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Ofício nº 956/2012 – PGJ/RN
Natal, 17 de dezembro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS EDUARDO ALVES
Prefeito eleito do Estado do Rio Grande do Norte
Natal/RN

Assunto: Pauta de sugestões institucionais.

Senhor Prefeito eleito,

1. É com satisfação que encaminho a Vossa Excelência pauta de sugestões 
institucionais com a finalidade de auxiliar sua gestão a frente do Governo Municipal em 
temas de relevante interesse social tutelados por esta Instituição.  

2. A referida pauta foi elaborada pelos coordenadores dos Centros de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça, após oitiva de diversos membros do Ministério 
Público, bem como órgãos e instituições da sociedade civil, que tratam de temas como 
criança  e  adolescente,  meio  ambiente  e  urbanismo,  criminal,  patrimônio  público, 
inclusão, saúde, educação e consumidor.

3. Os pontos indicados sintetizam a visão do Ministério Público das medidas 
governamentais que, caso adotadas, propiciariam um salto de qualidade na gestão 
pública do nosso Município, tendo como fim maior a efetiva implementação do princípio 
da eficiência previsto na Constituição Federal.

4. Na oportunidade, desejamos um trabalho profícuo na condução do 
Governo Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, destacando a disposição do 
Ministério Público potiguar para, agindo em parceria, contribuir na busca de uma 
gestão pública profissional, transparente, impessoal e eficiente, em atenção aos mais 
nobres princípios republicanos.

Atenciosamente,

MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO
Procurador-Geral de Justiça

DANIELLE DE CARVALHO FERNANDES
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Cidadania
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FERNANDA LACERDA DE MIRANDA ARENHART
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Criminal

LEONARDO DANTAS NAGASHIMA
Promotor de Justiça

Coordenadora do CAOP Infância e Juventude

RACHEL MEDEIROS GERMANO
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Meio Ambiente

REBECCA MONTE NUNES BEZERRA
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Inclusão

ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Patrimônio Público
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SUGESTÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A NOVA GESTÃO 

Gerir com competência quer dizer administrar, dirigir, manter determinada situação ou 

processo sob controle, tendo em vista o alcance de um resultado pretendido, utilizando 

adequadamente os recursos materiais, humanos e institucionais disponíveis. 

Realizar a gestão do município, considerando a realidade brasileira, significa 

executar, de forma articulada, um conjunto de políticas públicas capazes de promover 

o atendimento das necessidade básicas da população e, ao mesmo tempo, 

proporcionar condições para que haja crescimento socioeconômico e diminuição das 

defasagens que comprometem a oferta, a qualidade e o próprio acesso aos 

equipamentos e serviços públicos.

A gestão, enquanto ação, resume o encadeamento das seguintes fases: 

planejamento, operação e monitoramento. Nenhuma fase pode ser desvalorizada ou 

suprimida. A ausência da parte compromete todo o resultado. Impossível falar em 

sucesso de gestão municipal sem que existam parâmetros para medir as condições 

quantitativas e qualitativas verificadas antes e depois das intervenções realizadas.  

Com a atual carga tributária suportada pela sociedade brasileira, não se pode 

afirmar que faltam recursos financeiros. É necessário que esses não sejam desviados, 

ou desperdiçados, em face da falta de articulação dos órgãos que formam a máquina 

pública.

Na atualidade, na grande maioria dos municípios brasileiros, o descuido, ou 

mesmo a falta de prioridade para a efetivação mínima de uma ação coordenada de 

planejamento intersetorial leva a que os serviços públicos sejam efetuados como 

simples cumprimento de rotinas e tarefas, algumas em duplicidade e sem que se saiba 

que a que planos e metas sejam correlatas.

Em Natal, a situação não é diferente. Embora todos os órgão possuam setores 

encarregados do planejamento e da operação, na grande maioria das vezes, não 

possuem setores de monitoramento e quase sempre os setores de planejamento se 

dedicam muito pouco, ou quase nada, ao desenvolvimento de suas funções 

específicas, atuando, via de regra, como mero suporte às unidades operacionais.

Essa situação encontra-se bem caracterizada na maioria das secretarias 

municipais. 
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A título de exemplo, verifica-se, na SEMURB, a falta de atuação sistemática em 

matéria do planejamento urbano dificultando e, até mesmo, inviabilizando a promoção 

das políticas urbanas  delineadas no Plano Diretor, desde 1994, quais sejam: a 

instituição do plano de mobilidade urbana, dos planos setoriais, dos regulamentos das 

ZPAs, dos mecanismos de monitoramento da capacidade da infraestrutura instalada; 

das áreas especiais de interesse social, compreendendo o planejamento e 

implementação de ações destinadas à regularização fundiária e requalificação 

urbanística dessas áreas e também  a especificação de imóveis subutilizados, sobre os 

quais devem incidir o IPTU Progressivo, dentre tantos outros.

Da mesma forma, transparece a falta de planejamento para a estruturação e 

implementação das ações contidas nas políticas de educação e saúde, por exemplo, 

quando faltam de profissionais da saúde e os presentes não cumprem escala, quando 

o ano letivo não contempla os 200 dias exigidos por lei, encerram-se contratos e 

convênios para a prestação de serviços e bens, faltando merenda escolar e pagamento 

de profissionais terceirizados,  dentre outras mazelas. 

Para que o grupo político responsável pela gestão do Município de Natal, nos 

próximos quatro anos, tenha uma visão dos principais problemas decorrentes da falta 

generalizada de planejamento e da fragmentação e desarticulação das ações 

desenvolvidas pelos vários órgão que formam a máquina administrativa, será 

necessário ter a consciência das lacunas estruturantes, que refletem em falhas e 

déficits operacionais, a seguir apontados.

1) CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.1) SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) (PRIORIDADE 

INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DECORRENTE DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO): ASSUNÇÃO EFETIVA PELO MUNICÍPIO DO SEU PAPEL DE 

COFINANCIADOR E COORDENADOR DAS AÇÕES MUNICIPAIS DO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

As ações da área da assistência social devem ser focadas na família, cuja 

organização e regulação em todo o território nacional fica sob a gestão do modelo 

descentralizado e participativo do Sistema Único da Assistência Social (Suas). Temas 

relevantes como acolhimento institucional, execução de medidas socioeducativas, 
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minimização da desigualdade social, acompanhamento de famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social passam, necessariamente, por uma Assistência Social 

articulada e integrada com as demais politicas públicas, bem como com as demais 

esferas da Federação e, principalmente, fortalecida e aprimorada em âmbito Municipal. 

