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Administração da Exma. Srª. Maria de Fátima Bezerra - Governadora 

* DECRETO Nº 30.938, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Institui o Regimento Interno Provisório da Microrregião
de Água e Esgoto do Litoral-Seridó.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição
Estadual, e com fundamento no art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 682, de 15
de julho de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica aprovado o Regimento Interno Provisório da
Microrregião de Água e Esgoto do Litoral-Seridó - MRAE-II, nos termos do Anexo
Único deste Decreto.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró/RN,
29 de setembro de 2021, 200º da Independência e 133º da República.

FÁTIMA BEZERRA
João Maria Cavalcanti

* Republicado por incorreção.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO PROVISÓRIO DA MICRORREGIÃO
DE ÁGUA E ESGOTO DO LITORAL-SERIDÓ

TÍTULO I
DA MICRORREGIÃO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA JURÍDICA, DA SEDE E DO FORO

Art. 1º  A Microrregião de Água e Esgoto do Litoral-Seridó -
MRAE-II, autarquia intergovernamental instituída pela Lei Complementar nº 682,
de 15 de julho de 2021, tem prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único.  Para os fins do art. 15 da Lei federal nº 14.026, de
15 de julho de 2020, a MRAE-II se equipara à unidade regional de saneamento básico.

Art. 2º  A MRAE-II tem sede no Município de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.

Parágrafo único.  O Colegiado Microrregional, mediante deliber-
ação de 3/5 (três quintos) do total de votos, poderá alterar a sede.

Art. 3º  O foro para dirimir conflitos derivados de atos e contratos
produzidos pela MRAE-II ou por seus órgãos será o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte, salvo os conflitos:

I - não abrangidos pelo art. 71, caput, I, da Constituição do Estado
do Rio Grande do Norte; e

II - entre Municípios conveniados e a MRAE-II, cujo foro, no que
couber, é o previsto no art. 102, I, "f", da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES

Art. 4º  A MRAE-II tem por finalidade a integração da organização,
do planejamento e da execução das funções e serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário.

§ 1º  No exercício das funções públicas de interesse comum men-
cionadas no caput deste artigo, a MRAE-II deve assegurar:

I - a manutenção e a instituição de mecanismos que garantam o
atendimento da população dos Municípios com menores indicadores de renda;

II - o cumprimento das metas de universalização previstas na legis-
lação federal;

III - política de subsídios mediante a manutenção de tarifa uniforme
para todos os Municípios que atualmente a praticam.

§ 2º  A prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário deve observar o plano microrregional elaborado para o con-
junto de municípios atendidos.

Art. 5º  No cumprimento de suas finalidades, a MRAE-II poderá:
I - editar atos e celebrar contratos ou convênios com entidades públi-

cas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
II - instituir diretrizes e outras normas a serem observadas pelos

órgãos e entes federados que a integram;
III - delegar o exercício de atribuições por prazo certo;
IV - exercer todas as atribuições próprias das entidades de natureza

autárquica.
V - acessar informações sobre questões de interesse público;
VI - adequar a gestão administrativa, visando a:
a) gerir seus recursos e patrimônio; e
b) coordenar, supervisionar e controlar suas atividades, nos termos

da legislação federal, das resoluções, das decisões normativas e das decisões cole-
giadas estabelecidas pela Assembleia Geral.

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

CAPÍTULO I
DOS ENTES FEDERADOS COMPONENTES

Art. 6º  São entes federados componentes da MRAE-II:
I - o Estado do Rio Grande do Norte;
II - os Municípios a ela integrados, nos termos do Anexo I da Lei

Complementar nº 682, de 15 de julho de 2021.
Parágrafo único.  A integração, exclusão ou a retirada de Município

integrado à MRAE-II é compulsória ipso facto de lei complementar estadual, não
dependendo de condição, de aquiescência ou de qualquer outra formalidade.

CAPÍTULO II
DOS MUNICÍPIOS INTEGRADOS

Art. 7º  Estão integrados à MRAE-II os Municípios constantes do
Anexo II da Lei Complementar nº 682, de 15 de julho de 2021, os quais se encon-
tram elencados no Anexo I deste Regimento Interno.

Parágrafo único.  Integrarão a MRAE-II os Municípios originados
da incorporação, da fusão ou do desmembramento dos Municípios mencionados no
caput deste artigo.

TÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES FEDERADOS COM-

PONENTES

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS

Art. 8º  São direitos dos entes federados componentes da MRAE-II:
I - exercer as competências relativas às funções públicas de interesse

comum no âmbito colegiado da MRAE-II, salvo se autorizado a exercê-las isolada-
mente;

II - ser convocado e participar, desde que representado pelo seu
Chefe do Poder Executivo ou pelo substituto legal, com direito a voz e voto nas
Assembleias do Colegiado Microrregional;

III - acessar todos os documentos e informações em poder da
MRAE-II, inclusive atas de seus órgãos colegiados, condicionado o acesso a docu-
mentos e informações sigilosas a termo de confidencialidade;

IV - apresentar proposições para apreciação dos órgãos colegiados
da MRAE-II, as quais serão incorporadas às pautas nos termos previstos neste
Regimento Interno;

V - indicar candidatos para o Comitê Técnico, sendo exigida a
aprovação do Colegiado Microrregional para aqueles que representam os
Municípios;

VI - escolher oito dos membros do Conselho Participativo;
VII - eleger e destituir o Secretário-Geral;
VIII - propor alterações no Regimento Interno.

§ 1º  A convocação mencionada no inciso II do caput deste artigo
deverá ser publicada na imprensa oficial até 5 (cinco) dias antes da data da realiza-
ção da assembleia.

§ 2º  O direito a voz somente será exercido, pela ordem, quando
deferido pelo presidente da assembleia, pelo prazo entre 2 (dois) e 5 (cinco) minutos.

§ 3º  Os candidatos previstos no inciso V do caput deste artigo
devem ser indicados mediante ofício ao Secretário-Geral até 24 h (vinte e quatro
horas) do início previsto da Assembleia.

§ 4º  As proposições de instituição ou de alteração do Regimento
Interno somente serão apreciadas quando apoiadas por representantes de entes fed-
erados que detenham 1/3 (um terço) dos votos no Colegiado Microrregional.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES

Art. 9º  São deveres dos entes federados componentes da MRAE-II:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado

Microrregional e os atos e contratos produzidos ou celebrados em cumprimento a
essas deliberações;

II - abster-se de praticar atos que atentem contra as atribuições do
Colegiado Microrregional;

III - fornecer, independentemente de expressa solicitação, todas as
informações que detenha e que sejam de interesse das deliberações e dos demais
atos de gestão na MRAE-II;

IV - abster-se de divulgar informações sigilosas obtidas em razão de
atividades da MRAE-II, bem como manter conduta para preservar o sigilo de ditas
informações;

V - manter conduta federativa amistosa com a MRAE-II e com os
entes federados que a compõem, de forma a colaborar que a integração e a cooper-
ação produzam bons resultados;

VI - proteger o meio ambiente, em especial os mananciais, de forma
a promover a sustentabilidade dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário.

TÍTULO IV
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10.  A MRAE-II é autarquia intergovernamental de regime espe-
cial, não possuindo estrutura administrativa ou orçamentária própria, e exercerá sua
atividade por meio derivado, mediante auxílio administrativo da estrutura adminis-
trativa dos entes da federação que a integram.

Parágrafo único.  O Colegiado Microrregional definirá as modali-
dades de auxílio administrativo para o funcionamento da autarquia.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Art. 11.  Resolução do Colegiado Microrregional, aprovada por
quórum qualificado de 3/5 (três quintos) dos votos, definirá a forma da gestão
administrativa da Microrregião, podendo, por prazo certo, delegar o exercício de
atribuições ou a execução de determinadas tarefas para órgãos ou entidades que
integram a estrutura administrativa do Estado ou de Municípios que integram a
Microrregião.

Art. 12.  Os servidores que desempenham funções em nome da
MRAE-II estão sujeitos apenas ao regime disciplinar dos órgãos a que estão origi-
nariamente vinculados.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO

Art. 13.  Integram o patrimônio da MRAE-II:
I - os recursos financeiros e outros bens e direitos, inclusive ativos

intangíveis, para ela transferidos ou dados em pagamento;
II - os bens afetados pelos serviços públicos considerados como

função pública de interesse comum;
III - os acréscimos patrimoniais, em especial os juros e outras

receitas de capital, originados dos recursos financeiros e outros bens pertencentes à
MRAE-II;
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3 - DOS(AS) CONVOCADOS(AS):

1) Campus Mossoró/RN

CURSO/UNIDADE: Departamento de Ciências Biomédicas - DCB/FACS/Mossoró
FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Geriatria; Estágio Supervisionado e Integrado na Forma de Internato em Clínica Médica A
(Ambulatório/enfermaria de Geriatria); Estágio Supervisionado e Integrado na Forma de Internato em Saúde Comunitária
(Ambulatório de Geriatria)
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/20h
CONVOCADO: 1º - Thomaz Marciano Rodrigues de Souza

