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RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir ao grupo familiar do ex-segurado CLODOMIRO PEDRO LIMA, falecido em 29/04/2016, uma pensão men-
sal no valor de R$ 1.188,24 (hum mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 40, § 7º, inciso
II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e ainda de conformidade com o artigo
8º, inciso I, §  1º, combinado com os artigos 43, inciso II, alínea "a", 57, inciso II, § 4º e 58, inciso II, da Lei Complementar nº
308, de 25 de outubro de 2005.
Art. 2º - O benefício será pago em cota única, conforme abaixo discriminado:
I - Maria Gracileide Martins de França - companheira - R$ 1.188,24
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de dezembro de 2016.
Publique-se e Cumpra-se.
José Marlúcio Diógenes Paiva
Presidente do IPERN

Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre a Convocação Ordinária da XI Conferência Estadual de Assistência Social e dá outras

providências.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETHAS em conjun-
to com a PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS/RN, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a necessidade de avaliação da situação atual do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, assim como
a propositura de diretrizes visando ao aperfeiçoamento do Sistema, de acordo com o disposto no inciso VI do artigo 18 da Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
RESOLVE:
Art. 1º Convocar ordinariamente a XI Conferência Estadual de Assistência Social, com o objetivo de avaliar a situação atual da
Política de Assistência Social no RN, e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS.
Art. 2º A XI Conferência Estadual de Assistência Social realizar-se-á em Natal, nos dias 17 e 18 de outubro de 2017.
Art. 3º A XI Conferência Estadual de Assistência Social do RN terá como tema  "Garantia de direitos no fortalecimento do
SUAS".
Art. 4º A Comissão Organizadora será coordenada pela Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS/RN, com composição paritária dos representantes do Governo e da Sociedade Civil, definida em Resolução do
CEAS/RN, será responsável pela organização da XI Conferência Estadual de Assistência Social.
Parágrafo único. As despesas com a organização e a realização da Conferência correrão à conta do Orçamento da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social-SETHAS.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULIANNE DANTAS BEZERRA DE FARIA
Secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social.
IVANI MATIAS XAVIER TRIGUEIRO                                                                                              
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do RN.

Fundação Estadual da Criança e do Adolescente - FUNDAC

PORTARIA Nº 041/2017 - GP Natal, 23 de fevereiro de 2017.
O Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente - FUNDAC/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 163/15-GP, publicada no Diário Oficial do Estado de nº 13.415 de
11/04/2015.
Resolve:
Conceder a MARCOS FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, matrícula nº 37.702-3, ocupante do cargo de Técnico de Nível
Médio - J, do quadro da FUNDAC/RN, a Averbação por Tempo de Serviço, nos termos do Art. 117 da Lei Complementar nº
122/94 c/c Art. 29, §§ 10º e 11º, da Constituição Estadual, com redação dada pela EC nº 013/2014, relativo a 09 (nove) meses
e 27 (vinte e sete) dias, que somados a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses já averbados pelo servidor nos Processos de nºs
78428/2014-8-FUNDAC e 18551/2017-5-FUNDAC, perfaz o total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, con-
forme documento comprobatório expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, acostado aos autos do Processo
Administrativo nº 34369/2017- 9 - FUNDAC/RN, tornando sem efeito as Portarias de nºs 222/2014-GP de 23 de abril de 2014
E 030/2017-GP de 03 de fevereiro de 2017.
Publique-se e Cumpra-se.
Luiz Alberto Almeida de Aquino
Diretor Administrativo e Financeiro

Retificação de Portaria:
Retificação da Portaria nº 033/2017 - GP, de 07 de fevereiro de 2017 - Publicada no DOE nº 13.863, de 08 de fevereiro de 2017.
- Onde se lê: 
II - Nomear, ABRAÃO IOLE OINATINA RODRIGUES DOS SANTOS;
- Leia-se:
II - Nomear, ABRAÃO IOLE OINOTNA RODRIGUES DOS SANTOS;
Ricardo de Sousa Cabral
Diretor Presidente
Interventor Judicial

Secretaria de Estado da
Agricultura, da Pecuária e da Pesca

Instituto de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Rio Grande do Norte-EMATER

5ª CONVOCAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2016
O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte - EMATER-RN torna pública a quinta convocação
do candidato aprovado no processo de seleção, regulamentado pelo Edital Nº 002/2016/ FUNCITERN/EMATER-RN, a se apre-
sentar no Escritório Central da EMATER-RN em Natal, na Unidade Instrumental de Recursos Humanos - UIRH, no prazo de
5(úteis) dias a contar da data da publicação.