Nos últimos anos verificou-se um incremento do número da população de rua no 

Município de Natal, o aumento da criminalidade envolvendo crianças e adolescentes, 

bem como elevados índices de atos infracionais praticados por adolescentes; ações 

que maculam a imagem do ente Municipal e que demandam uma urgente reformulação 

da atuação dos órgãos socioassistenciais e da especialização de serviços que, hoje, 

encontram-se deficitários, considerando as precárias condições de trabalho ofertadas 

pelo município.

Por tais razões, devem ser prioritárias as ações voltadas à reestruturação e 

aumento do número de vagas em estabelecimentos que tratem do Serviço de 

Acolhimento Institucional ( em todas as modalidades existentes); implementação de 

serviço de acolhimento familiar e potencialização das ações preventivas focadas no 

fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, principalmente por meio da melhoria 

das condições de trabalho ofertadas aos Centros de Referência de  Assistência Social 

(Cras) e; ainda, efetiva melhoria do sistema socioeducativo em meio aberto, e 

consequente melhoria das condições de trabalho ofertadas aos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (Creas), no qual um dos serviços executados, 

refere-se ao acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC), conforme se observa no ponto 2 da presente pauta.

1.2) ATO INFRACIONAL: REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

O atual modelo de estruturação do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo beira a falência. Com isso, grande parte da demanda do Estado recai 

aos municípios, por força do disposto no art. 49, II, da Lei n. 12.594/2012, 

sobrecarregando os serviços prestados pela municipalidade.

Com a municipalização da execução socioeducativa em meio aberto, 

implementada pela Lei n. 12.435/2011, as medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade passaram a ser de 
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responsabilidade do Município. Dessa forma, é imperiosa a existência de projetos 

pedagógicos de atendimento socioeducativo que possibilitem a efetiva 

socioeducação, levando em conta, principalmente, a crescente quantidade de 

adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas.  

Ante o exposto, no que toca às medidas cumpridas em meio aberto, sugere-se a 

adoção urgente das seguintes ações do Município: 

a) RECURSOS HUMANOS: Adequação do número de orientadores sociais e 

técnicos de nível superior que atuam nas unidades que trabalham com a execução 

das medidas socioeducativas em meio aberto, de forma a atender as diretrizes do 

SINASE; qualificação de tais profissionais para que os mesmos tenham o perfil e a 

capacitação necessária para lidar com as diversidades e complexidades das situações 

relativas ao cotidiano do público atendido por essas unidades; 

b) INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR DE 

ATENDIMENTO E PROJETO PEDAGÓGICO: Qualificação dos programas e 

atividades socioeducativas desenvolvidas à luz de um projeto sociopedagógico e de 

um plano individual e familiar de atendimento, não sendo aceitável que as atividades 

desenvolvidas não tragam ao adolescente o senso de responsabilidade e educação 

exigíveis para as medidas socioeducativas, sem qualquer abertura de novos horizontes 

profissionais ou desconsideradas as aptidões pessoais do adolescente; bem como a 

inserção das famílias no acompanhamento da medida socioeducativa, estabelecendo 

no Plano Individual e Familiar de Atendimento metas, prioridades; além da 

construção/reconstrução de projetos de vida; acesso a políticas públicas setoriais e de 

ações para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

c) OFERECIMENTO DE ASSISTÊNCIA AOS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES 

EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: Dessa forma, para cumprir 

o seu papel de coordenador do Sistema Socioeducativo em meio aberto, seguindo as 

diretrizes do SINASE, o Município deve oferecer subsídios para que o atendimento 

prestado pelas unidades socioeducativas atendam a um padrão mínimo de eficiência, 

de forma a que o índice de êxito e resolutividade das medidas aplicadas aos 

adolescentes seja satisfatório, não só afastando o adolescente da participação/autoria 

em novos atos infracionais, mas, sobretudo, garantido seus direitos fundamentais à 

saúde, assistência social, educação, cultura, lazer, esporte e profissionalização, dentre 
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outros, integrando, sempre que possível, a comunidade e a família no processo de 

socioeducação do adolescente;  

d) AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA: é urgente a ampliação da oferta de 

serviços de atendimento aos adolescentes com problemas de dependência química, 

vez que grande parte dos casos de cumprimento de medida socioeducativa deveriam 

ser tratados como casos de saúde pública (e não apenas de segurança pública). 

Assim, é imprescindível que o Município realize articulações e empreenda esforços 

para a ampliação de vagas nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) existentes no 

Município, bem como da oferta de leitos psiquiátricos em hospitais gerais; e que a 

médio/longo prazos pactue com as demais esferas de governo a construção de centros 

especializados no tratamento à dependência química de crianças e adolescentes.

1.3) CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: APROXIMAÇÃO DA SEMTAS À 

FUNDAC E SETHAS E ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, 

PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, COM INCLUSÃO DE DADOS 

RELACIONADOS À COPA DO MUNDO.

À luz do que estabelece o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC, 

2006), é urgente que o Município de Natal reveja o seu plano Municipal (PMCFC), o 

qual, além de apontar as diretrizes para a elaboração e execução de tal política pelo 

município, servirá para reordenar a forma pela qual os serviços e equipamentos 

públicos de atenção à criança, ao adolescente e às suas famílias no Município.

Para tanto, urge que o Município proceda a um levantamento aprofundado de 

todos os serviços, programas, equipamentos e recursos humanos disponíveis de 

atenção à população infanto-juvenil e de suas famílias e, mais especificamente, ao 

diagnóstico situacional de todos os serviços de acolhimento institucional disponíveis, 

bem como das crianças e adolescentes ali acolhidos, tudo isso à luz da normativa 

vigente.

 É importante que o Município, no processo de reavaliação do seu Plano, 

diligencie para que as secretarias afins (especialmente as de Assistência Social, Saúde 

e Educação) indiquem para compor à Comissão Intersetorial Pró-Convivência Familiar 
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e Comunitária representantes comprometidos, com capacidade técnica e poder de 

decisão para que os rumos da política de atendimento ao direito à convivência familiar 

de crianças e adolescentes sejam efetivos.

