
Diário Oficial do Município
Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001

ANO VI - Nº. 1048 - NATAL/RN TERÇA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2006 - R$ 0,50

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

NATAL

PODER  EXECUTIVO 
LEI Nº 5.759, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006.
Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada e aplicação, seguindo as 
disposições da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e o que dispõe 
a Constituição Federal no seu artigo 227.
Art. 2° - O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito municipal, far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, quais sejam:
I - políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, 
profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade;
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dela 
necessitem:
III – serviços e programas especiais, nos termos desta Lei.
§ 1º - Os serviços e programas já existentes, nos diversos órgãos públicos municipais, se 
adequarão, de modo a proporcionar o atendimento prioritário e preferencial às crianças e aos 
adolescentes, na forma do disposto no art. 4º, parágrafo único, “b” c/c art. 259, parágrafo 
único, da Lei nº 8.069/90 e no art. 227, caput, da Constituição Federal e, ainda, no art. 2° e 
3° da Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n° 8.742/93.
§ 2º - Para a criação de programas de assistência social que digam respeito à Criança e ao 
Adolescente, de caráter supletivo à política social básica do Município, será preferencialmente 
ouvido o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, que terá 
prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito, salvo nos casos de pedido de urgência, 
pela autoridade municipal, quando o termo final do prazo para sua manifestação dar-se-á em 
15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega da solicitação.
§ 3º - O município também destinará, em caráter prioritário, recursos e espaços públicos para 
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
§ 4º - É vedada a criação, alteração ou extinção de programas de atendimento às crianças, 
adolescentes e famílias, desenvolvidos por órgãos e entidades públicas municipais, sem o 
prévio conhecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e o Adolescente.
§ 5° - Os programas de atendimento, desenvolvidos por entidades não governamentais, 
poderão ser revistos mediante prévia autorização e controle do COMDICA, com o prévio 
conhecimento dos órgãos municipais pertinentes.
Art. 3° - São órgãos de política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente:
I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Conselhos Tutelares;
III – Órgãos da administração direta e indireta, como também organizações não-
governamentais, que atuam direta ou indiretamente com promoção efetiva e garantia dos 
direitos infanto-jvenis.
Art. 4º - Os programas de atendimento serão classificados como de proteção ou sócio-
educativos e destinar-se-ão a:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - identificação e localização de pais ou responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos;
V - proteção jurídico-social;
VI - colocação familiar;
VII - abrigo;
VIII - liberdade assistida;
IX - prestação de serviços à comunidade;
X - prevenção e tratamento especializado a crianças e adolescentes, pais e responsáveis 
usuários de substâncias psicoativas;
XI – serviços especiais de atendimento das crianças e adolescentes em risco de saúde.
§1º - O atendimento a ser prestado às crianças e aos adolescentes será efetuado de forma 
articulada e integrada entre os diversos setores da administração pública e entidades não 
governamentais, contemplando, obrigatoriamente, a regularização do registro civil e a 
realização de um trabalho de orientação, apoio e tratamento à família.
§2º - Os serviços e programas acima relacionados não excluem outros que poderão vir a 

serem criados em benefício de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.
§3º - O Município poderá estabelecer consórcio intermunicipal e com o Estado para 
atendimento regionalizado aos adolescentes privados de liberdade, instituindo e mantendo 
entidades governamentais com serviços adequados, mediante prévia autorização do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 5º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos e da Defesa da Criança e do Adolescente, 
de forma suplementar com o Município, dispor sobre a forma de criação, organização e 
funcionamento dos serviços prestados no artigo 87, incisos III, IV e V, da Lei Federal nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 6° - Fica criado no Município o Serviço Especial de Apoio, Orientação e Acompanhamento 
Familiar, a ser estruturado com recursos materiais e humanos aptos ao desempenho das 
finalidades previstas no art. 4º, §2º, desta Lei.
Parágrafo único - O programa a que se refere o caput deste artigo importará numa 
abordagem interdisciplinar visando à descoberta e solução dos problemas sócio-familiares, 
sendo elaborado e executado pelos órgãos responsáveis pelos setores de educação, saúde e 
assistência social do município.
Art. 7º - O Município é responsável pela prestação de assistência jurídica e social aos que dela 
necessitarem podendo, para tanto, firmar convênios com entidades de defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Art. 8º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir 
normas gerais para organização, bem como para a criação dos programas e serviços a que se 
refere o artigo 4º, desta Lei, sempre precedido de deliberação dos membros que integram o Conselho.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO
Art. 9° - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, 
órgão normativo e deliberativo da política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente e controlador das ações do Executivo e, no que couber, da Sociedade Civil, no 
sentido de sua efetiva implantação, em respeito ao princípio constitucional da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente e às disposições da Lei nº 8.069/90 e desta Lei.
§ 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será vinculado 
administrativamente à estrutura da Secretaria do Gabinete do Prefeito, que deverá dotá-lo 
com prévia anuência de seus membros, de recursos humanos, materiais, financeiros e de local 
adequado e necessário ao seu funcionamento. 
§ 2º - Os recursos financeiros mencionados no parágrafo anterior serão repassados ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de acordo com o Plano de 
Aplicação proposto pelo COMDICA, sob a forma de contribuição, depositados em conta 
específica para esse fim e aberta pela Secretaria do Gabinete em estabelecimento bancário 
oficial, cabendo sua movimentação conjuntamente ao Presidente e ao Secretário Executivo, 
que se encarregarão da respectiva prestação de contas perante os membros do Conselho, em 
sessão ordinária ou extraordinária.
§ 3º - Na utilização dos recursos financeiros mencionados no § 1º deverão ser observados 
os procedimentos legais para aquisição de mercadorias ou contratação de serviços, como 
também as normas de licitação como define a Lei 8.666/93.  
§ 4º - O controle da execução orçamentária será exercido pela Comissão de Orçamento e 
Finanças constituída pelo COMDICA e assessorada por 02 (dois) funcionários designados pela 
Secretaria do Gabinete do Prefeito, estando pelo menos um deles tecnicamente habilitado para 
exercer atividades nas áreas administrativo-financeira e contábil.
§ 5º - Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos financeiros necessários 
ao funcionamento regular e ininterrupto do COMDICA com base em deliberação de seu Plenário, 
cabendo única e exclusivamente ao COMDICA, no prazo hábil, enviar proposta à SEGAP para 
inclusão no Orçamento Geral do Município.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO
Art. 10 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I – Controlar e deliberar sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
de forma integrada com as políticas sociais básicas em níveis Municipal, Estadual e Federal, 
formular e definir estratégias e prioridades estabelecidas no Plano de Ação Municipal de 
atendimento da política dos Direitos da Criança e Adolescentes.
II – Proceder às inscrições e as alterações dos programas de proteção e sócio-educativos à 
Criança e ao Adolescente, os registros das entidades de atendimento governamentais e não 
governamentais atuantes no Município, de acordo com seus regimes de atendimento, nos 
termos do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.
III – Exercer o controle e a fiscalização, no Município, da execução das ações e da aplicação dos 
recursos das políticas sociais básicas que envolvam programas e projetos que se destinam, 
exclusivas ou prioritariamente às crianças e adolescentes, contidos na Lei Orçamentária Anual do Município. 
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IV – Manter intercâmbio com as entidades governamentais e não governamentais que atuam 
no atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do Município e demais 
órgãos de controle do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
V – Participar na elaboração do Plano Plurianual do Município apresentando propostas de 
programas do Plano de Ação Municipal da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.
VI – Opinar no planejamento sobre os programas e projetos das políticas sociais básicas 
municipais que promovam o atendimento de Direitos da Criança e do Adolescente, ouvindo os 
Conselhos Tutelares.
VII – Acompanhar e controlar a aplicação dos percentuais orçamentários estabelecidos no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município, 
aprovado pelo Poder Legislativo.
VIII - Elaborar o seu Regimento Interno, estabelecendo normas para seu funcionamento, de 
acordo com que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Resoluções do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
IX – Disciplinar a gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
X – Realizar e incentivar campanhas promocionais e de conscientização dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.
XI – Estabelecer critérios e organizar, mediante a colaboração da Justiça Eleitoral, a eleição dos 
Conselheiros Tutelares com o apoio de recursos humanos e financeiros colocados à disposição 
pela Prefeitura Municipal, previsto no Orçamento do Município, observada a fiscalização pelo 
Ministério Público Estadual.
XII – Constituir Comissões ou Grupos temáticos para assessorá-lo em estudos e trabalhos específicos.
XIII – Requerer às Secretarias Municipais e a outras entidades, sempre que necessário, 
programas e projetos para análise e sugestões.
XIV – Incentivar a criação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
fomentar suas atividades, principalmente na discussão ampla das políticas públicas de 
atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Natal, com a participação 
de todos os entes sociais não-governamentais que atuam neste setor.
XV – Participar da formulação das políticas sociais básicas de interesse da criança e do 
adolescente, zelando para que seja respeitado o princípio da prioridade absoluta à área 
infanto-juvenil, em todos os setores da administração municipal.
SEÇÃO III
DA COMPOSIÇÃO E MANDATO
Art. 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 14 
membros titulares e suplentes em igual número, observada a composição paritária de seus 
membros, nos termos do artigo 88, inciso II, da Lei n° 8.069/90 nos seguintes termos:
I -  07 (sete) representantes do Poder Público a serem designados pelo Chefe do Executivo 
Municipal dentre pessoas com poderes de decisão no âmbito das seguintes Secretarias:
a) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Municipal de 
Educação (SME);
b) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Procuradoria Geral do 
Município (PGM);
c) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS);
d) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social (SEMTAS);
e) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Comunitário (SMDC);
f) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Especial de 
Esporte e Lazer (SEL);
g) Um membro titular e seu respectivo suplente, representantes da Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEMPLA);
§ 1º - O suplente indicado substituirá o Titular na sua ausência ou impedimento, de acordo 
com o que dispuser o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
§ 2º - O exercício da função de Conselheiro requer disponibilidade para efetivo desempenho 
de suas funções em razão do interesse público relevante e da prioridade absoluta assegurado 
aos direitos da Criança e do Adolescente.
§ 3º - As manifestações e votos dos representantes do governo vinculam a administração pública.
II – 07 (sete) representantes titulares e seus respectivos suplentes de entidades não 
governamentais representativas da sociedade civil que atuem no Município de Natal, 
diretamente no atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente ou na pesquisa e 
promoção desses direitos, que estejam em funcionamento regular e constituídos a pelo menos 
02 (dois) anos.
§ 1º - O mandato no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pertencerá 
à organização da sociedade civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como 
seu representante.
§ 2º - A eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser previamente 
comunicada e justificada, não podendo prejudicar as atividades do Conselho.
§ 3º - O mandato dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente será de 02 (dois) anos, sendo vedada a prorrogação 
de mandato ou recondução automática, podendo ser reconduzido, em processo eletivo, uma 
única vez por igual período.
§ 4º - Os subseqüentes processos de renovação dos conselheiros não-governamentais serão 