NOME CATEGORIA LOTAÇÃO Escritório Regional

Yonara Claudia dos Santos Auxiliar Administrativo UAG/GASA Natal
Silvano Alves de Paiva Médico Veterinário Umarizal Umarizal
Fátima Priscila Leite Assistente Social Pau dos Ferros Pau dos Ferros
Paulo Neto de Moura Técnico Agrícola Pedro Avelino Assú
Edital publicado no DOE de nº 13.863 de 08/02/2017.

Secretaria de Estado de Assuntos
Fundiários e Apoio à Reforma Agrária

Portaria nº 005/2017-GS/SEARA Natal/RN, 23 de fevereiro de 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA - SEARA, no uso das
atribuições legais;
1.Considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do
Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimen-
to para o Estado;
2.Considerando a existência de um Plano Estratégico contendo a visão a longo prazo para o ano 2035 de "Um Rio Grande do
Norte socialmente justo, democrático, próspero, ambientalmente sustentável e territorialmente equilibrado", o que envolve
todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade e do governo;
3.Considerando o resultado de diversas oficinas com grupos técnicos formados por servidores de todos os Órgãos e Entidades
do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para
elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos;
4.Considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para os Órgãos
e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;
5.Considerando ainda a necessidade de instituir uma sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pactuados no
processo de Contratualização de Resultados, o que exige a constituição de instâncias que orientem a implantação e realizem
essas atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir o Escritório Setorial de Projetos da SEARA
§ 1º.  A finalidade é contribuir para a melhor execução do planejamento estratégico do governo, apoiando o Escritório Central
de Projetos no monitoramento do Contrato de Gestão a partir da produção de informações de qualidade que permitam uma mel-
hor tomada de decisão por parte do governo.
§ 2º. O Escritório Setorial de Projetos da SEARA será composto por um Gerente Titular e por um Gerente Suplente, podendo
ainda ser designados outros técnicos para suporte.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem Escritório Setorial de Projetos da SEARA:
Titular - ARLINDO DO NASCIMENTO, matrícula nº 167.994-5;
Suplente - JOÃO MARIA RODRIGUES SOARES,  matrícula n° 175.529-3.
Art. 3º Compete ao Escritório Setorial de Projetos:
I.Preparar informações para a Contratualização de Resultados, permitindo o desdobramento da estratégia governamental no
âmbito do órgão, considerando os passos necessários ao cumprimento da estratégia, de forma a enriquecer o debate sobre os
indicadores, metas, ações, produtos e projetos que irão compor o Contrato de Gestão;
II.Monitorar internamente o Contrato de Gestão, com o repasse de informações de seu andamento ao dirigente e ao Escritório
Central de Projetos, a fim de garantir que sejam tomadas as decisões necessárias ao seu cumprimento;
III.Apoiar metodologicamente os gerentes e executores de projetos do seu órgão;
IV.Elaborar e Acompanhar os planos de ação estabelecidos, buscando a mobilização dos atores e recursos necessários à sua execução;
V.Agendar e organizar as Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica em nível operacional, organizando com as equipes
de gestores, as informações sobre a execução física e financeira dos projetos; riscos e dificuldades que podem impactar na exe-
cução dos projetos; contramedidas a serem adotas para superar as dificuldades e evitar os riscos;
VI.Atualizar as informações relativas ao contrato de gestão no sistema de monitoramento.
VII.Produzir o relatório de execução dos Contratos de Gestão que será enviado à Comissão de Avaliação, contendo informações
sobre o desempenho do Órgão ou Entidade.
Art. 4º As questões omissas nesta Portaria serão definidas em manuais e instruções normativas divulgadas pela SEARA.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RAIMUNDO DA COSTA SOBRINHO
Secretário de Estado da SEARA