Finalmente, em que pese as matérias tratadas pela Fundação Estadual da 

Criança e do Adolescente (FUNDAC) terem forte relação com o trabalho da Secretaria 

de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social  (SETHAS) - 

(especialmente no que toca à estruturação da rede de proteção social especial de alta 

complexidade) e, estas, por sua vez, relacionarem-se com a SEMTAS, principalmente 

por meio dos serviços da proteção social especial de  média complexidade, percebe-se 

que os órgãos pouco dialogam e articulam-se entre si, o que termina por fragmentar as 

ações e desperdiçar recursos públicos, especialmente quando necessários para a 

formalização de convênios ou repasses de verbas, e até mesmo para o 

cofinanciamento das ações.

1.4) CONSELHOS TUTELARES: FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS 

TUTELARES E ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA ÀS DIRETRIZES DA LEI N. 

12.696/2012. 

O Conselho Tutelar é um dos órgãos mais relevantes do Sistema de Garantia de 

Direitos. Sua existência pressupõe ação integrada entre todos os Órgãos que atuam 

diretamente na proteção dos direitos infanto-juvenis, razão pela qual, para a necessária 

integração da rede de proteção, é necessário que a esse Órgão seja concedida a 

estrutura necessária para o bom funcionamento não apenas do Conselho Tutelar, mas 

de toda a rede de proteção.

Assim, além de ser concedido o transporte, a estrutura física dos Conselhos 

Tutelares (sede, linha telefônica, internet, computadores), o material de consumo e 

pessoal de apoio administrativo, é necessário repensar a divisão da circunscrição da 

atuação dos Conselhos Tutelares, inclusive, levando em consideração a proporção 

entre número de habitantes e Conselho existentes, tomando por diretriz o número 

populacional estabelecido no art. 3º, §1º, da Resolução n. 139 do Conanda1.

1.5) CMDCA E FIA: DEVIDA ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E DESTINAÇÃO DE 

1  §1º - Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos Municípios e ao Distrito Federal criar e manter Conselhos 
Tutelares, observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para cada cem mil habitantes.
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RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O CMDCA é órgão chave para toda discussão em torno da política municipal de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, cabendo ao mesmo a 

deliberação e a fiscalização em torno dos serviços desenvolvidos na área infanto-

juvenil. Porém, percebe-se que tal órgão não funciona com estrutura de apoio a 

contento. É necessário que o Conselho conte com equipe técnica formada, dentre 

outros, por assistentes sociais e educadores, assessoria jurídica, contador e técnico da 

área de orçamento e finanças, administrador e pessoal para apoio administrativo. 

Outra questão urgente diz respeito à necessidade de fortalecimento do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), com o incremento dos 

valores destinados ao Fundo, vez que o Município é um dos principais destinadores de 

recursos à conta do FIA, possibilitando, assim, o planejamento de algumas ações 

estratégicas do CMDCA, além de inviabilizar o financiamento de projetos sociais com 

forte impacto junto ao público infanto-juvenil.

2) MEIO AMBIENTE E URBANISMO

2.1) SANEAMENTO AMBIENTAL

2.1.1) Concluir o plano municipal de saneamento básico da cidade de Natal;

2.1.2) Priorizar a implantação e conclusão das seguintes obras de saneamento básico, 

discutindo a ordem se prioridade com a sociedade e com o Ministério Público:

a) subadutora que levará água da adutora do Jiqui para os Bairros de Cidade 

da Esperança, Lagoa Nova, Felipe Camarão e adjacências (para garantir a 

oferta de água de boa qualidade;   

b) correção da voçoroca nas margens do Rio Pitimbu, no Bairro do Planalto. 

c) sistema de drenagem e do Parque de Capim Macio em razão de 

determinação judicial, com bloqueio de verbas, etc;

d) sistema de esgotamento sanitário da Zona Norte nas áreas onde já existe 

sistema público de drenagem instalada, para evitar a contaminação dos 

reservatórios de acumulação de água pluvial.
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2.1.3) Implementar e ampliar a coleta seletiva, fortalecendo cooperativas e 

associações, estimulando os carroceiros a se associar. Com isso, atender-se-ia, ao 

mesmo tempo a inclusão social prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 

ordem prioritária para a sua gestão e seu gerenciamento constante do art. 9º (não 

gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor), ao tempo em que se cria mecanismo 

para fiscalizar e punir o descarte de lixo em locais não autorizados ;

2.1.4) Estabelecer calendário para realização de limpeza contemplando todos bairros, 

evitando que apenas os bairros que abrigam as elites sejam beneficiados; 

2.1.5) Reestruturação completa da URBANA. O caos administrativo e financeiro se 

reflete na parte operacional. Por isso, é importante fazer:

a) novo edital para a concessão da coleta e transporte de lixo urbano;

b) um censo dos garis hoje existentes, pois muitos deles estão há anos 

afastados por motivo de saúde e em desvio de função, de modo que todos 

eles sejam realmente lotados na atividade-fim;

c) auditoria nas contas da empresa para saber sua real dívida;

2.1.6) Criação de uma secretaria de limpeza urbana, com poder de polícia, ficando a 

atual companhia apenas com a parte operacional;

 

2.2 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

2.2.1) Estabelecer a política municipal de mobilidade urbana, a ser tomada como 

referência no licenciamento e execução de projetos que envolvam melhoramentos no 

sistema viário e ajustes nas condições de oferta e operação do transporte urbano;

2.2.2) Investir na qualificação e aumento das equipes de fiscalização da SEMURB e da 

SEMSUR, para que usem eficazmente seu poder de polícia;

2.2.3) Criação, por lei, do cargo de analista ambiental e urbanístico, exigindo-se 

dedicação exclusiva para seu desempenho, como forma de evitar que servidor público 

que atua com tal função preste serviços privados, comprometendo a imparcialidade 

exigida no desempenho dessa função; 

2.2.4) Incluir, no Código de Meio Ambiente,  capítulo que trate do licenciamento 

ambiental no âmbito local, estabelecendo procedimentos específicos e/ou simplificados 

para empreendimentos de impacto de menor potencial, regulando a questão do 
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licenciamento/autorizações que hoje são aplicados por analogia a outras legislações. 

Já há estudos e propostas dentro da própria Secretaria. 

