classificação da Despesa: 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 
NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39 – Fonte: 10010000.
Valor: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra Diretora do Dep. de Programas, Projetos 
e Eventos Culturais - FUNCARTE 
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente 
justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em 
conformidade com o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do 
mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211045646
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: P & P LOCACOES E SERVICOS
Objeto: Contratação da empresa P & P LOCACOES E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 
14.433.017/0001-47, para apresentação do banda Briola Sales Feat: Airton Souza e 
Arnaldinho Neto, que realizará apresentação no dia 03 de DEZEMBRO DE 2021 e está 
dentro da programação do “NATAL EM NATAL”. O evento acontecerá no Espaço Cultural 
Marilene Dantas - Árvore de Mirassol, na cidade do Natal/RN, sendo o horário da 
apresentação às 21h.
Classificação da Despesa: 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 
NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39 – Fonte: 10010000. 
Valor: R$7.000,00 (Sete mil reais).
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra Diretora do Dep. de Programas, Projetos 
e Eventos Culturais - FUNCARTE 
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211041624 
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: BARDALLOS RESTAURANTE LTDA 
Objeto: Contratação da empresa BARDALLOS RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 
23.902.986/0001-90, para apresentação musical da artista JAINA ELNE se apresentará 
dentro da programação do NATAL EM NATAL, no evento PRATODOMUNDO - Centro Histórico 
(Beco da Lama e Adjacências), no dia 18 de dezembro do corrente ano.
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2067 APOIO AS FESTAS 
TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa: 
333.90.39; Fonte 10010000.
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Reconhecimento: Nizia Maria Klosouski de Almeida Gerente de Organização e Produção de 
Eventos -  FUNCARTE 
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211032765 
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: JOAO EVANGELISTA BEZERRA 15485900453
Objeto: Contratação da empresa JOAO EVANGELISTA BEZERRA 15485900453, inscrita no 
CNPJ nº 20.383.152/0001-28, para apresentação do artista KANELINHA, que realizará 
apresentação no dia 23 de dezembro de 2021 e está dentro da programação do “NATAL 
EM NATAL”. O evento acontecerá no Palco da Rua João Pessoa, na cidade do Natal/RN, 
sendo no horário das 17 horas.
Classificação da Despesa: 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 
NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39 – Fonte: 10010000. 
Valor: R$5.000,00 (Cinco mil reais).
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra Diretora do Dep. de Programas, Projetos 
e Eventos Culturais -  FUNCARTE
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211048718 
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: ANDIARA DE FREITAS EMIDIO 00955969417
Objeto: Contratação da empresa ANDIARA DE FREITAS EMIDIO 00955969417, inscrita no 
CNPJ Nº 12.126.598/0001-49, para apresentação da cantora ANDIARA FREITAS, que se 
apresentará na programação do evento DIA NACIONAL DO SAMBA, que acontecerá no Bar 
Galpão Zero4, Av. Itapetinga, 274 – Potengi, no dia 02 de dezembro do corrente ano.
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2067 APOIO AS FESTAS 
TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa: 
333.90.39; Fonte 10010000.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Reconhecimento: Nizia Maria Klosouski de Almeida Gerente de Organização e Produção de 
Eventos - FUNCARTE
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211051999
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: MARCELO BRUNO DE FREITAS FERREIRA 05107168493
Objeto: Contratação da empresa MARCELO BRUNO DE FREITAS FERREIRA 05107168493, 
inscrita no CNPJ Nº 32.217.352/0001-90, para apresentação da banda ORQUESTRA DO 
PAPÃO, no evento 19º PRÊMIO HANGAR DE MÚSICA, dentro da programação do NATAL EM 
NATAL 2021, que acontecerá no dia 05 de dezembro do corrente ano, às 17 horas, no 
Espaço Cultural João Paulo II, o “Papódromo”, com show de 02h (duas horas) de duração.
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS 
COMEMORAÇÕES DO NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39; Fonte 10010000. 
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Reconhecimento: Nizia Maria Klosouski de Almeida Gerente de Organização e Produção de 
Eventos - FUNCARTE
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211041799
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA
Objeto: Contratação da empresa F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.141.623/0001-30, para apresentação do CIRCUITO MUSICAL, 
que realizará apresentação no dia 8 de janeiro de 2022 e está dentro da programação 
do “NATAL EM NATAL”. O evento acontecerá no Espaço Cultural Marilene Dantas – Palco 
Árvore de Mirassol, na cidade do Natal/RN, sendo dentro do horário das 21:00h.
Classificação da Despesa: 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 
NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39 – Fonte: 10010000.
Valor: R$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais).
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra Diretora do Dep. de Programas, Projetos 
e Eventos Culturais - FUNCARTE 
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações, e em conformidade com 
o parecer jurídico, acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.
Nº do processo: 20211041772
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
Contratado: ALESSANDRA PAIVA DE MACEDO 01230401407 
Objeto: Contratação da empresa ALESSANDRA PAIVA DE MACEDO 01230401407, inscrita 
no CNPJ nº 22.820.817/0001-49, para apresentação da artista QUINTAL DA TANDA, que 
realizará apresentação no dia 7 de janeiro de 2022 e está dentro da programação do 
“NATAL EM NATAL”. O evento acontecerá no Espaço Cultural Marilene Dantas – Palco 
Árvore de Mirassol, na cidade do Natal/RN, sendo dentro do horário das 19:00h.
Classificação da Despesa: 13.392.0006.2075 REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 
NATAL EM NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.39 – Fonte: 10010000. 
Valor: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra Diretora do Dep. de Programas, Projetos 
e Eventos Culturais - FUNCARTE 
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS  DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 034/2021 - 2° CHAMADA
A Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal – ARSBAN, 
localizada na Rua da Conceição, 615, Cidade Alta – Natal/RN, Email: matheus.oliveira@natal.
rn.gov.br, telefones: (84) 3232-3398 / 3232 3399, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração, torna pública, para conhecimento dos interessados, a 
realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada:
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 034/2021 – PROCESSO: 20211019173
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE 
COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEDE DA ARSBAN.
A Pesquisa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
As informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço citado, no horário 
de 8h00min às 14h00min, de segunda-feira a sexta-feira, conforme requisitos e condições 
legais dispostos na Legislação permanente.
Natal, 01 de dezembro de 2021
Estefânia Maria Rodrigues Filgueira-Diretora do departamento Administrativo e Financeiro 
– ARSBAN-Mat. 68.928-9