de responsabilidade do próprio Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e 
deverão ser desencadeados no mínimo 90 (noventa) dias antes do vencimento dos respectivos 
mandatos, com a participação de representantes do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 5º - Os representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente serão empossados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a proclamação do 
resultado do respectivo processo de escolha, com a publicação dos nomes dos conselheiros 
titulares e seus suplentes, bem como das entidades às quais pertencem.
§ 6º - Em qualquer caso, será o representante do Ministério Público pessoalmente notificado 
a acompanhar, o processo de escolha das entidades não governamentais integrantes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo informado de todas as 
etapas do certame, desde sua deflagração até a posse dos conselheiros escolhidos.
§ 7º - É vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência do Poder Executivo 
sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será vinculado ao tempo em que permanecerem à frente das Secretarias ou 
Departamentos Municipais, no caso dos representantes do governo;
§ 1º - A eventual substituição dos representantes das entidades que compõe o COMDICA deverá 
ser previamente comunicada e justificada, não podendo prejudicar as atividades do Órgão.
§ 2º - O mandato dos membros do COMDICA poderá ser cassado, mediante procedimento 
administrativo a ser instaurado pelo próprio Órgão, na forma e nas hipóteses previstas nesta Lei. 
Art. 13 - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
SEÇÃO III
DOS IMPEDIMENTOS, DA PERDA DO MANDATO E DA EXCLUSÃO
Art. 14 - Não poderão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito 
de seu funcionamento:
I – membros dos Conselhos de Políticas Públicas;
II – representantes de órgão de outras esferas governamentais;
III – conselheiros tutelares no exercício da função;
IV – representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública.
Art. 15 - De modo a tornar efetivo o caráter paritário do COMDICA, são considerados impedidos 
de integrar sua ala não governamental todos os servidores do Poder Executivo ocupantes de 
cargo em comissão no respectivo nível de governo, assim como o cônjuge ou companheiro (a) 
e parentes, consangüíneos e afins, do (a) Chefe do Executivo e seu cônjuge ou companheira (o).
Parágrafo único - O impedimento de que trata o caput deste dispositivo, se estende aos 
cônjuges, companheiros (as) e parentes, consangüíneos e afins, de todos os servidores do 
Poder Executivo ocupantes de cargo em comissão no respectivo nível de governo, bem como 
aos cônjuges, companheiros (as) e parentes, consangüíneos e afins da autoridade judiciária 
e do representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude, em 
exercício na Comarca (Foro Regional ou Distrital).
Art. 16 - Perderá o mandato o membro do COMDICA quando:
I - for constatada a reiteração de faltas injustificadas às sessões deliberativas do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
II - for determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento (arts. 191 a 193, da Lei nº 8.069/90), a suspensão cautelar dos dirigentes da 
entidade, conforme art.191, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90;
III - for constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem 
a administração pública, estabelecidos pelo art. 4º, da Lei nº 8.429/92.
§ 1º - A cassação do mandato dos membros do COMDICA, em qualquer hipótese, demandará 
a instauração de procedimento administrativo específico, no qual se garanta o contraditório 
e a ampla defesa, sendo a decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componentes 
do órgão.
§ 2º - Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante do governo, o COMDICA 
efetuará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicação ao Prefeito Municipal e ao 
Ministério Público para tomada das providências necessárias no sentido da imediata nomeação 
de novo membro, bem como apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal do cassado;
§ 3º - Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da sociedade civil, o 
COMDICA convocará seu suplente para posse imediata, sem prejuízo da comunicação do fato 
ao Ministério Público para a tomada das providências cabíveis em relação ao cassado.
Art. 17 - Será excluída do COMDICA a entidade não governamental que:
I - deixar de comparecer, por intermédio de seu representante titular ou suplente, a 03 (três) 
reuniões consecutivas ou 04 (quatro) alternadas no período de 01 (um) ano;
II - for aplicada, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de atendimento 
(arts. 191 a 193, da Lei nº 8.069/90), alguma das sanções previstas no art.97, inciso II, 
alíneas “b” a “d”, do mesmo Diploma Legal;
III - perder, por qualquer outra razão, o registro no COMDICA.
Parágrafo único - Nos casos de exclusão ou renúncia de entidade não governamental 
integrante do COMDICA, será empossada a entidade suplente ou, caso inexistente, convocada 
nova assembléia das entidades para que seja suprida a vaga existente. 
SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 18 – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a seguinte 
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estrutura funcional:
I – Plenário;
II – Presidência;
III – Secretaria Executiva;
IV – Comissões Permanentes e Grupos Temáticos;  
§ 1º - O Plenário é a instância de deliberação do Conselho em conformidade com as 
competências definidas nesta Lei.
§ 2º - A Presidência do Conselho será composta por um (a) Presidente e um (a) Vice-
Presidente, escolhidos por eleição direta pelos (as) Conselheiros (as) Titulares, procurando 
sempre, nessa eleição, assegurar a alternância entre os representantes do governo e da 
sociedade civil.
§ 3º - A Secretaria Executiva é composta por um (a) Secretário (a) Administrativo (a) em cargo 
comissionado - SSD e dois (02) servidores públicos SE, designados pelo Poder Executivo. 
I – Quando o Presidente eleito for representante de entidade não-governamental, o Secretário 
Executivo deverá advir dos representantes governamentais e vice-versa.
II – O provimento do cargo comissionado de Secretário (a) Administrativo (a) é prerrogativa 
do Chefe do Executivo, escolhido dentre lista tríplice encaminhada pelo COMDICA.
III – A provisão de recursos para pagamento de salário do cargo de Secretário (a) Administrativo 
(a) advirá dos recursos orçamentários da manutenção do COMDICA.
§ 4º - As Comissões Permanentes ou Grupos Temáticos são criados pelo Conselho, integrados 
por seus pares e aprovadas por maioria, para desempenho de tarefas especiais a que forem 
determinadas e de acordo com seu Regimento Interno, sempre sob a Coordenação de 01 (um) 
Conselheiro Titular, respeitando o princípio da paridade.
§ 5º - As atribuições específicas dos Conselheiros Titulares no exercício de suas funções serão 
estabelecidas no Regimento Interno. 
§ 6º - O Conselho poderá convidar ou contratar terceiros para prestar serviços de assessoria 
para determinada matéria específica, após aprovação pelo Plenário.
Art. 19 - Os conselheiros ou qualquer pessoa designada pelo Conselho Municipal terão acesso 
a qualquer instalação da Administração Pública Municipal e de entidades não governamentais 
inscritas no Conselho, para o exercício de atos de diligências atinentes à garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
SEÇÃO V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 20 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elaborará e aprovará 
seu Regimento Interno.
Parágrafo único - Constará do Regimento Interno do COMDICA, dentre outros:
I - A forma de escolha do presidente e vice-presidente do Conselho de Direitos da Criança e 
do Adolescente, bem como, na falta ou impedimento de ambos, a condução dos trabalhos pelo 
decano dos conselheiros presentes, nos moldes do contido no art.13 § 3º, desta Lei;
II - As datas e horários das reuniões ordinárias do COMDICA, de modo que se garanta a 
presença de todos os membros do órgão e permita a participação de todos os atores sociais 
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e da população em geral;
III - A forma de convocação das reuniões extraordinárias do COMDICA, comunicação aos 
integrantes do órgão, bem como à população em geral, inclusive via órgãos de imprensa locais;
IV - A forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberação, com a 
obrigatoriedade de sua prévia comunicação aos conselheiros, que no caso das reuniões 
ordinárias deverá ter uma antecedência mínima de 03 (três) dias;
V - O quorum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do 
COMDICA, que não deverá ser inferior à metade mais um do número total de conselheiros 
titulares, bem como o procedimento a adotar caso não seja aquele atingido;
VI - A criação de comissões ou grupos temáticos em caráter permanente ou temporário, para 
análise prévia de temas específicos, como políticas básicas, proteção especial, orçamento e 
fundo, comunicação, articulação e mobilização etc., que deverão ser compostas de no mínimo 
04 (quatro) conselheiros, observada a paridade entre representantes do governo e da 
sociedade civil;
Art. 21 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da posse de seus membros, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá seu Presidente, Vice-Presidente, e 
Secretário Executivo, dentre seus membros, na forma do Regimento Interno.
§ 1º - O presidente do COMDICA terá como incumbência a condução das reuniões do órgão e 
a representação do Órgão em eventos e solenidades, sendo-lhe vedada a tomada de qualquer 
decisão ou a prática de atos que não tenham sido submetidos à discussão e deliberação por 
sua plenária;
§ 2º - Quando necessária a tomada de decisões em caráter emergencial, deve ser facultado 
ao presidente do COMDICA a convocação de reunião extraordinária do órgão, onde a matéria 
será discutida e decidida;
§ 3º - Quando na ausência ou impedimento do Presidente do COMDICA, suas atribuições serão 
exercidas pelo vice, sendo que na falta ou impedimento de ambos, a reunião será conduzida 
por um dos conselheiros presentes, eleito pelo colegiado para esse fim, observado o quorum 
mínimo para sua instalação, conforme previsto no Regimento Interno do Órgão.
§ 4º - O presidente e demais membros do COMDICA, terão mandato de 02 (dois) anos, sem 
possibilidade de recondução e observada a alternância entre representantes do governo e da 
sociedade civil organizada.
Art. 22 - O COMDICA se reunirá ordinariamente ao menos, 01 (uma) vez por mês, em data, 
local e horário a serem definidos pelo Regimento Interno do órgão, com ampla publicidade 
à população e comunicação pessoal aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público e à 
autoridade judiciária da Infância e da Juventude da Comarca de Natal.

§ 1º - Sempre que necessário, serão realizadas reuniões extraordinárias, na forma como 
dispuser o Regimento Interno do Órgão;
§ 2º - A realização de reuniões do COMDICA em locais e horários diversos do usual deverá ser 
devidamente justificada, comunicada com antecedência e amplamente divulgada, orientando o 
público acerca da mudança e de sua transitoriedade;
§ 3º - A pauta contendo as matérias a serem objeto de discussão e deliberação nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias do COMDICA será previamente publicada e comunicada aos 
conselheiros titulares, Juízo e Promotoria da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, bem como 
à população em geral, nos moldes do previsto no caput deste dispositivo;
§ 4º - As deliberações e resoluções do COMDICA serão publicadas nos órgãos oficiais e/ou na 
imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Executivo, 
porém gozando de absoluta prioridade;
§ 5º - As despesas decorrentes da publicação deverão ser suportadas pela administração 
pública, através de dotação orçamentária específica;
§ 6º - A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subseqüente à reunião 
do COMDICA onde a decisão foi tomada ou a resolução foi aprovada, cabendo à presidência e à 
secretaria executiva do órgão a tomada das providências necessárias para que isto se concretize.
SEÇÃO VI
DO REGISTRO DAS ENTIDADES E PROGRAMAS DE ATENDIMENTO:
Art. 23 - Na forma do disposto nos arts. 90, parágrafo único e 91, da Lei nº 8.069/90, cabe 
ao COMDICA efetuar:
I - o registro das entidades não governamentais sediadas em sua base territorial que prestem 
efetivamente atendimentos às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, executando 
os programas a que se refere o art. 90, caput e correspondentes às medidas previstas nos 
arts. 101, 112 e 129, todos da Lei nº 8.069/90;
II - a inscrição dos referidos programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas 
respectivas famílias, em execução por entidades governamentais ou não-governamentais;
Parágrafo único - O COMDICA deverá também, periodicamente, no máximo a cada 02 (dois) 
anos, realizar recadastramento das entidades e dos programas em execução, certificando-se 
de sua contínua adequação à política de atendimento traçada.
Art. 24 - O COMDICA deverá expedir resolução própria, indicando a relação de documentos a 
ser fornecida pela entidade para fins de registro ou recadastramento.
CAPÍTULO III
DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Art. 25 - Fica criado o Fundo para Infância e Adolescência, que será gerido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e administrado pelo Poder Executivo 
Municipal através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.
§ 1° - O Fundo tem por objetivo facilitar a captação e aplicação de recursos destinados ao 
desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. 
§ 2º - Os recursos captados pelo Fundo para a Infância e Adolescência deverão ser utilizados 
exclusivamente na implementação de ações de programas de atendimento às crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias, na forma do disposto nos arts. 90, incisos I a VII, 
101, incisos I a VII, 112, incisos III a VI e 129, incisos I a IV, todos da Lei nº 8.069/90.
§ 3° - As ações tratadas no parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas 
de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco social e pessoal, cuja 
necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. 
§ 4° - O Fundo para a Infância e Adolescência será constituído:
I - dotação consignada anualmente no orçamento do Município e verbas adicionais que a lei 
estabelecer no decurso de cada exercício;
II - transferências de recursos financeiros do Fundo Nacional e Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
III - pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
IV - pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de 
imposição de penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.069/90;
V - resultados de eventos promocionais de qualquer natureza, promovidos pelo COMDICA;
VI - por outros recursos que lhe forem destinados;
VII - pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais.
§ 1º. Os recursos aludidos no presente artigo serão depositados em conta única e especial, 
aberta em estabelecimento bancário oficial e por serem recursos vinculados à finalidade 
específica, deverão ser usados somente para o fim do objeto da vinculação, ainda que em 
outro exercício que não aquele em que ocorreu o ingresso, sendo o saldo transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, na forma como disposto no parágrafo único do 
art. 8º da Lei Complementar 101/2000 e do art. 73, da Lei 4.320/64.
§ 2º - A movimentação da conta mencionada no parágrafo anterior caberá ao Presidente do 
Conselho, conjuntamente com o Secretario Executivo eleitos, como previsto nos parágrafos 2º 
e 3º do art. 18 desta Lei, e dependerá sempre da aprovação prévia do Plenário do Conselho. 
§ 3º - Na utilização dos recursos do fundo deverão ser observados os procedimentos legais 
para aquisição de mercadorias ou contratação de serviços, como também as normas de 
licitação como define a Lei 8.666/93.  
Art. 26 - Os recursos captados pelo Fundo para a Infância e Adolescência servem para atender 
as prioridades da política de atendimento deliberada pelo COMDICA com fulcro no art. 4º, caput 
e parágrafo único, alíneas “c” e “d”, art. 87, incisos I e II e art. 259, parágrafo único, todos da 
Lei nº 8.069/90, bem como art. 227, caput, da Constituição Federal.
Art. 27 - Os recursos do Fundo para a Infância e Adolescência não podem ser utilizados:
I - para manutenção dos órgãos públicos encarregados da promoção, proteção e atendimento 
de crianças e adolescentes, aí compreendidos o Conselho Tutelar e o próprio Conselho de 
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Direitos da Criança e do Adolescente, o que deverá ficar a cargo do orçamento da Secretaria 
do Gabinete do Prefeito aos quais aqueles estão administrativamente vinculados;
II - para manutenção das entidades não-governamentais de atendimento as crianças e 
adolescentes, por força do disposto no art. 90, caput, da Lei nº 8.069/90, podendo ser 
destinados apenas aos programas de atendimento por elas desenvolvidos, nos moldes desta Lei;
III - para o custeio das políticas básicas a cargo do Poder Público.
Art. 28 - Por se tratarem de recursos públicos, deve haver a maior transparência possível na 
deliberação e aplicação dos recursos captados pelo Fundo para a Infância e Adolescência, 
razão pela qual devem ser estabelecidos, com respaldo no diagnóstico da realidade local e 
prioridades previamente definidas, critérios claros e objetivos para seleção dos projetos e 
programas que serão contemplados, respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, ex vi do disposto no art. 4º, da Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade 
Administrativa, além da eficiência, com morada na Constituição Federal. 
§ 1º. As entidades integrantes do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente que 
habilitarem projetos e programas para fins de recebimento de recursos captados pelo 
Fundo para a Infância e Adolescência, deverão ser consideradas impedidas de participar do 
respectivo processo de discussão e deliberação, não podendo gozar de qualquer privilégio em 
relação às demais concorrentes;
§ 2º. Em cumprimento ao disposto no art. 48 e parágrafo único, da Lei Complementar nº 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o COMDICA apresentará relatórios mensais 
acerca do saldo e da movimentação de recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, 
de preferência via internet, em página própria do Conselho ou em outra pertencente ao ente 
público ao qual estiver vinculado, caso disponível.
Art. 29 - O COMDICA realizará periodicamente campanhas de arrecadação de recursos para 
o Fundo Especial para a Infância e Adolescência, nos moldes do previsto no art.260, da Lei 
nº 8.069/90.
Parágrafo único - O COMDICA, por força do disposto no art. 260, §2º, da Lei nº 8.069/90 e 
art. 227, §3º, inciso VI, da Constituição Federal, estabelecerá critérios de utilização, através 
de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas captadas pelo Fundo para 
a Infância e Adolescência, definindo e aplicando necessariamente percentual para incentivo ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado.
Art. 30 - O COMDICA, com a colaboração do órgão encarregado do setor de planejamento, 
elaborará anualmente um plano de aplicação para os recursos captados pelo Fundo para 
Infância e Adolescente correspondente ao plano de ação por aquele previamente aprovado, a 
ser obrigatoriamente incluído na proposta orçamentária anual do Município.
Art. 31 - O Fundo será regulamentado por Decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal, 
no prazo de 90 dias, a contar da vigência desta Lei.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO TUTELAR
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32 – Vetado.
§ 1º – 04 (quatro) Conselhos Tutelares desempenharão suas atividades de acordo com a 
divisão das regiões administrativas do Município de Natal, a saber, zonas norte, sul, leste e 
oeste, ficando o quinto Conselho Tutelar a ter a sua implantação e atuação definida pelo Chefe 
do Executivo Municipal, ouvido o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
segundo as prioridades de garantia de proteção integral das crianças e dos adolescentes de Natal.
§ 2º - A recondução consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato 
subseqüente, em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao 
mesmo processo de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.
§ 3° - O Conselho Tutelar é administrativamente vinculado a Secretaria do Gabinete do 
Prefeito, de cujo orçamento anual deverão constar os recursos necessários a seu contínuo 
financiamento, inclusive os subsídios e demais vantagens devidas a seus membros.
Art. 33 – A escolha dos membros efetivos e suplentes de cada Conselho Tutelar ocorrerá pelo 
voto direto, secreto e facultativo de eleitores com inscrição eleitoral na Região Administrativa 
a qual se vincula o Conselho Tutelar, na forma estabelecida por esta Lei e por Resolução 
expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo 
Ministério Público.
SEÇÃO II
DO PROCESSO DE ESCOLHA
Art. 34 - Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos mediante sufrágio universal e direto, 
pelo voto facultativo e secreto de eleitores com inscrição eleitoral na Região Administrativa a 
qual se vincula o Conselho Tutelar, em processo de escolha regulamentado e conduzido pelo 
COMDICA e fiscalizado pelo Ministério Público.
Parágrafo único - Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores do 
Município até 03 (três) meses antes do processo de escolha.
Art. 35 - O COMDICA estabelecerá previamente, mediante resolução, a forma de obtenção, 
junto à Justiça Eleitoral, de listas de eleitores e urnas eletrônicas, o calendário e demais 
procedimentos referentes ao processo de escolha, respeitadas as disposições da presente Lei. 
Parágrafo único - Na resolução regulamentadora do processo de escolha constará a 
composição e atribuições da Comissão Organizadora do pleito, de composição paritária entre 
conselheiros representes do governo e da sociedade.
Art. 36 - O processo de escolha será iniciado no mínimo 06 (seis) meses antes do término do 
mandato dos membros do Conselho Tutelar em exercício, mediante edital publicado no diário 
oficial do Município, em jornal local e também afixado em locais de amplo acesso ao público, 
fixando os prazos para registros de candidaturas, disciplinando as regras de divulgação das 