2.2.5) Finalizar o processo de regulamentação das Zonas de Proteção Ambiental – 

ZPAs, observando o princípio participativo, antes da revisão do Plano Diretor;

2.2.6) Garantir a transparência e aperfeiçoar o sistema de informação gerenciado pela 

SEMURB contemplando:

a) uniformização de conceitos e procedimentos para a apuração de 

denúncias;

b) qualificação dos agentes que atuam na fiscalização para que atuem com 

competência, independência, e presteza, aperfeiçoando o dialogo com a 

população e com o MP.

c) implantar Sistema Corporativo da Semurb;

d) Instituir Cadastro Multifinalitário do município de Natal (unir banco de 

dados com Sistema de Informações Geográficas - SIG)

2.2.7 ) Revitalização do Parque da Cidade e implementação de seu plano de manejo;

2.3 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

2.3.1) Publicação  dos atos administrativos expedidos pela Semurb em cumprimento a 

Lei Federal 10.650/2003;

2.3.2) Reestruturação dos conselhos gestores estabelecidos no Plano Diretor, 

contemplando a paridade de representação e cumprindo o calendário de reuniões 

ordinárias; 

2.3.3) Uso adequado dos recursos Funam e do Furb (Fundos municipais de Meio 

Ambiente e Urbanismo, respectivamente); 

2.3.4) Revogar o Decreto Municipal 8.628, de 2 de janeiro de 2009, que praticamente 

inviabiliza os TAC com o Município;

 

2.4) PATRIMÔNIO CULTURAL E PAISAGÍSTICO

2.4.1) Realizar as obras de urgência para recuperação da Praia de Ponta Negra; 

custear a perícia para o estudo de um ano relativo às dinâmicas costeiras para 

possibilitar a reurbanização definitiva da Praia de Ponta Negra e demais praias 

urbanas;
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2.4.2) Reestruturar a FUNCARTE, conferindo maiores poderes para realizar 

fiscalização e fazer tombamentos de prédios de interesse cultural;

2.5) ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

2.5.1) correto dimensionamento de cargos comissionados e quantidade de carros 

alugados, celulares funcionais, dentre outros.

3) CRIMINAL 

A Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, fixa atribuições, órgãos e 

atuação frente à Segurança Pública e à proteção das pessoas e do patrimônio, 

destacando a responsabilidade de todos, e principalmente do “Estado” (União, Estados 

Membros, Distrito Federal e Municípios), de modo que a coloca como um direito e 

corresponsabilidade de todos.

“Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
.....
§ 8º Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”

A inclusão dos Municípios no capítulo destinado a Segurança Pública leva 

em consideração que estes, como entes federados, têm papel relevante a 

desempenhar frente à Segurança Pública, sem descuidar de suas limitações de 

ordem econômica e facultando a criação das Guardas Municipais.

Compreendendo que o papel do policiamento ostensivo e investigativo 

estão no âmbito das atribuições do Estados e da União, seja pelo papel ostensivo 

e preventivo desempenhado pelas Polícias Militares, seja pelo mister 

investigatório sob responsabilidade da Polícia Civil, resta aos municípios 

brasileiros o relevante exercício de contaminar a Política de Segurança Pública e 

Defesa Social com conceitos esgrimidos e perseguidos no âmbito de políticas 

municipalizadas como o SUS, Assistência Social e Educação.

Cabe então ao município brasileiro a difícil tarefa de induzir o Estado 

brasileiro a perceber a Segurança Pública e a Defesa Social como um conjunto de 
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intervenções em suas múltiplas organizações, que vai além do mero olhar 

policialesco e repressivo, estabelecendo o diálogo intersetorial entre as políticas 

de Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Mobilidade. 

Assim, seriam propostas factíveis de implementação por parte do Município 

de Natal na área da Segurança Pública Municipal:

3.1. Enfatizar a Guarda Municipal como Agentes promotores e 

protetores dos Direitos Humanos e da Cidadania, recebendo, 

orientando e acompanhando demandas as várias políticas públicas 

em âmbito municipal e promovendo o necessário diálogo para com as 

instituições policiais;

3.2. Promover políticas preventivas, com programas de abordagens 

interdisciplinares voltados às crianças, adolescentes e jovens 

vulneráveis, assistindo-os e inibindo ou minimizando as circunstâncias 

que se constitui em dinâmicas geradoras da violência, criando um 

espaço institucional no município capaz de blindá-los à aparente 

irresistível atração ao consumo e tráfico de drogas a esta faixa etária 

mais vulnerável e atingida como protagonistas e vítimas da violência 

letal; 

3.3. Fortalecimento do Gabinete de Gestão da Segurança Pública 

Municipal, trazendo para as comunidades a atividade dos Conselhos 

de segurança Pública e Direitos Humanos para discutir, definir, 

elaborar e monitorar a implementação de um Plano de Segurança 

Municipal, assegurando em todo o processo a mais ampla 

participação da sociedade civil organizada e órgãos estatais de 

Segurança e Justiça e das pastas de políticas intersetoriais nos 

âmbitos do Município, Estado e da União;

3.4. Construção de Banco de Dados Municipal que espelhe as 

ocorrências verificadas no município, estipulando ações, 

responsabilidades e metas a serem alcançadas em cada região a 

administrativa, com articulação efetiva e troca de informações com os 

órgãos de segurança pública do Estado;
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3.5. Criação e fortalecimento de Ouvidoria para acolhimento de 

denúncias contra violações promovidas pela má intervenção de 

agente estatal ou deficiência de dada política pública, assegurando 

autonomia e independência ao ocupante do Cargo de Ouvidor que 

deverá ter um mandato e um conselho a quem se reportar, além de 

se assegurar cuidado externo ao membro da Guarda Municipal;

3.6. Fortalecer a Guarda Municipal com o seu aperfeiçoamento na 

seleção e capacitação de guardas municipais, primando na formação 

para a proteção e promoção dos Direitos Humanos nas questões de 

gênero e raça, gerenciamento e resolução de conflitos ou crises, 

mediação de conflitos e promoção transversalmente da Cultura de 

Paz em todos os órgãos e intervenções das políticas municipais;

3.7. Criação de um Centro de Atendimento às Vítimas da Violência 

que dialogue permanentemente com os serviços de saúde e com as 

escolas, firmando parcerias com organizações não governamentais 

que desenvolvam ações nas respectivas áreas; 

3.8. Criação de programa municipal que assegure não só a 

preservação do patrimônio, da ordem pública e da integridade física 

dos munícipes, mas também que seja assegurada, em parceria com 

os demais órgãos da Segurança Pública, as condições para 

restauração da convivência comunitária em espaços públicos como 

praças, quadras esportivas, praias, ruas e esquinas precarizadas em 

função da insegurança nossa de cada dia;

3.9. Qualificação para que o Guarda Municipal seja um eficiente 

agente em programas de Qualidade de Vida e na superação de 

problemas decorrentes da dependência Química do álcool, nicotina, 

do crack e demais substancias ilícitas, dialogando intersetorialmente 

com os serviços de saúde, geração de renda e da educação;

3.10. Promover, juntamente com os órgãos da Segurança Pública e 

da Saúde, programas de redução de acidentes no trânsito com 

jornadas e campanhas reeducativas e identificação e correção de 

localidades onde ocorrerem os acidentes, promovendo alterações que 

auxiliem na redução da profusão de acidentes, assegurando-se um 
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olhar criterioso com relação ao quantitativo expressivo de acidentes 

envolvendo motocicletas.