Portaria nº 006/2017-GS/SEARA Natal/RN, 23 de fevereiro de 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA - SEARA, no uso das
atribuições legais;
1.Considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do
Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimen-
to para o Estado;
2.Considerando a existência de um Plano Estratégico contendo a visão a longo prazo para o ano 2035 de "Um Rio Grande do
Norte socialmente justo, democrático, próspero, ambientalmente sustentável e territorialmente equilibrado", o que envolve
todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade e do governo;
3.Considerando o resultado de diversas oficinas com grupos técnicos formados por servidores de todos os Órgãos e Entidades
do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para
elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos;
4.Considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para os Órgãos
e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;
5.Considerando ainda a necessidade de instituir uma sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pactuados no
processo de Contratualização de Resultados, o que exige a constituição de instâncias que orientem a implantação e realizem
essas atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para Gerência dos seguintes Projetos Estratégicos, Iniciativas e Agenda de
Melhorias:
a.INICIATIVA: Concessão de créditos fundiários para famílias  potiguares através do Programa Nacional de Crédito Fundiário-
PNCF - Famílias assentadas, Gerente: João Vicente Tadeu Teotônio Queiroz de Melo, matrícula nº. 219017-6;
b.INICIATIVA: Georreferenciamento de áreas no território do Rio Grande do Norte, Gerente: Luiz Ferreira da Costa, matrícu-
la nº. 16409-7;
c.INICIATIVA: Concessão de títulos de terras às famílias potiguares, Gerente: Luiz Ferreira da Costa, matrícula nº.16409-7;
d.AGENDA DE MELHORIA: Aquisição do Software ArcGis, Gerente: João Maria Rodrigues Soares, matrícula nº.175529-3;
e.AGENDA DE MELHORIA: Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado-VANT, Gerente:João Maria Rodrigues Soares,
matrícula nº.175529-3;
f.AGENDA DE MELHORIA: Elaboração de Plano de Capacitação para os servidores da SEARA, Gerente: Taís Pinheiro
Belém Nascimento,CPF nº. 011.287.004-09;
g.AGENDA DE MELHORIA: Lei da Transparência: tempo médio de respostas às solicitações, Gerente:Ângela Maria de
Araújo, matrícula nº.170994-1;
h.AGENDA DE MELHORIA: Inscrição da SEARA no CAU - número de dias inscrito, Gerente: Ângela Maria de Araújo,
matrícula nº.170994-1;
Art. 2º Compete aos Gerentes:
I.Planejar e gerenciar o Projeto, definindo os responsáveis pelas ações e articulando com todos os agentes envolvidos, asso-
ciando recursos e integrando competências;
II.Apoiar e orientar os responsáveis pela execução das ações, internas e externas, visando o cumprimento de metas, a mini-
mização de problemas e a verificação da qualidade dos produtos das ações realizadas;
III.Identificar e analisar riscos e dificuldades à implantação do Projeto e propor as medidas preventivas e corretivas, em coop-
eração com os responsáveis pela execução;
IV.Participar da análise de consistência do Projeto na busca pelo alinhamento com as estratégias do Governo, pelo atendimen-
to à metodologia e coerência no planejamento e gestão;
V.Conduzir a sua execução dentro dos requisitos de escopo, qualidade, custo e prazo para o alcance dos resultados planejados;
VI.Acompanhar permanentemente a evolução de marcos críticos planejados e reportar sua situação atual à equipe do Escritório
Setorial de seu órgão/entidade;
VII.Identificar problemas precocemente, buscar mudanças e conduzir as providências para implantação de medidas preventivas
e corretivas de problemas;
VIII.Estimular a introdução de soluções inovadoras com grande potencial de impacto sobre o desempenho do Projeto;
IX.Responsabilizar-se pela qualidade e tempestividade das informações;
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X.Fazer ajustes na estratégia de implementação sempre que necessário para garan-
tir sua implementação e o alcance dos resultados definidos;
XI.Comunicar imediatamente ao Escritório Setorial de seu órgão/entidade e este,
quando necessário, ao Escritório Central de Projetos questões técnicas, financeiras
ou operacionais relevantes que impliquem em alterações no projeto;
XII.Participar de Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica em nível opera-
cional, para monitoramento, coordenação, integração e motivação da equipe
envolvida;
Art. 3º As questões omissas nesta Portaria serão definidas em manuais e instruções
normativas divulgadas pela SEARA.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RAIMUNDO DA COSTA SOBRINHO
Secretário de Estado da SEARA

Secretaria  de Estado da
Segurança Pública e da Defesa Social

Gabinete do Delegado Geral - GDG/PC

PORTARIA Nº 080/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 0233/2017 - DPGRAN (protocolo n° 39054/2017-3),
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º. REMOVER SERGISMAR FERNANDES DE ARAÚJO, Agente de Polícia
Civil, Classe Especial, Nível II, matrícula nº 93.094-6, do Complexo de Delegacias
Especializadas da Polícia Civil - CODEPC para a Equipe de Expediente Regular da
Central de Flagrantes da Cidade de Natal.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 081/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1) e do Memorando n°
010.02/2017, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas (proto-
colo n° 37042/2017-7),
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso
II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER ERICK GOMES DA SILVA, Delegado de Polícia Civil, Classe
Substituto, matrícula nº 207.134-7, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Caraúbas para a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime
Organizado - DEICOR.
Art. 2º DISPENSAR a mencionada autoridade policial de exercer suas funções
como Delegado Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas.
Art. 3º DISPENSAR o citado servidor de responder pelo expediente das Delegacias
Municipais de Polícia Civil de Campo Grande, Paraú e Triunfo Potiguar.
Art. 4º DESIGNAR o referido Delegado para servir na Divisão Especializada em
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DEICOR.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 082/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1) e do Memorando n°
010.02/2017, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas (proto-
colo n° 37042/2017-7),
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,