CURSO/UNIDADE: Departamento de Comunicação Social - DECOM/FAFIC/Mossoró
FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Rádio, TV e Internet
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO: 1º - Jair Sanches Molina Junior

CURSO/UNIDADE: Departamento de Comunicação Social - DECOM/FAFIC/Mossoró
FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Jornalismo
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO: 1º - Ligia Coeli Silva Rodrigues

Mossoró-RN, 15 de outubro de 2021.
Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas

ANEXO I

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO EDITAL Nº 10/2021 - PROGEP/UERN (esta via deve ser preenchida e encamin-
hada com os demais anexos)

ENTREGA / RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARAADMISSÃO CONFORME RESOLUÇÃO n° 008/2012 - TCE/RN
(cópias e originais)

01 Foto 3 X 4 Colorida Atual;
Cópia da Identidade (RG);
Cópia do CPF;
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia de todos os registros constantes dos contratos de trabalho, incluindo
a página seguinte em branco);
Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Cópia do PIS / PASEP - c/ data de emissão;
Cópia do certificado de reservista;
Cópia da Habilitação (caso possua);
Cópia da Certidão de Nascimento OU Casamento;
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) (se tiver);
Cartão de vacina atualizado (para filhos até 5 anos);
Comprovante de matrícula escolar (para filhos maiores de 5 anos);
Cópia do Comprovante de Residência - com CEP válido;
Cópia do Comprovante de Situação Escolar (Diploma, Certificado ou Declaração);
Cópia e original de Documento de comprovação do atendimento aos pré-requisitos do Edital (item 1);
Cópia de Comprovante da Conta-Corrente: Banco do Brasil (CPF 2º Titular, se for conjunta);
Situação de Regularidade Cadastral do CPF / Receita Federal;
Declaração de bens e valores  (elaborado pelo contratado);
Declaração de não acumulação ilegal de cargo e emprego público a ser preenchido no momento da contratação (disponível no
link: https://progep.uern.br/default.asp?item=progep-formularios);
Atestado médico de ingresso emitido por médico do trabalho, indicando a aptidão do candidato para o exercício das atribuições
próprias do cargo.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN

PORTARIA Nº 1756/2021-GP/FUERN

Constitui Comissão Permanente de Licitação.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,
CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993;
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 26/2021/Uern - Proad - Dir. Licitações/Uern - Proad/Uern - Chefia de
Gabinete/Uern - Reitoria, de 7 de outubro de 2021, que consta no Processo nº 04410160.001329/2021-71 (SEI), solicitando a
feitura da portaria respectiva,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os servidores José Damacena Neto, matrícula nº 8918-4, presidente, Paulo de Tarso de Paula Santiago,
matrícula nº 08765-3, secretário, e Heryck Luiz Goes de Medeiros, matrícula nº 13137-7, membro, para constituírem a
Comissão Permanente de Licitação desta Instituição, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento
e julgamento de licitações.
Art. 2° - Ficam nomeados como suplentes os servidores Neylson de Jesus Gonçalves Moreno, matrícula n° 08765-3, José Victor
Pinheiro Azevedo, matrícula nº 12743-4, e Luciana Gomes Pacheco, matrícula nº 08930-3.
Art. 3° - O presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo secretário da Comissão
Permanente de Licitação.
Art. 4° - O mandato da Comissão Permanente de Licitação é de 01 (um) ano.
Art. 5° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as conti-
das na Portaria n° 478/2021- GP/Fuern, de 29 de abril de 2021.
Em 15 de outubro de 2021
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN

PORTARIA Nº 1757/2021-GP/FUERN

Designa pregoeiros e equipe de apoio.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,
CONSIDERANDO as exigências da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e do
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e nº 3.784, de 06 de
abril de 2001;
CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 17.144 e nº 17.145, ambos de 16 de outubro de 2003, que instituíram a modal-
idade de licitação denominada de Pregão (presencial e eletrônico) no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:
Art. 1° - Ficam designados os servidores José Damacena Neto, matrícula nº 08918-4, Paulo de Tarso de Paula Santigo, matrícu-
la nº 08765-3, e José Victor Pinheiro Azevedo, matrícula nº 12743-4, para atuar como pregoeiros da Fundação Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, tendo como equipe de apoio os servidores Neylson de Jesus Gonçalves Moreno,
matrícula nº 8756-4, Luciana Gomes Pacheco, matrícula nº 08930-3, e Heryck Luiz Goes de Medeiros, matrícula nº13137-7.
Art. 2° - O mandato dos pregoeiros e da respectiva equipe de apoio será de 1 (um) ano, admitida recondução, nos termos do
disposto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Art. 3° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as conti-
das na Portaria n° 479/2021- GP/Fuern, de 29 de abril de 2021.
Em 15 de outubro de 2021
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Fundação José Augusto - FJA