4) PATRIMÔNIO PÚBLICO

4.1) Apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei para instituir a ficha limpa em 

relação aos servidores públicos municipais e não nomear para cargos comissionados 

pessoas que já possuem condenações;

4.2) Realizar a licitação da limpeza urbana e impedir que seja realizada a 

“quarterização”  - consistente na subcontratação pelas empresas terceirizadas 

contratadas pela URBANA;

4.3) Transporte urbano -  Anular o edital de licitação –  indícios de fraudes com a 

empresa Oficina –  e realizar nova licitação para concessão de transporte público;

4.4) Utilizar apenas os símbolos oficiais da Prefeitura do Natal nos documentos oficiais 

e nos atos de publicidade institucional;

4.5) Gestão de medicamentos – Realizar um único registro de preço, no qual seja dada 

ampla publicidade, para abastecer as centrais de distribuição de medicamentos e 

unidades de saúde municipais;

4.6) ATIVA – Exitinguir o convênio da Ativa, dentro de um cronograma de recrutamento 

de pessoal por meio de concurso público, vinculado à liquidação judicial da entidade (já 

existe ação judicial nesse sentido);

4.7) AME'S/UPA –  Realizar concurso público para provimento dos cargos destas 

unidades de saúde;

4.8) Realização de concurso para provimentos dos cargos de guarda municipal e de 

fiscais da SEMSUR;
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4.9) Pagamento de fornecedores por ordem cronológica de liquidação de despesa e 

disponibilizar a lista cronológica no site oficial da prefeitura;

4.10) Revisar todas os contratos de locação de imóveis e especialmente reavaliar  o 

contrato de aluguel no prédio denominado “NOVOTEL” (já judicializado) e realocar as 

secretarias lá instaladas;

4.11) Realizar, imediatamente, auditoria no NATALPREV, para levantamento dos 

débitos e das retiradas de valores;

4.12) Regularizar a situação do Município de Natal junto ao Serviço Auxiliar de 

Informações para Transferências Voluntárias (CAUC);

4.13) Extinção imediata do convênio realizado entre a Câmara Municipal e a Prefeitura 

de Natal para cessão de servidores;

4.14) Realizar auditoria dos atos da gestão anterior e adoção pela Procuradoria 

Municipal das medidas judiciais e administrativas necessárias aos ressarcimentos, 

comunicando o resultado da auditoria ao Ministério Público;

4.15) Adotar as providências administrativas necessárias para a extinção da empresa 

ALIMENTAR;

4.16) Revisar os contratos de prestação de terceirização de mão-de-obra e locação de 

veículos.

5) INCLUSÃO

5.1) Acessibilidade nas calçadas 

A acessibilidade, direito já assegurado pela Constituição Federal de 1988, é 

reconhecida também como princípio pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, documento internacional que passou a integrar o ordenamento 
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jurídico pátrio com status de Emenda Constitucional, sendo considerada como 

discriminação, inclusive, a recusa de adaptação razoável (Artigo 2 – Definições). 

No que diz respeito à calçada, em que pese recair, na maioria dos Municípios 

que possuem Plano Diretor ou Código de Obras, a responsabilidade pela sua 

construção e manutenção de forma adequada ao proprietário do lote, trata-se de 

espaço de uso público e coletivo, contrariando os ditames legais a sua existência de 

forma inacessível.

É de conhecimento geral a grande quantidade de acidentes que ocorrem nas 

calçadas, tendo como principais vítimas as pessoas idosas, as quais necessitam de 

longo tempo para o retorno de sua mobilidade anterior à queda, isso quando possível.

Por outro lado, para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

uma calçada inacessível interfere diretamente no direito de ir de vir de cada uma delas, 

condenando-as à segregação e ao confinamento.

Assim, o Ministério Público, com atribuição constitucional e legal para defender o 

direito de todos a uma calçada livre de obstáculos, cobra da Edilidade uma ação 

concreta para a remoção daqueles, posto ser de sua responsabilidade garantir e cobrar 

dos proprietários dos lotes o passeio público construído e mantido conforme estipula a 

legislação pertinente à matéria. Por outro lado, o MP  espera ser um facilitador para 

aquele que irá adequar a calçada às normas técnicas de acessibilidade a realização de 

uma campanha de esclarecimento de como construir uma calçada acessível, também 

sendo de fundamental importância a atualização das equipes técnicas do Município, 

responsáveis pelo licenciamento das obras e serviços no que diz respeito às 

exigências da área.

5.2) Centro-Dia e Instituição de Longa Permanência para Idosos pública em Natal

O Centro-Dia é uma modalidade não-asilar de atendimento ao idoso, previsto no 

artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 1.948/96, o qual regulamenta a Lei nº 8.842/94, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, ali definido como um “local destinado à 

permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e 

necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional”.

Constitui, muitas vezes, como é por demais sabido, um instrumento eficaz e 

indispensável de combate à violência praticada contra a pessoa idosa por familiares ou 

cuidadores domésticos, os quais deixam, inclusive, de trabalhar para cuidar do idoso.

mailto:pgj@rn.gov.br


PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Rua  Promotor Manoel  Alves Pessôa Neto,  97 – Candelária  – CEP 59.065-555 – Natal /RN

Tele/fax (84) 3232.7132 – pgj@rn.gov.br  

Trata-se de ferramenta importantíssima da rede de proteção ao idoso, mais 

precisamente para aquele em vulnerabilidade social, buscando a efetivação de uma 

Política Pública eficiente inclusive no que tange à não violação de direitos do idoso e à 

preservação de sua integridade física e psíquica, muitas vezes ameaçada por falta de 

um ambiente em que a pessoa idosa possa estar, no caso de não haver quem lhe 

dispense os cuidados necessários, baseada em direitos legalmente estabelecidos, 

como é o caso do atendimento não-asilar previsto no Decreto nº 1.948/96, em seu 

artigo 4º.