candidaturas, especificando datas e locais, respeitando sempre o calendário aprovado pela 
plenária do COMDICA, juntamente com a resolução regulamentadora.
Parágrafo único - A Comissão Organizadora oficiará ao Ministério Público para dar ciência 
do início do processo de escolha, em cumprimento ao art. 139 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, encaminhando cópia da resolução, calendário e edital de abertura, notificando 
pessoalmente seu representante de todas as etapas do certame e seus incidentes, sendo 
a este facultada a impugnação, a qualquer tempo, de candidatos que não preencham os 
requisitos legais ou que pratiquem atos contrários às regras estabelecidas para campanha e 
dia da votação, conforme disposto nesta Lei.
SEÇÃO III
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS
Art. 37 - A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será individual.
Art. 38 - Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes 
requisitos:
I – idoneidade moral, firmada em documento próprio, segundo critérios estipulados pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução;
II – idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III – residir há pelo menos 02 (dois) anos no município de Natal;
IV – residir ou trabalhar há pelo menos 01 (um) ano na região administrativa do Conselho 
Tutelar a que se candidatar;
V – estar no gozo de seus direitos políticos e não exercer cargo ou função em agremiação 
política-partidária;
VI – apresentar no momento da inscrição certificado de conclusão de curso equivalente ao 
ensino médio;
VII – comprovação de experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos em atividades na 
área de defesa, promoção e atendimento dos direitos da criança e do adolescente mediante 
apresentação de curriculum documentado discriminando-se o exercício destas atividades com, 
no mínimo, duas fontes de referência ou por meio de sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou atestado de entidade constituída para tal fim, devidamente registrada no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VIII – submeter-se a uma prova de conhecimento, de caráter eliminatório, sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a presente Lei que dispõe acerca da política municipal da criança e 
do adolescente, a ser formulada de acordo com o previsto na resolução que trata do Processo 
de Escolha, com a fiscalização do Ministério Público.
§ 1° - O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o 
exercício de outra função pública, salvo os casos previstos em Lei e com horário compatível.
§ 2º - O pedido de registro será formulado pelo candidato em requerimento assinado e 
protocolado junto ao COMDICA, devidamente instruído com todos os documentos necessários 
a comprovação dos requisitos estabelecidos no edital, onde serão numerados, autuados e 
enviados a Comissão Organizadora, onde serão processados.
Art. 39 - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do término do prazo de inscrições, 
a Comissão Organizadora publicará edital, mediante afixação em lugares públicos, informando 
os nomes dos candidatos inscritos e fixando prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da 
publicação, para o oferecimento de impugnações, devidamente instruídas com provas, por 
qualquer interessado.
§ 1º - Em seguida, a Comissão Organizadora encaminhará ao Representante do Ministério 
Público os pedidos de inscrições devidamente autuados e numerados, para eventual 
impugnação, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias da comunicação oficial.
§ 2º - Desde o encerramento das inscrições, todos os documentos e também os currículos dos 
candidatos estarão à disposição dos interessados que os requeiram, na sede do COMDICA, 
para exame e conhecimento dos requisitos exigidos.
Art. 40 - As impugnações deverão ser efetuadas por escrito, dirigidas à Comissão Organizadora 
e instruídas com as provas já existentes ou com a indicação de onde as mesmas poderão ser colhidas.
§ 1° - Os candidatos impugnados serão pessoalmente intimados para, no prazo de 03 (três) 
dias, contados da intimação, apresentar defesa.
§ 2º - Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a Comissão Organizadora reunir-
se-á para avaliar os requisitos, documentos, currículos, impugnações e defesas, deferindo 
os registros dos candidatos que preencham os requisitos de Lei e indeferindo os que não 
preencham ou apresentem documentação incompleta, no prazo de 03 (três) dias.
§ 3º - A Comissão Organizadora, em 24 (vinte e quatro) horas, publicará a relação dos candidatos 
que tiveram suas inscrições deferidas, bem como notificará pessoalmente o representante do 
Ministério Público, abrindo-se o prazo de 03 (três) dias para que os interessados apresentem 
recurso para o Plenário do COMDICA, que decidirá em última instância, em igual prazo.
Art. 41 - Julgados os eventuais recursos, a Comissão Organizadora publicará edital com a 
relação dos candidatos habilitados, os quais serão submetidos à avaliação médica e psicológica, 
bem como à prova de conhecimentos prevista no artigo 38, inciso VIII desta Lei, a ser elaborada 
por instituição de reconhecida capacidade, escolhida mediante prévio processo licitatório. 
§ 1º - A Comissão Organizadora notificará pessoalmente o representante do Ministério Público 
acerca da relação dos candidatos considerados habilitados e da data e local onde será 
realizado o teste de conhecimentos, informando ainda os nomes e qualificações da banca 
examinadora ou instituição.
§ 2º - Ao final do prazo acima assinalado, será efetuada nova publicação editalícia com a 
relação dos candidatos que serão submetidos à prova de conhecimentos a ser realizada 
dentro dos 05 (cinco) dias subseqüentes à publicação. 
Art. 42 - Na elaboração, aplicação e correção da prova, deverá ser observado o seguinte:
I - A prova será constituída de 10 (dez) questões dissertativas e 05 (cinco) questões objetivas, 
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envolvendo casos práticos.
II - A prova não poderá conter identificação do candidato, somente o uso de código ou número. 
§ 1º - Da decisão dos examinadores caberá recurso devidamente fundamentado ao COMDICA, 
a ser apresentado em 03 (três) dias da divulgação do resultado; a análise do recurso 
consistirá em revisão da correção da prova, cuja decisão final, de caráter irrecorrível, deverá 
ser comunicada à Comissão Organizadora no prazo de 02 (dois) dias, que publicará novo 
edital contendo o nome dos candidatos aptos à serem votados, no primeiro dia subseqüente. 
§ 2º - O resultado do teste de conhecimento será devidamente publicado, bem como afixado 
nos locais de votação.
§ 3º - Os candidatos que deixarem de se submeter ao teste de conhecimento não terão suas 
candidaturas homologadas, bem como não estarão aptos a submeterem-se ao processo 
de escolha, ocorrendo o mesmo com aqueles considerados inaptos na avaliação medica e 
psicológica. 
Art. 43 - O candidato, que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que pleitear cargo de Conselheiro Tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato 
da inscrição da candidatura a membro do Conselho Tutelar.
SEÇÃO IV
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Art. 44 - O COMDICA, por intermédio da Comissão Organizadora, promoverá a divulgação do 
processo de escolha e dos nomes dos candidatos considerados habilitados por intermédio da 
imprensa escrita e falada, zelando para que seja respeitada a igualdade de espaço e inserção 
para todos.
§ 1º - A Comissão Organizadora promoverá ainda debates, reuniões, entrevistas e palestras 
junto às escolas, associações e comunidade em geral, mais uma vez proporcionando igualdade 
de participação a todos os candidatos.
§ 2º - Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas entre os eleitores, por período 
não inferior a 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação da relação das candidaturas 
definitivas, observando-se o seguinte:
I - A divulgação das candidaturas será permitida através da distribuição de impressos, faixas 
(em locais autorizados pela Prefeitura), pinturas em residências particulares (desde que haja 
autorização do proprietário), até o número limite fixado pela Comissão Organizadora, de modo 
a evitar o abuso do poder econômico; 
II - Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão Organizadora, que determinará 
a imediata suspensão ou cessação da propaganda que violar o disposto nos dispositivos 
anteriores ou atentar contra princípios éticos ou morais, ou contra a honra subjetiva de 
qualquer candidato. 
III - Não será permitida propaganda de qualquer espécie dentro dos locais de votação, bem 
como não será tolerada qualquer forma de aliciamento de eleitores durante o horário de 
votação.
§ 3º - É vedada a vinculação político-partidário das candidaturas, seja através da indicação, 
no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, 
símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem 
tal vinculação.
§ 4º - É expressamente vedado aos candidatos ou a pessoas a estes vinculadas, patrocinar ou 
intermediar o transporte de eleitores aos locais de votação.
§ 5º - Em reunião própria, deverá a Comissão Organizadora dar conhecimento formal das 
regras de campanha a todos os candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão 
compromisso, perante o Ministério Público, de respeitá-las e que estão cientes e acordes que 
sua violação importará na exclusão do certame ou cassação do diploma respectivo, ademais 
de eventual multa ou cominação constante do Termo de Ajustamento de Conduta.
Art. 45 - O COMDICA deverá estimular e facilitar ao máximo o encaminhamento de notícias de 
fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua 
ordem, que deverão ser imediatamente apuradas pela Comissão Organizadora, com ciência ao 
Ministério Público e notificação do acusado para que apresente sua defesa.
§ 1º - Em caso de propaganda abusiva ou irregular, bem como em havendo o transporte 
irregular de eleitores, no dia da votação, a Comissão Organizadora, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público ou outro interessado, providenciará a imediata instauração 
de procedimento administrativo investigatório específico, onde será formulada a acusação e 
cientificado o acusado para apresentar defesa, no prazo de 03 (três) dias.
§ 2º - Vencido o prazo acima referido, com ou sem a apresentação de defesa, a Comissão 
Organizadora designará a realização de sessão específica para o julgamento do caso, 
que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, dando-se ciência ao 
denunciante, ao candidato acusado e ao representante do Ministério Público;
§ 3º - Em sendo constatada a irregularidade apontada, a Comissão Organizadora determinará 
a cassação da candidatura do infrator;
§ 4º - Da decisão da Comissão Organizadora caberá recurso à plenária do COMDICA, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas da sessão de julgamento;
§ 5º - O COMDICA designará sessão extraordinária para julgamento do(s) recurso(s) 
interposto(s), dando-se ciência ao denunciante, ao candidato acusado e ao representante 
do Ministério Público.
SEÇÃO V
DA REALIZAÇÃO DO PLEITO
Art. 46 - O processo de escolha do Conselho Tutelar ocorrerá no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da publicação das candidaturas definitivas.
§ 1º - A Comissão Organizadora, com a antecedência devida, obterá o empréstimo de urnas 
eletrônicas, bem como a elaboração do software respectivo, nos moldes das resoluções 