PORTARIA Nº 104/2021, de 15/10/2021.
Designa o servidor Aluísio Lucas Teixeira de Medeiros como fiscal para acompanhamento do contrato 16-2021 de locação de
veículos 
O Diretor da Fundação José Augusto, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Aluísio Lucas Teixeira de Medeiros, ocupante do cargo de Subcoordenador de Serviços Gerais da
Fundação José Augusto para exercer as atividades de fiscal para acompanhamento de locação de nº 16-2021.
Art. 2º. Não decorre da designação mencionada nesta Portaria qualquer vantagem pecuniária ao servidor citado, ou mesmo pre-
juízo de qualquer parcela remuneratória concernente ao seu cargo.
Republique-se por incorreção
Natal/RN, 15 de outubro de 2021. 
Joaquim Crispiniano Neto
Diretor Geral da FJA

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Portaria nº 38-2021-GS-SEDEC Natal, 14 de outubro de 2021
O Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, em Substituição, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Designar os servidores LUIZA MARIA DA COSTA FELIX, matrícula nº 82.475-5 (Presidente) MARIA AUXILIADORA
MATIAS, matrícula nº 98.741-7 (Membro) e FLÁVIO HENRIQUE MOURA DA SILVA, matrícula nº 14.331-6 (Membro) para
constituírem uma Comissão de Controle e Monitoramento do Termo de Fomento nº 3/2021-SEDEC-ABCC - Objeto: Interação
de esforços entre os convenentes com vistas à realização da XVII Feira Nacional do Camarão-FENACAM 2021 que aconte-
cerá entre os dias 16 e 19 de novembro 2021, em Natal.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
Guido Salvi dos Santos
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, em Substituição Legal

Portaria nº 39-2021-GS-SEDEC Natal, 14 de outubro de 2021
O Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, em Substituição, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Designar ANTÔNIO WALTER DE ARAÚJO, matrícula nº 222.763-3, servidor desta SEDEC, como Gestor do Termo de
Fomento nº 03/2021- Objeto: Interação de esforços entre os convenentes com vistas à realização da XVII Feira Nacional do
Camarão-FENACAM 2021 que acontecerá entre os dias 16 e 19 de novembro 2021, em Natal.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
Guido Salvi dos Santos
Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico, em Substituição Legal

Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte-FAPERN

PORTARIA-SEI Nº 107, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

Revoga a Portaria nº 006/2019 FAPERN/SEDEC/RN que trata da Jornada de Trabalho, Controle de
Frequência e Banco de Horas dos servidores da FAPERN

O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), no uso das suas
atribuições que lhe conferem o Art. 11, Inciso I, da Lei Complementar nº 257, de 14 de novembro de 2003, em consonância
com o Art. 6º da Lei Complementar nº 163, de 5 de fevereiro de 1999, e o Art. 18 do Decreto nº 17.456, de 19 de abril de 2004.
CONSIDERANDO a necessidade de corrigir eventuais distorções entre os servidores no cumprimento do expediente e controle
de pontualidade e assiduidade na FAPERN.
RESOLVE:
Revogar a Portaria nº 006/2019 FAPERN/SEDEC/RN, publicada no Diário Oficial do dia 25/06/2019, Edição Diária nº 14444
que trata da JORNADA DE TRABALHO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA e BANCO DE HORAS.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GILTON SAMPAIO DE SOUZA
Diretor-Presidente

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos

PORTARIA-SEI Nº 44, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 54, incisos I e XIII, da Lei Complementar n.º 163, de 05 de fevereiro de 1999, alterada pela Lei
Complementar n.º 340 de 31 de janeiro de 2007.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Servidor e o Técnico de Nível Superior Lionel Pessoa de Souza, matrícula nº 59.799-6 para exercer a função
de Fiscal e Gestor do Contrato 017/2021 - SEMARH, celebrado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, e a Empresa CLM COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica e reposição de peças para os veículos pesados
(Lote 1)/ máquinas (Lote 2) pertencentes à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), com
fornecimento de peças, componentes e acessórios originais novos ou, em casos excepcionais, paralelos de 1ª linha, desde que
autorizado pelo órgão contratante.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, em Natal - RN, 15 de outubro de 2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
João Maria Cavalcanti
Secretário de Estado/SEMARH

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 15.037

melinaalves
Realce

melinaalves
Realce