Assim, urge implementar ILPIs públicas para Natal além de Centros-Dias para 

Idosos na Capital do Estado.

5.3) Educação inclusiva

A inclusão escolar da pessoa com deficiência, embora já prevista na própria 

Constituição Federal de 1988, ainda carece de várias ações, inclusive ministerial, para 

a sua concretude.

São inúmeras as escolas brasileiras, e até mesmo potiguares, que ainda 

apresentam vários obstáculos arquitetônicos e atitudinais que inviabilizam, muitas 

vezes, o acesso de crianças e adolescentes com deficiência à sala de aula comum.

A falta de prioridade e de valorização do aprendizado da referida parcela da 

população, que no caso do Rio Grande do Norte é uma das maiores do Brasil 

(continuamos sendo o segundo Estado com maior número de pessoas com 

deficiência),  ainda é uma prática constante. É necessário e urgente que o Poder 

Público, passe a considerar em todas as tomadas de decisões, a existência de 

pessoas com deficiência que necessitam de um olhar diferenciado, inclusive no tocante 

ao oferecimento de serviços essenciais, como é o caso da educação.

Assim, imprescindível que o Município  vise  a  garantir a educação para as 

pessoas com deficiência, tanto em nível individual, como coletivo, com a garantia do 

atendimento educional especializado, capacitação de professores, oferta de intérprete 

e instrutor em libras, instrutor em braile, cuidador, auxiliar pedagógico, entre outros 

profissionais, além das demais ferramentas indispensáveis ao aprendizado.

5.4) Implantação de residência inclusiva para pessoas com deficiência:
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Diante da ausência de estrutura da Assistência Social do Município para atender 

as pessoas com deficiência em idade adulta (i.e, entre 18 e 60 anos) em situação de 

vulnerabilidade social, sem vínculo familiar e sem condições de autossustentanilidade, 

o Ministério Público, em 2010, chamou o Município para firmar Tac. Então, o Município, 

por meio da Secretaria de Saúde e da Assistência Social firmou Tac para criação da 

residência inclusiva e ate o momento não o cumpriu.  Cabia à Secretaria  de Saúde 

disponibilizar a equipe Técnica necessária e a a Secretaria de Assistência Social 

providenciar o Espaço físico e os serviços auxiliares. O espaço, absolutamente 

inadequado, por ser inacessível foi inicialmente providenciado, porém a Saúde não 

disponibilizou a equipe. A questão foi judicializada, com tutela antecipada deferida, 

porém ate o momento nenhuma providencia foi adotada.

5.5) Implantação do serviço de tratamento odontológico com anestesia para 

pessoas com deficiência:

Sobre o tratamento odontológico em âmbito hospitalar para pessoa com deficiência, 

embora haja tutela antecipada deferida em ação civil pública promovida pelo Ministério 

Público, o Município não vem cumprido e em razão disso tem sido recorrentes os 

pedidos de bloqueio. 

 

5.6) Regularização dos repasses de verbas municipais para as Instituições de 

Longa Permanência( abrigos) de pessoas idosas:

O Ministério Público teve que ajuizar uma ação para regularizar estes repasses e vem 

com esta ação há mais de um ano, processo n. 0804035-52.2011.8.20.0001 que 

tramita perante a 5a. Vara da Fazenda Pública.

5.7) Falta de licitação dos transportes e a concretização do decreto sobre o 

acesso dos idosos aos ônibus

Ainda não foi regulamentado e adotado o cartão liberador previsto no artigo 3o. do 

Decreto n.9.687, de 25 de abril de 2012, publicado em 03.05.2012 no DOM, causando 

enorme prejuízo às pessoas idosas, pois ainda estes continuam a embarcar no 

contrafluxo.
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5.8) A falta de acessibilidade em todos os órgãos públicos municipais, 

principalmente nas escolas.

5.9) Necessidade de implantar uma fiscalização mais eficaz quanto as obras 

privadas, executadas no âmbito do Município, incrementando a fiscalização no 

que tange às exigências da acessibilidade por parte da Semurb.

5.10) Implantação do serviço de atendimento domiciliar para pacientes idosos 

acamados (SAD) e restruturação do Centro de Atenção à Saúde da pessoa 

idosa(CEASI).

5.11) Indicação do órgão que fará a fiscalização e aplicação das multas previstas 

no Estatuto do Idoso:

6) SAÚDE

6.1) Realização de concurso público para a Rede Municipal de Saúde

O concurso, cujo dimensionamento dos cargos encontra-se na SEGELM há 

algum tempo, precisa atender às necessidades da Estratégia Saúde da Família, hoje 

com várias equipes incompletas, e também contemplar os cargos de agentes de 

endemias, dentre os quais atualmente 150 são ocupados por profissionais contratados 

temporariamente; os profissionais para atuação nas unidades de pronto atendimento e 

maternidades, cujas escalas são complementadas por profissionais contratados via 

COOPMED e COOPANEST; os serviços de saúde mental; e profissionais 

farmacêuticos/bioquímicos, a fim de garantir melhor estruturação da assistência 

farmacêutica municipal.

6.2. Regularização e transparência no repasse de recursos próprios do Tesouro 

Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, com datas certas, mês a mês, e 

possibilidade de amplo acesso a estas informações por parte do controle social
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A Emenda Constitucional 29/2000, regulamentada pela Lei Complementar 

141/2012, preconiza que os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços 

públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos 

especificados nas referidas normas. Entretanto, o que se observa é que o gestor 

municipal de saúde não tem, até o momento, gozado da autonomia gerencial e 

financeira necessária, na medida em que os repasses dos recursos do tesouro 

municipal não são efetuados com regularidade ao Fundo Municipal de Saúde, que é 

gerido pelo titular da SMS, ficando este sempre numa situação de dependência e 

vinculação à Secretaria Municipal de Planejamento, o que implica perda de agilidade e 

eficiência nas ações e serviços de saúde e em acumulação de débitos junto a 

fornecedores e prestadores de serviço, penalizando a população usuária.       