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE
1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR KLAUS ARAUJO 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR 

LUCIANO NASCIMENTO 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA JÚLIA ARRUDA 
1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR AROLDO 
ALVES 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR PRETO AQUINO  4º. SECRETÁRIO: VEREADOR 

NIVALDO BACURAL.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

ATO DA MESA DIRETORA Nº 29, DE 30 DE NOMEBRO DE 2021
Decreta Luto Oficial pelo falecimento do ex-vereador Ney Lopes Jr. 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, no uso de suas atribuições legais 
amparada pelo Artigo 18 do Regimento Interno deste Poder Legislativo;
RESOLVE:
Art. 1º Decretar Luto Oficial no âmbito deste Poder Legislativo, no dia 01 de dezembro de 
2021, em razão do falecimento do ex-vereador Ney Lopes Jr. 

Art. 2º No dia 01 de dezembro de 2021 (quarta-feira) não haverá sessão ordinária.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Natal, 30 de novembro de 2021.

Vereador PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-Presidente

Vereador FELIPE ALVES-Primeiro Secretário

Vereador AROLDO ALVES-Segundo Secretário

PORTARIA Nº 0419/2021-MD.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear JOSÉ LUIZ FILHO, para ocupar o cargo em comissão de Assessor 

Parlamentar 6, no Gabinete do Vereador  Robério Paulino.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 01de dezembro de 2021.

PAULO FREIRE – PRESIDENTE 

FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIO

AROLDO ALVES – SEGUNDO SECRETÁRIO

PESQUISA MERCADOLÓGICA

PROCESSO Nº 076/2021

REPUBLICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, SITUADA NA RUA JUNDIAÍ, Nº 546, TIROL, NATAL/RN, 

TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 

REFLETORES HOLOFOTE DE LED COLORIDO.

A PESQUISA MERCADOLÓGICA TEM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO.

DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE (84) 3232-9398. MAIS 

INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL: 

ACMNAT@YAHOO.COM.BR. NATAL/RN, 01 DE DEZEMBRO DE 2021. ADRIANA TRINDADE – 

DIRETORA DO DEPARTAMENNTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA.

PESQUISA MERCADOLÓGICA

PROCESSO Nº 076/2021

REPUBLICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, SITUADA NA RUA JUNDIAÍ, Nº 546, TIROL, NATAL/RN, 

TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 

REFLETORES HOLOFOTE DE LED COLORIDO.

A PESQUISA MERCADOLÓGICA TEM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO.

DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE (84) 3232-9398. MAIS 

INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL: 

ACMNAT@YAHOO.COM.BR. NATAL/RN, 01 DE DEZEMBRO DE 2021. ADRIANA TRINDADE – 

DIRETORA DO DEPARTAMENNTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA.

OUTRAS PUBLICAÇÕES
PORTARIA 04/2021 COMUDE/NATAL 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência – COMUDE/ 

Natal, Sr. Eduardo Luciano Gomes Bezerra, torna público a deliberação plenária ocorrida na 

reunião extraordinária, ocorrida na terça-feira 30 de novembro de 2021. 

Art. 1º - Fica criada a Comissão eleitoral responsável pela elaboração e acompanhamento 

dos trâmites necessários a realização do processo eleitoral 2022/2024 para escolha dos 

representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Natal/COMUDE-Natal.

Art. 2º - São membros Titulares da referida Comissão: Perceval Nunes de Carvalho Filho, 

Décio Gomes Santiago e Magna Viviana Lopes Teixeira.

Art. 3º É membro suplente: Ana Karla Silva de Moura.

Art. 4º - Essa portaria entra em vigor no ato de sua publicação.

Natal, 30 de novembro de 2021 

EDUARDO LUCIANO GOMES BEZERRA

Conselheiro Presidente -COMUDE/Natal
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE
Disponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Rose Mary Linhares Tavares
MEMBROS: Adriana Lucas Ferreira do Nascimento, 

Ana Catarina Ferreira Duarte Aquino
SECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: 
Jonathan Nasser de Oliveira Dias, Arthur Queiroz Figueiredo

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO  - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br

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