expedidas pelo TSE e TRE local, para esta finalidade.
§ 2º - Em não sendo possível, por qualquer razão, a obtenção das urnas eletrônicas, a votação 
será feita manualmente, devendo em qualquer caso se buscar o auxílio da Justiça Eleitoral para 
o fornecimento das listas de eleitores e urnas comuns.
§ 3º - A Comissão Organizadora também providenciará, com a devida antecedência:
I - a confecção das cédulas de votação, conforme modelo aprovado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
II - a designação, junto ao comando da Polícia Militar e/ou Guarda Municipal local, de efetivos 
para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração.
III - a escolha e divulgação dos locais de votação;
IV - a seleção, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, dos mesários e 
escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados 
sobre como proceder no dia da votação, na forma da resolução regulamentadora do pleito.
§ 4º - Cabe ao Município o custeio de todas as despesas decorrentes do processo de escolha 
dos membros do Conselho Tutelar.
Art. 47 - O processo de escolha acontecerá em um único dia, conforme previsto em edital, 
com início da votação às 09h (nove horas) e término às 18h (dezoito horas), facultado o 
voto, após este horário, a eleitores que estiverem na fila de votação, aos quais deverão ser 
distribuídas senhas.
§ 1º - Nos locais e cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, cognomes e 
números dos candidatos ao Conselho Tutelar.
§ 2º - As cédulas de votação serão rubricadas por pelo menos 02 (dois) dos integrantes da 
mesa receptora;
§ 3º - Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
§ 4º - Serão considerados nulas as cédulas que não estiverem rubricadas na forma do §2º 
supra, que contiverem votos em mais de 01 (um) candidato e/ou que apresentem escritos ou 
rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor.
Art. 48 - No dia da votação, todos os integrantes do COMDICA deverão permanecer em regime 
de plantão, acompanhando o desenrolar do pleito, podendo receber notícias de violação das 
regras estabelecidas e realizar diligências para sua constatação.
§ 1º - Os candidatos poderão fiscalizar pessoalmente ou por intermédio de representantes 
previamente cadastrados e credenciados, a recepção e apuração dos votos.
§ 2º - Em cada local de votação será permitida a presença de 01 (um) único representante 
por candidato.
§ 3º - No local da apuração dos votos será permitida a presença do representante candidato 
apenas quando este tiver de se ausentar.
SEÇÃO VI
DA APURAÇÃO DOS VOTOS, PROCLAMAÇÃO,
NOMEAÇÃO E POSSE DOS ESCOLHIDOS
Art. 49 - Encerrada a votação, se procederá imediatamente a contagem dos votos e sua 
apuração, sob responsabilidade da Comissão Organizadora e fiscalização do Ministério 
Público.
Parágrafo único - Os candidatos ou seus representantes credenciados, poderão apresentar 
impugnação na medida em que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão à própria 
Comissão Organizadora, que decidirá de plano, facultada a manifestação do Ministério Público.
Art. 50 - Concluída a apuração dos votos e decididas as eventuais impugnações, a Comissão 
Organizadora providenciará a lavratura de ata circunstanciada sobre a votação e apuração, 
mencionando os nomes dos candidatos votados, com número de sufrágios recebidos e todos 
os incidentes eventualmente ocorridos, colhendo as assinaturas dos membros da Comissão, 
candidatos, fiscais, representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos que estejam 
presentes e queiram assinar, afixando cópia no local de votação, na sede do COMDICA e no 
hall da Prefeitura.
§ 1° - Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os 
seguintes, pela respectiva ordem de votação, como suplentes, em cada Conselho Tutelar.
§ 2° - Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve melhor 
desempenho na prova de conhecimentos prevista no art. 38, inciso VIII desta Lei; persistindo 
o empate, prevalecerá aquele mais idoso.
§ 3º - Ao COMDICA, no prazo de 02 (dois) dias da apuração, poderão ser interpostos recursos 
das decisões da Comissão Organizadora nos trabalhos de apuração, desde que a impugnação 
tenha constado expressamente em ata.
§ 4º - O COMDICA decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
determinando ou não as correções necessárias, e baixará resolução homologando o resultado 
definitivo do processo de escolha, enviando cópias ao Prefeito Municipal, ao representante do 
Ministério Público e ao Juiz da Infância e Juventude.
§ 5º - O COMDICA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e demais 
atos referentes ao processo de escolha dos Conselhos Tutelares.
§ 6º - O Prefeito Municipal dará posse aos escolhidos no dia seguinte ao termino do mandato 
de seus antecessores, oportunidade em que assinarão o termo de posse, onde constem as 
atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo. 
§ 7° - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número 
de votos, para o que será imediatamente convocado pela Secretaria do Gabinete do Prefeito, 
considerando, autonomamente, cada um dos Conselhos Tutelares em suas respectivas Regiões 
Administrativas.

Art. 51 - Os membros escolhidos como titulares submeter-se-ão, obrigatoriamente, e os cincos 

primeiros suplentes, facultativamente, a estágio de capacitação e a treinamentos objetivando 
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otimizar o exercício da função, a ser disciplinado pelo COMDICA.

Parágrafo único. O Poder Público estimulará a participação dos membros dos Conselhos 

Tutelares em outros cursos e programas de capacitação, custeando-lhes as despesas necessárias.

SEÇÃO VII

DA COMPETÊNCIA

Art. 52 - A competência dos Conselhos Tutelares será determinada, observada a divisão das 

Regiões Administrativas de Natal: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente; 

§ 1º - Nos casos de ato infracional praticado por criança ou adolescente, será competente o 

Conselho Tutelar do lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência 

e prevenção, bem como a Região Administrativa do domicílio dos pais ou responsável ou do 

adolescente. 

§ 2º - O acompanhamento da execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao 

Conselho Tutelar da residência dos pais ou responsável, ou do local onde se sediar a entidade 

que abrigar a criança ou adolescente. 

SEÇÃO VIII

DOS IMPEDIMENTOS

Art. 53 - São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendente e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, 

padrasto ou madrasta, e enteado. 

Parágrafo único. Entende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação 

a autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 

Infância e da Juventude, em exercício na Comarca.

SEÇÃO IX

DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO 

DOS CONSELHOS TUTELARES

Art. 54 - As atribuições e obrigações dos Conselheiros e Conselhos Tutelares são as constantes 

da Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.089/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

da Legislação Municipal em vigor.

Art. 55 – Dentro do prazo de trinta (30) dias, será elaborado o Regimento Interno, que 

disciplinará o funcionamento do órgão e sua forma de representação, o qual será publicado 

no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único – Durante o prazo acima citado o Conselho Tutelar será representado por 

um dos seus membros, escolhido em sessão plenária do órgão, convocada especificamente 

para este fim.

Art. 56 - Os Conselhos Tutelares funcionarão das 08h às 18h, nos dias úteis, com plantões nos 

fins de semana e feriados, de acordo com o disposto no Regimento Interno do Órgão.

§ 1º - Fora do expediente normal, os Conselheiros distribuirão entre si, segundo normas do 

Regimento Interno, a forma de regime de sobreaviso;

§ 2º - Deverá ser previsto no Regimento Interno reuniões ordinárias e formas de convocação de 

reuniões extraordinárias para deliberar sobre encaminhamento dos atendimentos realizados 

pelo Conselho Tutelar.

§ 3º - As sessões serão instaladas com o mínimo de 03 (três) Conselheiros, ocasião em que 

serão referendadas, ou não, as decisões tomadas individualmente, em caráter emergencial, 

bem como formalizada a aplicação das medidas cabíveis às crianças, adolescentes e famílias 

atendidas, facultado, nos casos de maior complexidade, a requisição da intervenção de 

profissionais das áreas da psicologia, pedagogia e assistência social, que poderão ter seus 

serviços requisitados junto aos órgãos municipais competentes, na forma do disposto no art. 

136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90.

Art. 57 - O Conselheiro atenderá as partes, mantendo registro das providências adotadas para 

cada caso e mantendo o acompanhamento até o encaminhamento definitivo.

Parágrafo único - Nos registros de cada caso, deverão constar, em síntese, as providências 

tomadas e a esses registros somente terão acesso os Conselheiros Tutelares e quem tenha 

legítimo interesse.

Art. 58 - Cabe aos Conselhos Tutelares manterem dados estatísticos acerca das maiores 

demandas de atendimento, que deverão ser levadas ao COMDICA bimestralmente, ou sempre 

que solicitado, de modo a permitir a definição, por parte deste, de políticas e programas 

específicos que permitam o encaminhamento e eficaz solução dos casos respectivos.

§ 1º - Os Conselhos Tutelares deverão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do 

COMDICA, devendo para tanto ser prévia e oficialmente comunicado das datas e locais onde 

estas serão realizadas, bem como de suas respectivas pautas.

§ 2º - Os Conselhos Tutelares deverão ser também consultados quando da elaboração 

das propostas de Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual, participando de sua definição e apresentando sugestões para planos e 

programas de atendimento à população infanto-juvenil, a serem contemplados no orçamento 

público de forma prioritária, a teor do disposto nos arts.4º, caput e parágrafo único, alíneas “c” 

e “d” e 136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da Constituição Federal. 

Art. 59 - Os Conselhos Tutelares manterão uma secretaria geral, destinada ao suporte 

administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando instalações e funcionários cedidos 

pelo Poder Executivo. 

Art. 60 - As requisições de serviços, equipamentos e servidores, efetuadas pelos Conselhos 

Tutelares, deverão ser dirigidas aos órgãos públicos responsáveis pelos setores de educação, 

saúde, assistência social, previdência, trabalho e segurança, devendo ser atendidas com a mais 

absoluta prioridade, na forma do disposto no art.4º, parágrafo único, alínea “b”, da Lei nº 8.069/90.

SEÇÃO X

DO REGIME JURÍDICO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 61 - A função de conselheiro tutelar é temporária e não implica vínculo empregatício com 

o Município, sendo que os direitos, deveres e prerrogativas básicas decorrentes do efetivo 

exercício obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 62 - O exercício da função de membro do Conselho Tutelar constitui serviço público 

relevante e estabelece presunção de idoneidade moral. 

Art. 63 - O subsídio devido a título de remuneração do conselheiro tutelar em exercício, terá o 

valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e será reajustado nas mesmas bases 

e condições dos servidores da Prefeitura Municipal, sendo vedada qualquer acumulação, 

podendo, entretanto, o conselheiro optar pela remuneração de seu cargo no órgão de origem.

Parágrafo único - Em relação à remuneração referida no caput deste artigo, haverá descontos 

em favor do sistema previdenciário municipal, no caso de servidor público da Prefeitura 

Municipal, ficando esta obrigada a proceder ao recolhimento devido ao INSS nos demais casos.

Art. 64 - Aos Conselheiros serão concedidas licenças remuneradas de 30 (trinta) dias por ano 

de efetivo trabalho, podendo ser gozadas em até 03 (três) períodos de idêntica duração.

§ 1º - Será devido ao conselheiro, por ocasião da licença remunerada que trata o presente 

dispositivo, adicional correspondente a um terço dos subsídios regulamentares.

§ 2º - A concessão da licença remunerada não poderá ser dada a mais de 02 (dois) 

conselheiros no mesmo período.

Art. 65 - Os recursos necessários ao pagamento dos subsídios dos membros do Conselho 

Tutelar deverão constar da lei orçamentária municipal.

Art. 66 - A vacância na função de conselheiro tutelar decorrerá de:

I - renúncia;

II - posse em outro cargo, emprego ou função pública remunerados;

III - falecimento;

Art. 67 - Nos casos de férias, licenças regulamentares, vacância ou afastamento definitivo de 

qualquer dos conselheiros titulares, independente das razões, o COMDICA promoverá a imediata 

convocação do suplente, para o preenchimento da vaga e a conseqüente regularização da 

composição do Conselho Tutelar.