6.3. Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta a fim de fixar prazos e 

implantar mecanismos para controle do cumprimento da carga horária dos 

profissionais

Neste sentido, importante criar mecanismos efetivos de controle de atuação dos 

profissionais de saúde, pois de nada adianta criar mais cargos e realizar concurso, sem 

que os profissionais cumpram efetivamente a carga horária.

6.4. Garantia do contínuo e adequado funcionamento dos Pronto atendimentos e 

Maternidades 

Neste ponto, cabe ressaltar a importância de continuidade dos serviços 

prestados na UPA Pajuçara, bem como a premente necessidade de abertura do 

serviço da UPA Cidade da Esperança, vez que a construção do prédio foi finalizada, 

sendo imprescindível a implantação deste serviço, porque está inserido na Rede de 

Urgência e Emergência da Região Metropolitana, sendo prioridade também em função 

de a Capital ser uma das sedes da Copa 2014.

Além disso, os serviços de atendimento 24 horas já implantados, como Hospital 

dos Pescadores, CAPS III, Pronto atendimento infantil Sandra Celeste, e Maternidades 

devem ser priorizados, a fim de se evitar falhas nos serviços e dificuldades no 

atendimento.
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Os serviços de pronto atendimento e maternidades são cruciais na capital, mas 

não raras vezes sofrem com problemas que afetam o serviço, como recentemente foi 

identificado o não funcionamento do gerador na Maternidade Leide Morais, exatamente 

no momento do apagão ocorrido no mês de outubro de 2012, enfatizando, porém, que 

estava quebrado havia mais de um ano, revelando-se imprescindível a Secretaria 

Municipal de Saúde tenha um cuidado e acompanhamento constante destes serviços.

6.5. Incremento e estruturação das Policlínicas, com vistas à melhoria das 

consultas especializadas, com a retomada das consultas em especialidades 

médicas, no mesmo patamar em que eram ofertadas nos Ambulatórios Médicos 

Especializados (AME's), antes do seu fechamento

Com o fechamento dos AME's, como decorrência do término do contrato com a 

organização social denominada Associação Marca, contratada pelo Município para a 

gestão do serviço, e diante da impossibilidade de renovação, como decorrência da 

Operação Assepsia, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, o atendimento 

ambulatorial por médicos especialistas foi assumido de forma precária pelas 

Policlínicas, havendo necessidade de potencialização desse serviço, de modo a se 

poder ofertar à população o atendimento antes prestado pelos AME's, no mínimo nos 

mesmos patamares quantitativos e qualitativos.

6.6. Garantia de abastecimento das unidades de saúde da rede municipal, com 

renovação da ata de registro de preços de medicamentos e insumos, que 

vigorará até março de 2013; abastecimento de material odontológico; e efetivos 

controle de estoques e controle de envio e recebimento para as unidades.

O Município de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, precisa fazer 

um planejamento adequado e tomar providências efetivas, com vistas à garantia de 

abastecimento de medicamentos e insumos, controle e avaliação crítica de repasse 

para as unidades, bem como para o controle de estoques. Importante também assumir 

o armazenamento de vacinas, que hoje se encontram na UNICAT.

Além disso, o prédio do DLS mostra-se totalmente imprestável para continuar 

armazenando quaisquer itens relacionados à saúde.
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6.7. Manutenção preventiva e corretiva permanente dos equipamentos 

odontológicos, médicos e hospitalares

A falta de planejamento e continuidade das ações de manutenção preventiva e 

corretiva e de reposição de peças dos equipamentos que guarnecem as unidades de 

saúde é um fator que tem impactado sobremaneira os serviços de saúde nelas 

prestados, dando causa à suspensão da realização de atendimentos e procedimentos, 

causando visível prejuízo aos usuários do SUS e deixando, não raro, ociosos os 

profissionais de saúde. Trata-se de problema que precisa ser enfrentado, por meio da 

contratação legal e tempestiva de prestadores de serviços de manutenção (quando tais 

reparos não puderem ser realizados por pessoal do próprio quadro do município), de 

modo a garantir a continuidade dos serviços públicos. 

6.8. Estruturação e reforma das unidades de saúde, a exemplo das situadas nos 

bairros de Guarapes, Planalto, Felipe Camarão, unidades contempladas pelo PAC 

2, dentre outras

O tema é objeto de procedimentos em curso nas Promotorias de Justiça de 

Defesa da Saúde da Comarca de Natal, bem como de Ações Civis Públicas por estas 

ajuizadas, em cujos autos se mostra evidente a precariedade e o sucateamento da 

estrutura física e material de diversas unidades de saúde, algumas delas já tendo sido 

interditadas por ausência total de condições de funcionamento.

6.9. Implantação de conectividade e acesso à internet em todas as unidades de 

saúde, com vistas a garantir a utilização e alimentação de sistemas relevantes, 

como HORUS, HIPERDIA, SISPRENATAL, SISREG, dentre outros;

Durante as visitas realizadas pelos representantes do Ministério Público às 

unidades de saúde do município, identifica-se como corriqueiro e recorrente o 

problema da falta ou problemas de conectividade e acesso à internet, impossibilitando 

a utilização de sistemas de informática importantes, de uso obrigatório ou 

recomendado pelo Ministério da Saúde, o que gera prejuízos para o registro de 
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ocorrências sanitárias e agravos de notificação obrigatória, para o acesso da 

população a programas de saúde, para a marcação de consultas e exames, etc. 

6.10. Engajamento do Município no Programa RN Vida, coordenado pelo Governo 

do Estado, garantindo uma melhor assistência aos usuários de álcool e drogas

Este programa envolve uma articulação interinstitucional, com vistas a fortalecer 

as ações de prevenção, repressão ao tráfico, tratamento e reinserção do usuário. O 

Ministério Público reputa que o eixo do tratamento é o que demanda maiores 

investimentos no momento, do que decorre a necessidade de o Município empreender 

esforços no sentido de melhor estruturar a rede de atenção psicossocial delineada na 

Portaria 3088/2011 do Ministério da Saúde (CAPS, Consultórios de Rua, Unidades de 

acolhimento transitório, entre outros pontos de atenção previstos na norma).