RESOLVE:
Art. 1º REMOVER LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO, Delegado de Polícia
Civil, 3ª Classe, matrícula nº 170.968-2, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de
Parelhas para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas.
Art. 2º DISPENSAR o citado servidor de exercer suas funções como Delegado
Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Parelhas e de responder pelo
expediente das Delegacias Municipais de Polícia Civil de Equador, Santana do
Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco.
Art. 3º DESIGNAR a mencionada autoridade policial para exercer suas funções
como Delegado Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas. 
Art. 4º DESIGNAR o referido Delegado para responder pelo expediente das
Delegacias Municipais de Polícia Civil de Triunfo Potiguar e Paraú.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 083/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1),
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER ALEX WAGNER ALVES FREIRE, Delegado de Polícia Civil,
Classe Substituto, matrícula nº 219.904-1, da Delegacia Municipal de Polícia Civil
de São Miguel para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Parelhas.
Art. 2º DISPENSAR o citado servidor de exercer suas funções como Delegado
Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de São Miguel e de responder pelo
expediente das Delegacias Municipais de Polícia Civil de Venha Ver, Doutor
Severiano e Coronel João Pessoa.
Art. 3º DESIGNAR a mencionada autoridade policial para exercer suas funções
como Delegado Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Parelhas.
Art. 4º DESIGNAR o referido Delegado para responder pelo expediente das
Delegacias Municipais de Polícia Civil de Equador, Santana do Seridó, Jardim do
Seridó e Ouro Branco.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 084/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1),
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER VERILTON CARLOS BARBOSA PEREIRA, Delegado de
Polícia Civil, Classe Substituto, matrícula nº 219.926-2, da Delegacia Municipal de
Polícia Civil de Luís Gomes para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de São
Miguel.
Art. 2º DISPENSAR o citado servidor de exercer suas funções como Delegado
Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Luis Gomes e de responder pelo
expediente das Delegacias Municipais de Polícia Civil de José da Penha, Major
Sales e Paraná.
Art. 3º DESIGNAR a mencionada autoridade policial para exercer suas funções
como Delegado Titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de São Miguel.
Art. 4º DESIGNAR o referido Delegado para responder pelo expediente das
Delegacias Municipais de Polícia Civil de Luís Gomes, Coronel João Pessoa,
Doutor Severiano e Venha Ver.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 085/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1),
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR PAULO CESÁRIO LUCENA TARGINO, Delegado de Polícia
Civil, Classe Substituto, matrícula nº 219.915-7, para responder pelo expediente das
Delegacias Municipais de Polícia Civil de José da Penha, Major Sales e Paraná.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 086/2017-GDG/PCRN, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 084/2017 - DPCIN (protocolo n° 38675/2017-1) e do Memorando n°
010.02/2017, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Caraúbas (proto-
colo n° 37042/2014-7),
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR PAULO PETRONILO DA SILVA NILO, Delegado de Polícia
Civil, Classe Substituto, matrícula nº 219.937-8, para responder pelo expediente da
Delegacia Municipal de Polícia Civil de Campo Grande.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 087/2017-GDG/PCRN, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 0243/2017 - DPGRAN (protocolo n° 40328/2017-),
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Delegado de Polícia Civil,
Classe Especial, matrícula nº 75.477-3, para, com prejuízo de suas atribuições na
Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações - DEFD, servir na
Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor - DECON e na Delegacia
Especializada de Costumes - DEC, no período de 1º a 31/03/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário e observado o período mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN

PORTARIA Nº 088/2017-GDG/PCRN, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, da Lei
Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do Memorando
n° 0244/2017 - DPGRAN (protocolo n° 40327/2017-6),
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR SÉRGIO FREITAS DO NASCIMENTO, Delegado de Polícia
Civil, 3ª Classe, matrícula nº 75.404-8, para, com prejuízo de suas atribuições na 1ª
Equipe da 2ª Delegacia de Plantão/Zona Norte, servir na 2ª Equipe da 1ª Delegacia
de Plantão/Zona Sul, no período de 03 a 31/03/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário e observado o período mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ CLAITON PINHO DE SOUSA
Delegado-Geral de Polícia Civil/RN 

PORTARIA Nº 089/2017-GDG/PCRN, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, inciso VI, ambos da
Lei Complementar nº 270, de 13/02/2004, tendo em vista o que consta do
Memorando nº 0248/2017 - DPGRAN (protocolo nº 40317/2017-2), 
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,