§ 1º - O suplente convocado terá direito a receber os subsídios e as demais vantagens relativas 

ao período de efetivo exercício da função.

§ 2º - Em caso de inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá o COMDICA realizar o 

processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas, sendo que os conselheiros 

eleitos em tais situações exercerão a função somente pelo período restante do mandato original 

daqueles cujos afastamentos deixaram as vagas em aberto, não sendo tal período levado em 

conta para a limitação da recondução se for inferior a metade do mandato regular.

Art. 68 - Os Conselheiros Tutelares terão ainda direito à salário família e à gratificação natalina, 

correspondente a um duodécimo da remuneração do conselheiro, no mês de dezembro para 

cada mês do exercício da função no respectivo ano.

§ 1º - A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

§ 2º - O conselheiro que se desvincular do Conselho Tutelar, assim como o suplente convocado, 

perceberá sua gratificação natalina proporcional aos meses de exercício, calculada sobre a 

remuneração do mês do afastamento.

§ 3º - A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Art. 69 - Será também concedida licença remunerada ao conselheiro tutelar nas seguintes situações:

I - em razão de maternidade;

II - em razão de paternidade;

III - para tratamento de saúde;

IV - por acidente em serviço.

Art. 70 - É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada durante o período de licença, 

sob pena de cassação da licença e destituição da função.

Art. 71 - Vetado.

§ 1º - Ocorrendo nascimento prematuro, a licença terá início no dia do parto.

§ 2º - No caso de natimorto, a conselheira será submetida a exame médico quando completados 

30 (trinta) dias do fato e, se considerada apta, retornará ao exercício da função.

Art. 72 - A licença paternidade será concedida ao conselheiro pelo nascimento do filho, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do nascimento.

Art. 73 - Será concedida ao Conselheiro licença para tratamento de saúde e por acidente em 

serviço nos termos do Regime Jurídico do Servidor Municipal.

§ 1º - Para a concessão de licença, considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental 

sofrido pelo conselheiro e que se relacione com o exercício de suas atribuições.

§ 2º - Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida, e não 

provocada, pelo conselheiro no exercício de suas atribuições.

Art. 74 - O conselheiro poderá ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo, por sete dias 
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consecutivos, em razão de:
I - casamento;
II - falecimento de parente, consangüíneo ou afim, até o segundo grau.
Art. 75 - O exercício efetivo da função pública de conselheiro tutelar será considerado tempo 
de serviço público para os fins estabelecidos em lei.
Parágrafo único - Sendo o conselheiro tutelar servidor ou empregado público municipal, o seu 
tempo de serviço na função será contado para todos os efeitos, exceto para promoção por 
merecimento.
Art. 76 - Serão considerados como tempo de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - licenças regulamentares.
Art. 77 - São deveres do conselheiro tutelar:
I - exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, conforme a Lei nº 8.069/90;
II - observar as normas legais e regulamentares;
III - atender com presteza ao público, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo;
IV - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;
V - manter conduta compatível com a natureza da função que desempenha;
VI - guardar, quando necessário, sigilo sobre assuntos de que tomar conhecimento;
VII - ser assíduo e pontual;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas.
Art. 78 - Ao conselheiro tutelar é proibido:
I - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante os expedientes, salvo quando em 
diligências ou por necessidade do serviço;
II - recusar fé a documento público;
III - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
IV - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição 
que seja de sua responsabilidade;
V - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VI - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;
VII - proceder de forma desidiosa;
VIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com 
o horário de trabalho;
IX - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas;
X - fazer propaganda político-partidário no exercício de suas funções;
XI - aplicar medidas a crianças, adolescentes, pais ou responsável sem a prévia discussão e 
decisão do Conselho Tutelar de que faça parte, salvo em situações emergenciais, que serão 
submetidas em seguida ao referendo do colegiado.
Art. 79 - É vedada a acumulação da função de conselheiro tutelar com cargo, emprego ou 
outra função remunerada, observado o que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal.
Art. 80 - Se servidor municipal ocupante de cargo em provimento efetivo for eleito para o 
Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor dos subsídios devidos aos Conselheiros ou o valor 
de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos:
I - o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
II - a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, podendo a Prefeitura 
Municipal firmar convênio com os Poderes Estadual e Federal para permitir igual vantagem ao 
servidor público estadual ou federal.
SEÇÃO XI
DO REGIME DISCIPLINAR E DA PERDA DA FUNÇÃO
Art. 81 - O conselheiro responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular 
de sua função.
Art. 82 - São penalidades disciplinares aplicáveis aos membros dos Conselhos Tutelares:
I - advertência;
II - suspensão do exercício da função;
III - destituição da função;
Art. 83 - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os 
antecedentes no exercício da função, os agravantes e as atenuantes.
Art. 84 - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante 
nos incisos I, II e XI do art. 78 desta Lei e de inobservância de dever funcional prevista em 
Lei, regulamento ou norma interna do Conselho que não justifique imposição de penalidade 
mais grave.
Art. 85 - A suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com 
advertência, não podendo exceder 03 (três) meses, período em que não terá direito a receber 
os subsídios e demais vantagens regulamentares.
Art. 86 - O conselheiro tutelar será destituído da função nos seguintes casos:
I - prática de crime contra a administração pública ou contra a criança e o adolescente;
II - descumprir suas prerrogativas legais previstas na Lei Federal nº 8.069/90, nesta Lei e no 
Regimento Interno do Órgão;
III - em caso comprovado de inidoneidade moral;
IV - ofensa física em serviço, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
V - posse em cargo, emprego ou outra função remunerados;
VI - transgressão dos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, do artigo 78 desta Lei.
Parágrafo Único – O controle da freqüência ficará definido no Regimento Interno e deverá ser 
enviado mensalmente ao Setor de Pessoal da SEGAP.
Art. 87 - A destituição do Conselheiro o incompatibilizará para o exercício de qualquer cargo, 
emprego ou função pública no Município do Natal pelo prazo de 03 (três) anos, exceto na 
hipótese prevista no Inciso V do art. 86 desta Lei.
Art. 88 - O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa 
da sanção disciplinar.
Art. 89 - Qualquer cidadão poderá e o membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente que tiver ciência de irregularidades no Conselho Tutelar deverá tomar as 
providências necessárias para sua imediata apuração, representando junto à Procuradoria do 
Município de Natal para que seja instaurado sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único - Comunicado da ocorrência, a Procuradoria do Município determinará 

a instauração de sindicância para sua apuração, podendo determinar, de acordo com a 
gravidade do caso, o afastamento cautelar do acusado, sem prejuízo de sua remuneração, 
com a imediata convocação de seu suplente.
Art. 90 - A sindicância ou processo administrativo deverá ser concluída no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias de sua instauração, prorrogáveis por mais 60 (sessenta), devendo 
seguir, o quanto possível, os trâmites previstos na legislação municipal específica, relativa aos 
servidores públicos municipais, assegurado o contraditório e direito de defesa ao acusado, e 
será conduzida pela Procuradoria do Município.
Parágrafo Único - Quando a violação cometida pelo conselheiro tutelar constituir ilícito penal 
ou Improbidade Administrativa caberá à Procuradoria Municipal encaminhar cópia dos autos 
ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 91 - Os representantes do governo junto ao COMDICA, em sua composição inicial, serão 
indicados mediante Decreto do Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
vigência desta Lei, observando-se o disposto em seu art.9º. §1º.
Art. 92 - Aplicam-se aos conselheiros tutelares, naquilo que não for contrário ao disposto 
nesta Lei, ou incompatíveis com a natureza temporária do exercício da função, as disposições 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município e da legislação correlata referentes ao 
direito de petição e ao processo administrativo disciplinar.
Art. 93 - O Poder Executivo dará suporte administrativo e financeiro, desde que previsto 
no Orçamento Geral do Município, à instalação dos Conselhos Tutelares, destinando-lhe, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, o espaço físico, linha 
telefônica, veículo de apoio, mobiliário, equipamentos e material de expediente necessários ao 
seu bom funcionamento, bem como colocando 2 (dois) servidores administrativos para ficarem 
permanentemente à disposição do Órgão.
Art. 94 - A implantação de outros Conselhos Tutelares poderá ser definida a qualquer 
tempo, mediante resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança, justificando tal 
necessidade.
Art. 95 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente, podendo o Poder Executivo abrir créditos suplementares 
ou adicionais, se necessário, para a viabilização dos serviços de que tratam os arts. 4º e 6º, 
bem como para a estruturação dos Conselhos Municipais de Direitos e Tutelares.
Parágrafo único – O repasse destinado à manutenção dos Conselhos Tutelares dar-se-á até o 
5º dia útil de cada mês, observando-se as exigências legais no tocante à prestação de contas.  
Art. 96 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial as Leis nºs.: 095/91 e 4.791/96.
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 16 de novembro de 2006.
Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

PORTARIA Nº.  2.235/2006-A.P., de 27 de novembro de 2006.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que consta o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, e processo nº. 
23077.030329/2006-19,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os candidatos abaixo mencionados, aprovados em Concurso Público, 
realizado no dia 24 de setembro de 2006, devidamente homologado através dos Edital nº. 
21/2006-SEMAD, de 1º de novembro de 2006, publicado no Diário Oficial do Município em 02 
de novembro de 2006, Edital nº. 23/2006-GS/SEMAD, de 13 de novembro de 2006, publicado 
no Diário Oficial do Município no dia 14 de novembro de 2006 e Edital nº. 24/2006-GS/SEMAD, 
de 20 de novembro de 2006, publicado no Diário Oficial do Município no dia 21 de novembro 
de 2006, para exercerem, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, 
da Prefeitura do Natal, cargo do Plano de Cargos e Vencimentos instituído pela Lei nº. 4.108, 
de 02 de julho de 1992, conforme quadro a seguir:
NÍVEL ELEMENTAR

CARGO: MOTORISTA CNH “D”

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

120713 Marcio Cortês De Araújo 39 1º

508131 Erivan Ferreira Gonçalves 38 2º

NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

141128 Paulo Marcelo Meireles Ribeiro Dantas 37,5 1º

141396 Adriano Antônio De Araújo Evangelista 37 2º

61106 Camila Lourenco Marques 37 3º

189970 Helena Louise Fraifer De Araújo Palhano 37 4º

25461 Sheyla Chrystianne do Rego Carneiro 36,5 5º

10069 Alex de Alencar Cardoso Do Nascimento 36,5 6º

187851 Teuí Medeiros Militão 36,5 7º

130471 Antonio Pereira De Araujo Junior 36 8º

85499 Alvaro Leandro Borges 36 9º

202279 Fabrício Paiva Cavalcanti Melo 35,5 10º

228954 Wanessa De Castro Barbosa 35,5 11º

181240 Calenice Cavalcanti Da Penha 35,5 12º

29225 Davi Araujo do Nascimento 35,5 13º

50972 Pedro Diego Dantas Liberato 35,5 14º
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49816 Carlos Magno Martins Galvao 35,5 15º