6.11. Correção das distorções na rede laboratorial de análises clínicas

Os serviços laboratoriais do Município de Natal são realizados atualmente pelo 

consórcio DNA-Vitallis em unidades públicas, mas com servidores públicos e 

empregados do consórcio atuando conjuntamente, em inadequada simbiose entre o 

público e o privado. O tema já é enfrentado nos autos de duas ações civis públicas (nºs 

0023767-86.2010.8.20.0001 e nº 0017482-14.2009.8.20.0001), ajuizadas pelo 

Ministério Público Estadual, que tratam da realização de exames pela Rede Municipal 

de Saúde.

6.12. Garantia de estrutura para o bom funcionamento e atuação do Conselho 

Municipal de Saúde de Natal

Para exercer bem e com independência o  seu papel de realizar o controle social 

no âmbito do SUS, o Conselho Municipal de Saúde necessita de adequada estrutura 

física e de equipamentos, além de respeito, por parte dos gestores, aos poderes, 

competência e prerrogativas desse colegiado legalmente estabelecidos, além de uma 

composição paritária e legítima, que atenda aos parâmetros estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Saude.
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6.13. Implantação da Ouvidoria SUS Municipal

Objeto do Inquérito Civil nº 011/2010, trata-se de tema considerado de grande 

relevância para a consolidação e fortalecimento do controle social do SUS.

7) EDUCAÇÃO

7.1. Regularização dos repasses para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino

A Constituição Federal, no caput do artigo 212, dispõe que “A União aplicará, 

anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino”. 

No Município de Natal, este percentual mínimo de recursos do Orçamento 

Municipal destinado à Educação foi gradualmente elevado pela Lei Municipal nº 5.650, 

de 20/05/2005, que aprovou o Plano Municipal de Educação de Natal, atingindo o 

patamar de 30% (trinta por cento) no ano de 2011.

Desde o início desta gestão, os recursos destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino foram repassados, a cada decêndio, de acordo com o 

artigo 69, § 5º, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB), em valores menores do que o apurado, com base na receita efetivamente 

arrecadada.

O débito acumulado totaliza, na data de 04/12/2012, um montante de mais de 

R$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais), conforme Relatório de 

Controle de Decêndios fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda 

e Tecnologia da Informação, valor este que pertence reconhecidamente à educação, e 

não poderia ter sido gasto em outras áreas, devendo, por esta razão retornar para a 

referida Pasta, ainda que em prestações mensais e sucessivas.

Como é possível concluir, grande parte dos problemas da Secretaria Municipal 

de Educação está relacionada à falta de recursos para gerir as atividades de 
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manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que há enormes dívidas com 

fornecedores, com pagamento de pessoal de apoio (terceirizados), professores 

temporários, Escolas Conveniadas (PPEPT- Programa Pré-Escola para Todos), 

locação de imóveis onde funcionam Escolas e CMEIs, Transporte Escolar, dentre 

tantas outras despesas.

A consequência de falta de recursos foi a paralisação das Escolas e CMEIs, 

impossibilitando a conclusão do ano letivo, seja por falta de pessoal de apoio, seja pela 

falta da merenda, esta última nos CMEIs, razão pela qual o Ministério Público ajuizou 

ação civil pública, visando garantir o final do ano, com o pedido de bloqueio de R$ 

12.723.812,63 (doze milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e doze reais e 

sessenta e três centavos) na conta única do Município.

7.2. Apuração e providências em face do número excessivo de contratos 

emergenciais de terceirização de mão de obra 

Faz-se necessária uma urgente e detalhada auditoria nos contratos com 

empresas que fornecem pessoal de apoio (ASG, merendeira, porteiros, etc), haja vista 

que muitos destes contratos foram celebrados sem prévia licitação, sob a forma de 

“contratação emergencial”, com valores vultosos.

É importante uma checagem individual e nominal dos contratados terceirizados, 

e sua efetiva lotação em cada unidade escolar, posto que, mesmo diante de tantas 

contratações, as Escolas ainda informam que o número é insuficiente para a demanda 

de cada uma delas.

7.3. Criação de Unidades Executoras em todos os CMEI’s

Mais de 80% (oitenta por cento) dos CMEIs não possuem Unidade Executora, 

gerando uma total dependência da Secretaria Municipal de Educação para a aquisição 

de todos os itens necessários ao seu pleno funcionamento.

Este fato gerou inúmeros problemas e paralisações das atividades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil, em razão da falta de materiais de limpeza, de 

expediente, pedagógico, de higiene pessoal das crianças, bem como pela falta de 

mailto:pgj@rn.gov.br


PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Rua  Promotor Manoel  Alves Pessôa Neto,  97 – Candelária  – CEP 59.065-555 – Natal /RN

Tele/fax (84) 3232.7132 – pgj@rn.gov.br  

recursos para aquisição direta da merenda, vez que a Secretaria estava sempre 

inadimplente com os fornecedores.

8) DEFESA DO CONSUMIDOR

8.1. Estruturação do PROCON Municipal 

Por ato recente do Prefeito em exercício, Paulo Eduardo da Costa Freire, o 

PROCON Municipal, que já sofria há anos com deficiência de sua estrutura física, 

material e humana, perdeu mais ainda da sua capacidade de atuação preventiva e 

repressiva (fiscalização de estabelecimentos, pesquisa de preços, atendimento à 

população, realização de audiências, etc), que ficou praticamente suspensa, em função 

da exoneração de ocupantes de diversos cargos comissionados.

Fato é que o órgão, essencial à defesa do consumidor, até hoje não conta com 

quadro próprio de pessoal (visto que não há carreira e cargos efetivos criados por lei e 

providos por concurso público), mantendo-se em funcionamento apenas com 

ocupantes de cargos comissionados, servidores cedidos de outros órgãos, contratados 

e estagiários. Tampouco dispõe de estrutura física e material compatíveis com a sua 

necessidade e com a importância das funções que desempenha ou deveria 

desempenhar. 

8.2. Estruturação da Coordenadoria de Vigilância Sanitária - COVISA

As ações de vigilância sanitária, relacionadas às mais diversas áreas, como 

alimentos, medicamentos, serviços de saúde, etc, são de absoluta relevância para a 

preservação da saúde coletiva e para da segurança e integridade dos consumidores.

Para bem exercer o seu papel, a COVISA precisa superar inúmeras dificuldades 

que hoje enfrenta, que vão desde recursos humanos insuficientes, dificuldade de 

articulação política com gestores locais, deficiências na estrutura física e de 

equipamentos, falta de capacitação de seu pessoal, entre outras.   
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