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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
*DECRETO N.º 12.428, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
Cancela a programação de eventos organizada pela Prefeitura Municipal do Natal para o 
carnaval de 2022, e define outras medidas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Artigo 55, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Natal e,
CONSIDERANDO que compete aos Municípios definir e disciplinar as regras sanitárias 
de prevenção e enfrentamento à COVID-19, bem como fiscalizar o seu fiel cumprimento, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que desde o início da pandemia, a Administração Pública Municipal tem 
buscado promover medidas preventivas para evitar o contágio e a disseminação da 
COVID-19, tendo adotado como princípios basilares dos protocolos a higienização contínua 
e frequente, o uso de máscaras de proteção facial e o distanciamento social;
CONSIDERANDO que os protocolos aprovados pelo Comitê Científico da Prefeitura Municipal 
do Natal e adotados no âmbito do Município se mostraram comprovadamente eficazes 
na prevenção e enfrentamento à COVID-19, uma vez que posicionaram a Cidade do Natal 
entre as cidades com os mais baixos índices no Nordeste brasileiro, no que concerne à 
transmissibilidade da COVID-19, o que demonstra de forma indubitável que a estratégia 
aqui adotada foi acertada, correta e eficiente;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde possui estatística que informa que o equivalente 
a 93% (noventa e três por cento) da população do Município do Natal já tomou a primeira dose da 
vacina contra a COVID-19, e 85% (oitenta e cinco por cento) já tomou a segunda dose;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e formular políticas 
públicas voltadas a combater situações que envolvam a saúde pública, bem como promover o 
equilíbrio entre as regras de enfrentamento da pandemia da COVID-19 e prevenção de contágio, 
e a subsistência dos serviços e do comércio local no âmbito do Município do Natal;
DECRETA:
Art. 1º. Fica cancelada toda a programação de eventos organizada pela Prefeitura Municipal 
do Natal para o carnaval de 2022.
Art. 2º. Permanece terminantemente proibida a circulação de pessoas, nos espaços e vias 
públicas do Município do Natal, que não estejam fazendo uso de máscara de proteção facial, 
nos termos do artigo 3º, caput, e inciso III-A da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, com as modificações trazidas pela Lei Federal nº. 14.019, de 02 de julho de 2020.
Art. 3º. Fica assegurado à população o acesso a todo o comércio e aos serviços em geral 
no âmbito do Município do Natal, independentemente de comprovação do esquema vacinal, 
desde que observadas as regras de distanciamento social, uso obrigatório de máscara de 
proteção facial e higienização das mãos com álcool 70º INPM.
Art. 4º. As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo 
com as taxas e índices de transmissibilidade da COVID-19.
Art. 5º. Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a realizar todos os 
procedimentos concernentes à transferência das dotações orçamentárias destinadas aos 
eventos referidos no artigo 1º para a efetivação de medidas de enfrentamento.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 24 de janeiro de 2022.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
*Republicado por Incorreção

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 291/2022-GS/SEMAD, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade 
com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, 
de 26 de janeiro de 2011 e processo nº SEHARPE-20220045291 ,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de 
cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE, na forma seguinte:

Nome Matrícula Denominação de Cargo Símb Exercício Período
MARIA VANDA 
BEZERRA PEIXOTO

73.105-1 Encarregado de Serviços ES 2021/2022
07.03.22 à 
05.04.2022

NADJA DIAS FREIRE 
PINTO

73.092-1
Chefe da Unidade Setorial de 
Administração Geral

CS 2021/2022
24.01.22 à 
2202.2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 24 de janeiro de 2022.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

PORTARIA Nº. 276/2022-GS/SEMAD, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade 
com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, 
de 26 de janeiro de 2011 e processo nº. SEMDES-20211164343,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora KASSANDRA CAVALCANTI GOUVEIA DE 
MORAIS, matrícula nº. 46.204-7, Diretora do Departamento de Direitos Humanos e Educação 
para a Cidadania, AGT-NM-VII, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social - SEMDES, referente ao exercício 2017/2018, no período de 14/02/2022 a 15/03/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 
de 14 de fevereiro de 2022 .
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

PORTARIA Nº. 245/2022-GS/SEMAD, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade 
com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, 
de 26 de janeiro de 2011 e processo nº. SEMURB-20220051950,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor OTAVIO ESCOSSIA COLLACO LACERDA DE 
SOUZA, matrícula nº. 73.111-5, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de Educação 
Ambiental e Biblioteconomia , símbolo CS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
- SEMURB, referente ao exercício 2021/2022, no período de 03/01/2022 a 19/01/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 03 de janeiro de 2022.
PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ 
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

 
PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 003/2022
A Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, localizada na Rua Santo Antônio, nº 665, bairro: 
Cidade Alta, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública, 
para conhecimento dos interessados, a realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada: 
PROCESSO: SEMAD-20220010307
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, do tipo fórmulas infantis.
PRAZO: A Pesquisa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: As informações encontram-se à disposição dos interessados no 
Departamento de Logística e Gestão de Contratos – DLGC, localizado na Rua Santo Antônio, 
nº 665, bairro: Cidade Alta, Natal/RN CEP: 59.025-520, 3º andar, no horário de 8h00min 
às 14h00min, de segunda-feira a sexta-feira, no e-mail: eudenise.silva@natal.rn.gov.br e 
no telefone: (84)3232-4787. As propostas de preços poderão ser entregues no citado 
endereço ou encaminhadas via e-mail. 
Eudenise Edmária da Silva – Diretora do Departamento de Logística e Gestão de Contratos – DLGC/SEMAD.
Natal (RN), 24 janeiro de 2022
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Horário para recebimento das matérias a 

serem publicadas no DOM: até às 

15:00hs. 
(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)
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Janeiro Branco: Quem cuida da mente, cuida da vida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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