169683 Igor Galvão De Souza 35 16º

194024 Joanna Angélica De Marillack Borba 35 17º

161147 Flammarion Gomes Mendonça 35 18º

123148 Olga Caroline Lyra Lima 35 19º

181704 Hudson Paulinelli Gomes Da Silva  (DEFICIENTE) 29 1º

41965 Juliano Jose da Silva 35 20º

175628 Luiz Fernando De Carvalho Carlos 35 21º

149737 Wellington Souza Da Silva 34,5 22º

180137 Emília Cristina Luciano De Azevedo 34,5 23º

176157 Luana Galúcio De Andrade Figueira De Carvalho 34,5 24º

176541 Ana Paula Costa De Souza Martins 34,5 25º

149977 Anderson Randy Maciel Araújo De Oliveira 34,5 26º

136042 Erivelton Nunes De Almeida 34,5 27º

128734 Carlos Antonio Brito da Silva 34,5 28º

130971 Vanessa De Sousa Melo 34,5 29º

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/EDUCADOR SOCIAL

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

207172 Isabel Tereza De Araújo Galvão 30 1º

21335 Cynthya Silva Emerenciano de Lima 29,5 2º

132877 Maria De Lourdes Da Silva Rocha 29 3º

192343 José Marcio Dantas 29 4º

62933 Antonio Odamir do Nascimento 28,5 5º

178653 Liege Silva De Morais Silveira 28,5 6º

206069 Eliana Dos Santos De Carvalho 28 7º

162294 Iracema Sarmento Vieira Xavier 28 8º

173343 Kátia Simone Câmara 28 9º

30880 Yndianara Lyzandra Damasceno Nogueira 28 10º

24777 Jackson Simeao da Silva 28 11º

145271 João Maria Freire Alves 27,5 12º

48966 Maria de Lourdes Alves De Souza Patrício 27,5 13º

196368 Marize Da Silva Davino 27,5 14º

194128 Irys Cristina Justino Dos Santos 27,5 15º

25678 Maria Aparecida Imperiano Pereira 27 16º

141953 Alcione De Fatima Rodrigues 27 17º

124300 Maria Claudia Gouveia Cosmo 27 18º

203077 Rejane Freitas De Miranda 27 19º

34924 Ieda da Silva Oliveira  (DEFICIENTE) 26 1º
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

135483 Jefferson Xavier Do Nascimento 35,5 1º

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRADOR DE REDE

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

211248 Ivanilson França Vieira Júnior 35 1º

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/NUTRIÇÃO

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

209824 Guiomar Elza Da Silva Souza 31,5 1º
NÍVEL SUPERIOR

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

231501 Francisco Genivan Silva 34 1º

123766 Alysson Douglas De Sousa Lemos 33,5 2º

CARGO: CONTADOR

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

208561 Honorio Patricio Neto 33 1º

130779 William Villarinho De Souza Junior 33 2º

CARGO: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR/ARTE-EDUCADOR

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

85975 Andrey Azevedo dos Santos 37 1º

42030 Veridiano Maia dos Santos 36 2º

149958 Thiago Souza De Andrade 35,5 3º

CARGO: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR/ASSISTENTE SOCIAL

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

181292 Jaci Da Silva Lage 36 1º

40382 Helcilea Costa Campos 36 2º

121504 Evanilde Fernandes De Medeiros 35 3º

132391 Rodrigo Da Silva Xavier 34,5 4º

141123 Fabiana Dantas De Albuquerque Tavares 34,5 5º

25592 Maria Do Rosario de Lima Oliveira 34,5 6º

192435 João Candido Dos Santos Filho 34 7º

133994 Milena Maia De Figueredo 34 8º

24753 Lidiane dos Anjos Sales 34 9º

173614 Joseane Karla De Lima 33,75 10º

179545 Clézia Maria Vitória Da Silva Soares 33,5 11º

193727 Maria Figuerêdo De Araújo 33,25 12º

126831 Jandira Rocha De Jesus 33 13º

24498 Emilia Maria Brandão Teixeira 33 14º

52614 Kadjanery Araujo Macedo dos Santos 33 15º

29242 Raquel Dantas da Rocha 33 16º

125424 Maria Aparecida Da Silva 33 17º

124243 Danilma Silva De Medeiros 33 18º

210445 Paula Fernanda De Carvalho Lopes 33 19º

142487 Suerda Barbosa Da Silva (DEFICIENTE) 32,25 1º

31326 Julyana Cristina de Paiva Albuquerque 33 20º

144587 Jairo Rocha Da Silva 32,75 21º

42546 Francisca Doriela Felix 32,5 22º

196502 Deriscleia Rodrigues Ramos 32,5 23º

CARGO: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

55838 Candyce de Lima E Silva 37 1º

171400 Bruna Leal Lima 35,5 2º

CARGO: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR/PSICOLOGO

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.
122218 Maria Angélica Aires Gil 35,5 1º
85539 Katia Rejane Lima de Moura 34,75 2º
168106 João Mendes De Lima Júnior 34,75 3º
174932 Marília Bonifácio Damasceno 34,5 4º
121729 Rosane Helena Cardoso De Melo 34 5º
137439 Daniel Vieira Soares De Amorim 33,5 6º
23686 Eugenia Chaves 32,25 7º
59439 Joelma Gomes Aguiar da Silva 32,25 8º
134094 Fernanda Pinto Da Costa 32 9º
128420 Iara Nicacio Lemos Da Silva 32 10º
137058 Lucas Mafaldo Oliveira 32 11º
146042 Ilana Lemos De Paiva 31,75 12º
48624 Odara de Sa Fernandes 31,75 13º
141543 Eleide Queiroga Aranha 31,5 14º

CARGO: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR/TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

120643 Maiara Pinheiro Medeiros De Araújo 33 1º

132577 Alyne Kalyane Camara De Oliveira 33 2º

CARGO: PEDAGOGO

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

209955 Maria Do Desterro Das Neves Souza 36,5 1º

31612 Isabel Alice Guimaraes Ubarana 36 2º

25494 Humberto Ferreira Pinheiro 35 3º

189324 Rosalba Policarpo Fagundes Barbosa 34,5 4º

51212 Rejane Bezerra Barros 34,5 5º

43224 Maria Ester Fernandes de Souza Santos 34,5 6º

45303 Izabel Cristina de Almeida Cortez 34,5 7º

47955 Maria Janine Salustino 34,5 8º

124640 Suênia De Sousa Silva 34,5 9º

126718 Juliane Medeiros De Lima 34,5 10º

45600 Julyana Vilar de Franca Manguinho 34,5 11º

56866 Amalia Silva Dias Melo 34 12º

130959 Veronica Maria Oliveira De Souza 34 13º

165080 Tânia Maruska Rocha Félix Petersen 34 14º

47188 Maria Mirella Trindade de Melo 34 15º

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/TECNICO EM LAZER E RECREAÇÃO

INSC. NOME NOTA FINAL CLASS.

123609 Alexandre Kurtz Dos Santos Sisson De Castro 31,5 1º
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Art.2º. Os candidatos nomeados através desta Portaria deverão comparecer à Secretaria 
Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência – SEMAD, sito à Avenida Capitão 
Mor Gouveia, 1742 – Lagoa Nova, Natal/RN, para receberem instruções sobre a documentação 
a apresentar à Junta Médica do Município, e os procedimentos necessários para a posse. 
Parágrafo Único. Os candidatos portadores de Deficiência, ao comparecerem à Junta Médica do 
Município, deverão portar laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), bem como a provável causa da deficiência.
Art.3º.  A Posse coletiva, ressalvando as situações individuais, dar-se-á no dia 26 de dezembro 
de 2006, às 8h30, no Centro de Referência do Magistério Aluízio Alves, sito à Rua Coronel 
Estevam, nº. 3705, no Bairro Nossa Senhora de Nazaré.
Parágrafo Único. Esta data poderá ser postergada, a pedido do interessado, por até mais 
30 (trinta) dias. Se a posse não se der dentro do prazo previsto na legislação, o ato de 
provimento será declarado sem efeito.
Art. 4º. Esta Portaria, torna sem efeito a portaria nº. 2.226/2006-A.P., de 23 de novembro de 
2006, publicada no Diário Oficial do Município no dia 25 de novembro de 2006, entrando em 
vigor  na data de sua publicação.
Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO
João Felipe da Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 1.556/06-AP, de 10 de  agosto de 2006
O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o que consta no Processo 
nº23077. 044284/2005-71 -SME, 
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria  voluntária, nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional 
nº 41, de  19 de dezembro de 2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal, de 05 de outubro de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15 de dezembro de 1998 e   Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de  2003, 
combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de  05 de julho de 2007, artigos 
78 e 79 da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005 e artigo 76, inciso XXIII da 
Lei Orgânica do Município de Natal, de  03 de abril de 1990 à funcionária MARIA DO SOCORRO 
COSTA DE OLIVEIRA, matrícula nº 04.755-4,  ocupante do Cargo de Professor   N1-J,   conforme 
Portaria nº 535-AP, de  11 de março de 2005, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
-SME, com proventos integrais, cálculos conforme artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003,   acrescidos de 05 (Cinco) quinqüênios nos termos do artigo 12 § 6º da Lei 
Complementar nº 020 de  02 de março de 1999  e  10% (dez por cento) de  Gratificação Por 
Título, conforme Processo Nº 00270, de 01 de fevereiro de 1991, de acordo com o artigo 63 
e seus parágrafos, da Lei Complementar nº 3.586, de 08 de outubro de  1987.                  
Art. 2º - Esta Portaria produz seus efeitos no mês subseqüente a data da publicação do 
respectivo ato concessório, conforme artigo 27, da Lei Complementar nº 0653/2005.
Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO
João Felipe da Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 2.130/06-AP , de 07 de novembro de 2006                  
O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso VIII, da Lei Orgânica o Município e, tendo em vista o que consta no Processo nº 
23077. 022113/2005-91-SEMAD
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária, nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional 
nº 041, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 
nº 047, de  05 de julho de 2005,   artigo 78 da  Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro 
de 2005 e artigo 76, inciso XXIII da Lei Orgânica do Município de Natal, de  03 de abril de 
1990 à funcionária FRANCISCA MARINHO DA  SILVA, matrícula nº 04.165-3, integrante do 
Grupo de Apoio e Serviços Gerais-GASG, Padrão A,  Nível VII conforme Decreto nº 7.756 de 
21 de outubro de 2005, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos 
e Previdência- SEMAD, com proventos integrais, cálculos conforme artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 041/2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 047, de 
05 de julho de 2005, acrescidos de 06 (Seis) quinqüênios nos termos do artigo 12 § 6º da 
Lei Complementar nº 020 de  02 de março de 1999 e 20 (Vinte)  horas extras incorporadas, 
conforme Súmula 76 TST. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à  24 
de dezembro de 2004, data em que o oi atingiu a idade limite de permanência no serviço público.
Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO
João Felipe da Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 2.233/2006-A.P, de 27 de  novembro de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que 
consta no Artigo 55, inciso XII da Lei Orgânica do Município, e no ofício nº. 1.970/2006-GS/SEMURB,
RESOLVE:
Art. 1º.  Nomear a candidata MÁRCIA DE FÁTIMA LEAL BEZERRA, aprovada em Concurso 
Público para o cargo de Auxiliar Fiscal Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo – SEMURB, com carga horária de 30 horas semanais, nos termos da Lei 
nº. 1.517/65, homologado através do edital nº. 007/2004, publicado no Diário Oficial do 
Município, edição do dia 30 de abril de 2004, para exercer o cargo vago decorrente da 
exoneração, a pedido, do servidor Handson Cláudio Dias Pimentel, matrícula nº. 40.333-4, 
através da Portaria nº. 2.046/2006-A.P., de 26 de outubro de 2006, publicado no Diário Oficial 
do Município no dia 27 de outubro de 2006;
Art. 2º. O candidato nomeado através desta Portaria, deverá comparecer à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, localizada na Rua General Glicério, nº. 246, Ribeira, 
Natal/RN, para receber instruções sobre a documentação a apresentar à Junta Médica do 
Município e os procedimentos necessários para a posse;
Art. 3º.  A Posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias contados a partir desta data, podendo 
ser prorrogado, a pedido do interessado, por mais 30 (trinta) dias. Se a posse não se der 
dentro do prazo previsto, o ato de provimento será declarado sem efeito;

Art. 4º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO
João Felipe da Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 2.234/2006-A.P, de 27 de  novembro de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que 
consta no Artigo 55, inciso XII da Lei Orgânica do Município, e no ofício nº. 1.970/2006-GS/SEMURB,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o candidato SÉRGIO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, aprovada em Concurso 
Público para o cargo de Técnico de Nível Superior – História, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB, com carga horária de 30 horas semanais, nos termos da 
Lei nº. 1.517/65, homologado através do edital nº. 009/2004, publicado no Diário Oficial 
do Município, edição do dia 01 de junho de 2004, para exercer o cargo vago decorrente da 
exoneração, a pedido, do servidor Francisco Carlos Oliveira de Sousa, matrícula nº. 32.293-8, 
através da Portaria nº. 2.045/2006-A.P., de 26 de outubro de 2006, publicado no Diário Oficial 
do Município no dia 27 de outubro de 2006;
Art. 2º.  O candidato nomeado através desta Portaria, deverá comparecer à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, localizada na Rua General Glicério, nº. 
246, Ribeira, Natal/RN, para receber instruções sobre a documentação a apresentar à Junta 
Médica do Município e os procedimentos necessários para a posse;
Art. 3º.  A Posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias contados a partir desta data, podendo 
ser prorrogado, a pedido do interessado, por mais 30 (trinta) dias. Se a posse não se der 
dentro do prazo previsto, o ato de provimento será declarado sem efeito;
Art. 4º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO
João Felipe da Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência – 
SEMAD, localizada na Av. Capitão Mor Gouveia, 1742 – Telefax: (84) 3232-8680, Lagoa Nova, 
nesta Capital, comunica aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao 
processo 23077.027248/2006-23 – PREGÃO ELETRÔNICO 14/2006-ARSBAN, que adjudica 
como vencedoras as empresas: PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA – referente aos lotes: 
01, 02 e 05; ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA., referente ao lote 04.
Natal/RN, 27 de novembro de 2006.
Luciano Silva do Nascimento
Pregoeiro

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2006 - SEMURB
A Comissão Permanente de Licitação da SEMAD comunica aos interessados e participantes 
do certame acima identificado, que o recurso administrativo interposto pela empresa, UNI 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., pedindo a desclassificação da proposta apresentada pela 
empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA., foi negado por esta Comissão, e a decisão acatada pelo 
Senhor Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.  
Comunicamos ainda que, o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos 
interessados à Av Capitão Mor Gouveia, 1742, Lagoa Nova - das 08h00min às 13h30min, 
telefax: (84) 3232-8680.
Natal, 27 de novembro de 2006.
Janildo Pereira de Azevedo
Presidente da CPL

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº: 2304/2006 SEMOV . TP 05/2006
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SME.
CONTRATADO: Construtora Collier Galvão  Ltda – CNPJ: 04.227.510/0001-57
OBJETO: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 29 de novembro de 2006 
e  término em 28 de março de 2007, o contrato de prestação de serviços de engenharia para 
complementação da quadra de esportes e construção da escola de música da E.M. Ferreira 
Itajubá – Natal/RN.
BASE LEGAL: Artigo 57,  §1º, I e §2º da Lei nº 8.666/93.
ASSINATURA:  Justina Iva de Araújo Silva – Contratante.
Gabriel Vasconcelos Galvão – Contratado.
Natal/RN, 27 de novembro de 2006.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível licitação para a despesa  abaixo especificada,  devidamente justificada, com 
fundamento no art. 25, inciso III , da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, e em 
conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do 
mesmo diploma legal.
PROCESSO Nº: 23077.027770/2006-13
NOME DO CREDOR: Brascolor Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 03.417.993/0001-90
OBJETO: Referente à disponibilização do acervo fotográfico de Jaecy Emerenciano.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 2.177
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39      SUB ELEMENTO: 44
FONTE: 111
VALOR: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) total. 
ASSINATURA: Pedro Jorge Costa Ferreira da Silva - Contratante
Ratifico o posicionamento supra, autorizando a contratação.
Justina Iva de Araújo Silva
Secretária Municipal de Educação
Natal, 27 de novembro de 2006.
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* AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 45/2006
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João Pessoa, 634, 5º andar, 
salas 01 e 02, Centro, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado 
pela Administração, torna público a realização do certame:
Pregão Presencial nº 45/06 – Aquisição de material de expediente e de limpeza.
Processo nº 23077.030434/2006-40 - SME/PMN
Abertura: 07.12.2006 – 10:30 h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supra mencionado. Demais 
esclarecimentos pelo telefone (84) 3232-4718.
Natal/RN, 23 de novembro de 2006.
Judite Freire Solano Costa
Pregoeira
* Republicado por incorreção.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 46/2006
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João Pessoa, 634, 5º andar, 
salas 01 e 02, Centro, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado 
pela Administração, torna público a realização do certame:
Pregão Presencial nº 46/06 – Aquisição de livros, a fim de beneficiar a Biblioteca do Centro de 
Referência e as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Processo nº 23077.028024/2006-39 - SME/PMN
Abertura: 11.12.2006 – 8:30 h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supra mencionado. Demais 
esclarecimentos pelo telefone (84) 3232-4718.
Natal/RN, 24 de novembro de 2006.
Judite Freire Solano Costa
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 47/2006
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João Pessoa, 634, 5º andar, 
salas 01 e 02, Centro, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado 
pela Administração, torna público a realização do certame:
Pregão Presencial nº 47/06 – Aquisição de fardamento escolar para o ano letivo de 2007, 
visando atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.
Processo nº 23077.030596/2006-88 - SME/PMN
Abertura: 11.12.2006 – 8:30 h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supra mencionado. Demais 
esclarecimentos pelo telefone (84) 3232-4718.
Natal/RN, 24 de novembro de 2006.
Judite Freire Solano Costa
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 48/2006
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João Pessoa, 634, 5º andar, 
salas 01 e 02, Centro, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado 
pela Administração, torna público a realização do certame:
Pregão Presencial nº 48/06 – Aquisição de material permanente (mesas, armários, gaveteiros, 
estação de trabalho, cadeiras, poltronas e longarinas). 
Processo nº 23077.030763/2006-91 - SME/PMN
Abertura: 12.12.2006 – 08:30 h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supra mencionado. Demais 
esclarecimentos pelo telefone (84) 3232-4718.
Natal/RN, 24 de novembro de 2006.
Judite Freire Solano Costa
Pregoeira

Proc. nº 23077.028446/2006-12 - SME/PMN
Licitação nº 12/06 – CPL/SME/PMN – TOMADA DE PREÇOS
Objeto: Serviços de engenharia – pintura nas instalações físicas de diversas Escolas Municipais 
da Cidade do Natal.
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SME/PMN torna público, para fins de intimação 
e conhecimento que habilitou as empresas APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e GFS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE REFORMA EM EDIFICAÇÕES LTDA, participantes da licitação 
acima referida.
A Comissão informa ainda que a abertura dos envelopes de proposta de preços será dia 
06.12.06, às 10:30 horas, caso não haja interposição de recurso.
Natal, 24 de novembro de 2006.
A COMISSÃO

SECRETARIA  MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
*TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fica dispensada a licitação, nos termos do art. 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores para a despesa abaixo especificada:
N° DO PROCESSO: 23077.020310/2006-56
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA.
CONTRATADA: Radar Segurança Eletrônica LTDA.
CNPJ: 04.910.189/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Nascimento de Castro, 2013, Bairro: Lagoa Nova, CEP: 59056-450, Natal/RN.
OBJETO: prestação de serviços de Monitoramento de Equipamentos de Segurança, instalados 
nas dependências da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças – SEMPLA, 
sendo 01 (uma) central de alarme; 01 (um) teclado com leds para armar e desarmar sistema; 
01 (uma) bateria de gel selada 12v, 7Ah; 01(uma) sirene Siremax 120dB; 01 (um) sensor 
infravermelho passivo interno JFL; e 03 (três) cercas de choque pulsativo (cercas elétricas).

VIGÊNCIA: 01 de setembro de 2006 a 31 de dezembro de 2006.
VALOR: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
ATIVIDADE: 04.126.012.1-661 – SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO;
FONTE: 111 – O. N. V.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
SUB-ELEMENTO: 39.14 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
Reconhecimento: Candice Maria  Macedo da Silva.
Ratificação: Maria Virgínia Ferreira Lopes.
Natal/RN, 27 de novembro de 2006.
Candice Maria Macedo da Silva
Chefe da USAG/SEMPLA
Maria Virgínia Ferreira Lopes
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 173/06
Processo nº. 23077.013320/2006-17
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº. 035/06 sujeitando-se as partes ás normas da Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal 8.666 de 27 de Junho 
de 1993, em sua atual redação e pelo Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005,
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: APFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
Objeto: Aquisição de Cadeiras e Assentos, sendo:
Itens 4(210); 7(2); 8(5); 13(1); 15(12); 17(1); 19(20) e 20(10). 
Dotação Orçamentária:
Unidade: 20.149
Elemento de despesa: 44.90.52  -  Sub elemento: 24
Fonte: 111
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.414 – Gerenciamento Unidades Municipais de Saúde no 
Valor R$: 21.158,90  (vinte  e um mil,  cento e cinqüenta e oito reais e noventa centavos); 
SAMU no Valor R$: 1.400,00 ( um mil e quatrocentos  reais) ; Assistência Farmacêutica no 
Valor de R$: 490,00 (quatrocentos e noventa reais).
Fonte: 183
Atividade / Projeto: 10.304.015.2.424 – Vigilância  Sanitária Valor R$: 1.240,00 (Hum mil, 
duzentos e quarenta reais); 
Atividade / Projeto: 10.301.015.1.433 – VIGISUS II Valor R$: 248,00 ( Duzentos e quarenta 
e oito reais); 
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.433 – Desenvolvimento  das Ações Estratégicas para o 
Sistema Municipal  de Saúde. Projetos Especiais no Valor de R$: 250,00  (duzentos e cinqüenta 
reais); CEREST no valor de R$: 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais); Valor do Contrato: 
R$: 22.652,67 ( vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de de 01(um) ano, com inicio em 
23/10/2006 e termino em 23/10/2007.
Data: Natal, 16 de novembro de  2006.
Assinaturas: 
Maria Aparecida de França Gomes - Contratante
José Pereira da Costa Júnior - Contratada

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 180/06
Processo nº. 23077.013320/2006-17
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº. 035/06 sujeitando-se as partes ás normas da Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal 8.666 de 27 de Junho 
de 1993, em sua atual redação e pelo Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005,
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: MÓVEIS JB IND. COM. LTDA.
Objeto: Aquisição de Cadeiras e Assentos, sendo:
Itens 1(35); 2(23); 3(103); 5(60); 9(30); 10(2); 22(4) e 24(2). 
Dotação Orçamentária:
Unidade: 20.149
Elemento de despesa: 44.90.52  -  Subelemento: 24
Fonte: 111
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.414 – Gerenciamento Unidades Municipais de Saúde no 
Valor R$ 7.223,70 (sete mil, duzentos  e vinte e três reais e setenta centavos); Assistência 
Farmacêutica no Valor de R$ 651,64  (seiscentos e cinqüenta e hum reais e sessenta e quatro centavos).
Fonte: 183
Atividade / Projeto: 10.301.015.1.433 – VIGISUS II Valor de R$ 1.063,26 (hum mil e sessenta 
e três reais e  vinte e seis centavos); 
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.433 – Desenvolvimento das Ações Estratégicas para 
o  Sistema Municipal de Saúde. CEREST no Valor de R$ 260,04 (duzentos e sessenta reais 
e quatro centavos). Saúde Mental no Valor de R$ 520,08 (quinhentos e vinte reais e oito 
centavos), Projetos Especiais no valor de R$: 216,70 (duzentos e dezesseis reais e setenta centavos); 
Atividade / Projeto: 10.305.015.2.425 – Vigilância Epidemiológica no Valor de R$ 3.607,56 
(três mil, seiscentos e  sete reais e cinqüenta e seis centavos),
Atividade / Projeto: 10.301.015.1.429 – Implementação  e Expansão do Programa Saúde da 
família no Valor de R$: 1.820,00 (hum mil, oitocentos e vinte reais). Valor do Contrato: R$: 
15.362,98 (quinze mil, trezentos  e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).
Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 
De 01(um) ano, com inicio em 20/11/2006 e termino em 20/11/2007.
Data: Natal, 16 de novembro de 2006.
Assinaturas: 
Maria Aparecida de França Gomes - Contratante
Haroldo Tavares Vasconcelos - Contratada
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EXTRATO DE CONTRATO Nº. 181/06
Processo nº. 23077.013320/2006-17
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº. 035/06 sujeitando-se as partes ás normas da Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal 8.666 de 27 de Junho 
de 1993, em sua atual redação e pelo Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005,
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: E.T. & FILHO COM. E SERV. LTDA.
Objeto: Aquisição de Cadeiras e Assentos, sendo:
Itens 12(16); 14(29); 21(18) e 23(15). 
Dotação Orçamentária:
Unidade: 20.149
Elemento de despesa: 44.90.52  -  Subelemento: 24
Fonte: 111
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.414 – Gerenciamento Unidades Municipais de Saúde no 
Valor R$ 4.263,80 (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), SAMU no 
Valor de R$: 5.700,00 ( cinco mil e setecentos reais),
Fonte: 183
Atividade / Projeto: 10.301.015.2.433 – Desenvolvimento  das Ações Estratégicas para o 
Sistema Municipal de  Saúde. CEREST no Valor de R$ 1.263,20 (hum mil, duzentos e  sessenta 
e três reais e vinte centavos), Saúde Mental no Valor de R$ 4.263,80 (quatro mil, duzentos  e 
sessenta e três reais e oitenta centavos), Projetos Especiais no valor de R$: 211,60 (duzentos 
e onze reais e sessenta centavos), Valor do Contrato: R$: 15.648,20 (quinze mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais e vinte centavos). Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 
de 01(um) ano, com inicio em 20/11/2006 e termino em 20/11/2007.
Data: Natal, 16 de novembro de 2006.
Assinaturas: 
Maria Aparecida de França Gomes - Contratante
Emanuel Tadeo Furtado - Contratada

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fica dispensa de licitação a despesa abaixo especificada com fundamento no Inciso IV do 
artigo 24 da Lei 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, 
exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal
PROCESSO: nº: 23077.025465/2006-89
OBJETO: prestação de serviços de Locação de  Equipamentos Médicos Hospitalares, sendo 
02(dois)  Ventilador Inter 5,  para uso em terapia intensiva Neonatal,Pediátrica e Adulto e 02( 
(dois) Monitor de paciente M3000: ECG + Oximetria  + PANI para o Hospital dos Pescadores 
pelo periodo de 90(noventa) dias, podendo ser  prorrogado até o limite de 180(cento e 
oitenta) dias, caso a situação de emergência persista.  
NOME DO CREDORES:  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A  
CNPJ:  24.380.578/0025-56
ENDEREÇO: Rua Dão Silveira, nº 3644 – Candelária – Natal – RN – CEP: 59.067-390  
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Unidade: 20.149
Projeto/Atividade nº 10.301.015.2.414
Elemento de despesa: 33.90.39  -  Sub elemento: 12
Fonte: 126
VALOR TOTAL: R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais)  equivalentes a 
03(três) parcelas mensais  no valor  de R$  7.880,00 ( sete mil, oitocentos e oitenta reais).
Local e Data: Natal, 01 de Novembro de 2006..
Reconhecimento: Mariza Sandra de Souza Araújo – Secretária Adjunta
Ratificação: Maria Aparecida de França Gomes – 
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Tribunal Administrativo de Tributos Municipais
Presidenta  em exercício : Ilca Dantas de Araújo Lima Liguori
Procurador: Nerival Fernandes de Araújo
Secretária: Maria Cláudia de Aquino Ferreira
Pauta de Julgamento
TORNO PÚBLICO, de ordem do Exmº Sr. Presidente deste Tribunal Administrativo de Tributos 
Municipais, que da Pauta de Julgamento prevista para o Dia: 19 de dezembro de  2006, a 
partir das 08:00 horas, constam os seguintes processos: 
Processo nº 2005.013342-4 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 395/2006 - TATM – Voluntário
- Relatora: Conselheira Marineide Morais Pacheco. 
Processo nº 2005.013350-5 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 396/2006 - TATM – Voluntário
- Relator:  Conselheiro Roberto Dantas do Espírito Santo.  
Processo nº 2005.013353-0 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 397/2006 - TATM - Voluntário 
- Relator: Conselheiro Wlademir Soares Capistrano.   
Processo nº 2005.013358-0 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 398/2006 - TATM - Voluntário 
- Relatora: Conselheira Ana Katarina Miranda de Andrade.  
Processo nº 2005.013359-0 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 399/2006 - TATM - Voluntário 
-  Relatora:  Conselheira Ilca Dantas de Araújo Lima Liguori. 
Processo nº 2005.013361-0 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 400/2006 - TATM - Voluntário 
- Relator:  Conselheiro Roberto Elias da Câmara Moura.  
Processo nº 2005.013364-5 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 401/2006 - TATM - Voluntário  
- Relatora: Conselheira Ana Katarina Miranda de Andrade.   
Processo nº 2005.013365-3 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 402/2006 - TATM - Voluntário 
- Relatora: Conselheira Marineide Morais Pacheco. 
Processo nº 2005.013366-1 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos -  Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 403/2006 - TATM  - Voluntário 

- Relator:  Conselheiro Roberto Dantas do Espírito Santo.  
Processo nº 2005.013367-0 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 404/2006  -  TATM - Voluntário 
- Relatora: Conselheira  Ilca Dantas de Araújo Lima Liguori. 
Processo nº 2005.013368-8 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 405/2006 - TATM - Voluntário 
- Relator: Conselheiro  Wlademir  Soares  Capistrano.   
Processo  nº 2005.013369-6 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 406/2006 - TATM - Voluntário 
- Relator:  Conselheiro Roberto Elias da Câmara Moura.   
Processo nº 2005.013373-4 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 407/2006 - TATM - Voluntário 
- Relator:  Conselheiro Roberto Elias da Câmara Moura.  
Processo nº 2005.013374-2 - SEMUT - Recorrente: Francisco Francilaide Campos - Recorrido: 
Fazenda Municipal - Recurso: nº 408/2006 - TATM - Voluntário 
- Relatora: Conselheira Marineide Morais Pacheco.  
Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data 
aprazada efetuar-se-ão nas sessões subseqüentes.
Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal, 24 de novembro de 2006.
Maria Claudia de Aquino Ferreira
Secretária do TATM

SECRETARIA  MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO PROCESSO:  23077.021460/2006-87, Carta Convite nº 136/2006.
CONTRATANTE: SEMSUR
CONTRATADO:  PROSENG –  Projetos e Serviços de Engenharia Ltda
OBJETO: Relacionado ao Projeto de Adequação e Complementação da Iluminação Pública 
Padronizada das Ruas Monte Rei e Agrestina, no bairro do Planalto – Natal/RN, conforme 
Processo Licitatório nº 23077.023907/2006-52 Carta Convite nº 136/2006.
VALOR: R$ 54.814,04 (cinqüenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA:  60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ATIVIDADE: 15.452.001.2-263
ELEMENTO: 4.4.90.51   -   SUB-ELEMENTO:  99
ANEXO:  VI
FONTE:  111
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, em sua atual redação.
Marilene Rodrigues Dantas
Contratante
PROSENG – Projetos e Serviços de Engenharia Ltda.
Contratado

EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: F.D DA SILVA NETO - ME
OBJETO: Acrescer 16,05% (dezesseis vírgula cinco por cento) ao contrato original isto é, 
o equivalente a R$ 11.286,30 (onze mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) 
referente aos serviços de mão-de-obra para conservação de praças e canteiros públicos, 
conforme Processo Licitatório n° 23077.005319/2006-37, Convite n° 058/06.
VALOR ORIGINÁRIO: R$ 68.420,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
TIVIDADE:15.452.001.2-261
ELEMENTO: 3.3.90.39          SUB-ELEMENTO: 99                                                                
ANEXO: III
FONTE: 111
BASE LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.
Marilene Rodrigues Dantas
Contratante
F.D DA SILVA NETO – ME
Contratada

SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO
* EXTRATO DO TERMO ADITIVO NO 001 AO CONTRATO DE EMPREITADA NO 054/2005
Processo no 23077.0020057/2006-31. 
Contratante: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – STTU. 
Contratada: ASG Administração e Serviços Ltda.
Objeto: Reajustamento do valor total contratado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Valor global aditado: R$ 6.227,09 (seis mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos). 
Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 15.453.008.2 – 528 – Operação de trânsito;
Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiro;
Fonte: 121 – Multas previstas na legislação de trânsito.
Previsão legal: Art. 65, inciso I, letra “b”, § 1o da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas respectivas alterações. 
Assinaturas:
Elequicina Maria dos Santos – Contratante.
Erivaldo de Melo Madeiro – Contratada.
Wisler José de Souza – Testemunha
Rui de Oliveira Viana Neto – Testemunha.
Natal(RN), 10 de Novembro de 2006.
* Republicação por incorreção

EXTRATO DO TERMO ADITIVO NO 003 AO CONTRATO DE EMPREITADA NO 026/2005
Processo no 23077.029514/2006-52. 
Contratante: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – STTU. 
Contratada: Kizo Construção e Serviço Ltda.
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Objeto: Reajustamento do valor total contratado no percentual de 24,42% (vinte e quatro 
vírgula quarenta e dois por cento).
Valor global aditado: R$ 19.490,65 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta 
e cinco centavos). 
Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 15.453.008.2 – 528 – Operação de trânsito;
Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiro;
Fonte: 121 – Multas previstas na legislação de trânsito.
Previsão legal: Art. 65, inciso I, letra “b”, § 1o da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas respectivas alterações. 
Assinaturas:
Contratante – Elequicina Maria dos Santos.
Contratada – Antônio Ozik de Sousa Pereira.
Testemunha – Daliana Bandeira Luz Monteiro Santos.
Testemunha – Wisler José de Souza.
Natal(RN), 17 de Novembro de 2006.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
Urbano – CPL/STTU, torna público que será(ao) realizada(s) a(s) LICITAÇÃO(ÕES) a seguir 
especificada(s), na modalidade CONVITE, cujo aviso está sendo publicado no Diário Oficial 
do Município de Natal/RN – DOM. A(s) referida(s) LICITAÇÃO(ÕES), com as condições, 
especificações e demais detalhes, encontra(m)-se afixada(s) em lugar adequado na STTU, e 
à disposição dos interessados na Sala da CPL/STTU, localizada na Rua Almino Afonso, nº 44, 
Ribeira, Natal/RN, das 08:00h às 14:00h, conforme requisitos e condições legais dispostos 
na Legislação pertinente.

Processo Convite Objeto Data Hora

23077.020374/2006-57 032/2006 – STTU Aquisição de 
material para 
r e c u p e r a ç ã o 
de abrigos de 
passageiros

06.12.2006 14:00h

Natal(RN), 27 de Novembro de 2006.
Clênio Cley Cunha Maciel
Presidente da CPL/STTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 054/2006-SEMOV  
Processo nº 23077.023756/2006-32-SEMAD
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SEMOV
Contratado: Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.  
Objeto: serviços de capeamento asfáltico da Rua da Praia (trecho entre a Rua Afonso 
Magalhães e a ebntrada do Hotel D. Beach Resort) - Ponta Negra - Zona Sul, nesta Capital.
Valor: R$ 79.998,88 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
Prazo de execução: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Projeto/Atividade: 15.451.008.1.463
Elemento de Despesa:4.4.90.51
Fonte: 111 - O.Ñ.V - Anexo IV.
Base Legal: Lei nº 8.666/93, com redação da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: Damião Rodrigues Pita - Contratante
Antônio Medeiros de Oliveira - Contratada
Natal, 23 de novembro de 2006.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04
Processo nº 1855/06-SEMOV
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratada: Kizo Construção e Serviço Ltda.
Objeto: substituição da planilha orçamentária referente ao contrato nº 010/2006-SEMOV, onde 
constam itens que serão acrescidos e já constavam em planilha, no valor de R$ 6.668,17 
(seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) itens que não constam 
em planilha e serão acrescidos, no valor de R$ 4.644,60 (quatro mil, seiscentos e quarenta 
e quatro reais e sessenta centavos), bem como aqueles que, apesar de previstos, não serão 
executados, no valor de R$ 11.312,77 (onze mil, trezentos e doze reais e setenta e sete 
centavos), não representando qualquer acréscimo no valor do contrato.
Base Legal: Art. 65, inciso I, alínea “b”, combinado com o § 1º da Lei nº 8.666/93, com 
redação da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: Damião Rodrigues Pita - Contratante
Antônio Ozik Pereira Serra - Contratada
Natal, 22 de novembro de 2006.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 08
Processo nº 2409/06-SEMOV
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratada: PAR Engenharia Ltda.
Objeto: prorrogar por mais 30 (trinta) dias corridos, a conclusão dos serviços referentes ao 
contrato nº 054/2005-SEMOV, a partir do dia 11.12.2006 até o dia 10.01.2007, bem como 
o prazo de vigência contratual, também por 30 (trinta) dias, iniciando-se no dia 17.12.06 e 
estendendo-se, até o dia 16.01.07.
Base Legal: Art. 57, § 1º, incisos I e VI, combinado com o § 2º da Lei nº 8.666/93, com redação 
da Lei nº 8.883/94.
Assinaturas: Damião Rodrigues Pita - Contratante
Joanilson Pergentino Costa - Contratada
Natal, 22 de novembro de 2006.

SECRETARIA  MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
LICENÇA AMBIENTAL
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), CNPJ: 08241747001468, 
torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 
24/11/2006, através do Processo Nº. 23077.015949/2006-10, o licenciamento ambiental 
para a implatação do Parque da Cidade localizado na Av. Prefeito Omar O’grady s/n – San Vale 
– Natal RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer 
esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL
A CAPUCHE VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público, conforme 
a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 24/11/2006, através do 
Processo Nº. 23077.030885/2006-87, a Licença de Instalação para a construção de dois 
blocos sendo um Residencial que será composto 48 unidades habitacionais, com térreo e 
24 (vinte e quatro) pavimentos tipo, e Flat com 76 unidades, com térreo,mezanino e 19 
pavimentos tipo, na rua Frofª Dirce Coutinho, S/N, No Bairro de Capim Macio Natal/RN, em zona 
de Adensamento Básico, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL
A EMPRESA PAIVA GOMES E CIA LTDA. CNPJ 04.392.903/0001-16, faz saber conforme 
a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 23/11/2006, através do 
Processo Nº. 23077.030683/2006-35, o licenciamento ambiental para instalação de um 
edifício residencial tipo Flat, situado à Rua Sebastião Medeiros, lotes 146 a 152 – Ponta 
Negra, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DO NATAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento 
no Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o 
parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do diploma legal:
PROCESSO Nº: 00000105/2006
CREDOR: BAC – PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 05.898.561/0001-73
ENDEREÇO: Av. Sete de Setembro, 4214 conj. 1603 – Curitiba – PR.
OBJETO: Trata da inscrição do Diretor Administrativo e Financeiro da ARSBAN no II Seminário 
Nacional sobre Licitações Publicas, promovido pela BAC – Pesquisa Treinamento e Eventos 
Ltda, nos dias 20 a 22 de novembro de 2006, em Brasília – DF.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 18.128.012.2-687 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Serviços de Pessoas Jurídicas.
SUB ELEMENTO: 19 - Exposições, Congressos, Conferencias, Palestras, Seminários e Oficinas 
VALOR ORDINARIO: 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais)            
Fonte: 241     
Natal, 16 de novembro de 2006.
RECONHECIMENTO: 
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeiro
RATIFICAÇÃO: 
URBANO MEDEIROS LIMA
Diretor-Presidente

PRESIDENTE: VEREADOR ROGÉRIO MARINHO
1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR GERALDO NETO  - 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR 

ALUISIO MACHADO  - 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR EDSON SIQUEIRA 
2º. SECRETÁRIO: VEREADOR EDIVAN MARTINS - 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR AQUINO 

NETO - 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR JÚLIO PROTÁSIO

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO0, 017/2006.
INSTRUMENTO PRINCIPAL: Contrato 025/2005-CMN.
CONTRATANTE: Câmara Municipal do Natal.
CONTRATADO: SUPERSÔNICO LTDA.
OBJETO: Conexão à Internet..
VIGÊNCIA: 01 de outubro de 2006 até 31.de dezembro de 2006..
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, Artigo ,II, 65,§ I.
Natal, 18 de setembro de 2006.
Vereador Rogério Marinho
Contratante
Alexandre  Rabello  Pinto Gonçalves.
Contratado
TESTEMUNHAS:
Francisco Gilson Dias Aires de Carvalho
CPF n.330.750.504-15
Francisca Marluce de Morais Rêgo
CPF n.365.642.734-87
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Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência - SEMAD
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