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Resumo Executivo 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto Publix 

firmaram contrato de prestação de serviços, tendo como parceiro 

o Banco Mundial – BIRD, que prevê a execução do Projeto Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, Realinhamento Organizacional 

e Modernização Administrativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, desenvolvido em três Frentes de Trabalho, concomitantes, a 

saber:  

 Frente 1: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande 

do Norte; 

 Frente 2: Diagnóstico e Realinhamento da Estrutura 

Organizacional do Governo; e 

 Frente 3: Modelagem de Processos para Resultados. 

O presente Relatório refere-se ao Produto PB05 da Frente 2 do 

Projeto supramencionado. 
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SIGLAS E NOMENCLATURAS 

AGN – Agência de Fomento do RN 

APE/RN – Administração Pública Estadual do Rio Grande do Norte 

APF – Administração Pública Federal  

ARSEP – Agência Reguladora de Serviços Públicos do RN 

ASSECOM – Assessoria de Comunicação Social 

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do RN 

CBM/RN – Corpo de Bombeiros Militar do RN 

CEASA – Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A 

CEHAB – Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento 

CGE – Consultoria Geral do Estado 

CONTROL – Controladoria Geral do Estado 

CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais 

DATANORTE – Companhia de Processamento de Dados do RN 

DEI – Departamento Estadual de Imprensa 

DER – Departamento de Estradas de Rodagem 

DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do RN 

DPGE – Defensoria Pública Geral do Estado 

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

EMGERN – Empresa Gestora de Ativos do RN 

EMPARN – Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN 

EMPROTUR – Empresa Potiguar de Promoção Turística 

FAPERN – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte 

FJA – Fundação José Augusto 

FUNDAC – Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 

GAC – Gabinete Civil do Governo do RN 
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GVG – Gabinete da Vice-Governadoria 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDIARN – Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN 

IFESP – Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy 

IGARN - Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

IPEM – Instituto de Pesos e Medidas do RN 

IPERN – Instituto de Previdência do RN 

ITEP – Instituto Técnico-Científico de Polícia 

JUCERN – Junta Comercial do Estado do RN 

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal 

PC/RN – Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

PE – Planejamento Estratégico 

PGE – Procuradoria Geral do Estado 

PIB – produto Interno Bruto 

PISF – Programa de Integração da Bacia do São Francisco 

PM/RN – Polícia Militar do RN 

POTIGÁS – Companhia Potiguar de Gás 

PPP – Parceria Público-Privado 

PROCON/RN – Instituto de defesa do Consumidor do estado do Rio Grande do Norte 

RN – Rio Grande do Norte 

SAPE – Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 

SEARA – Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma 

SEARH – Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 

SEDEC – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
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SEEC – Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  

SEEL – Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer 

SEAC – Secretaria Extraordinária para Assuntos da Cultura 

SEJURN – Secretaria Extraordinária de Juventude 

SEJUC – Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 

SEMARH – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

SEPLAN – Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

SESAP – Secretaria de Estado da Saúde Pública 

SESED – Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

SET - Secretaria de Estado da Tributação 

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

SETUR – Secretaria de Estado do Turismo 

SIN – Secretaria de Estado da Infraestrutura 

SNJ – Secretaria Nacional de Juventude 

SPM – Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do RN 

SRI – Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

TI – Tecnologia da Informação 

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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1. PB05 - Descrição das funções, atribuições e 

competências das unidades básicas da atual 

estrutura organizacional do Governo do 

Estado 

Esta seção apresenta a descrição dos principais atributos que 

caracterizam a natureza, a missão legal e institucional e as 

competências dos órgãos que compõem a atual estrutura básica da 

Administração Pública Estadual/RN (APE/RN). 

Trata-se de resultado obtido a partir dos levantamentos 

realizados sobre o arcabouço legal atualizado, o qual define o 

escopo da atuação dos órgãos da estrutura organizacional do 

Governo, tendo como baseline: 

o documentos, em meio físico ou eletrônico, selecionados pelas 

equipes técnicas destacadas pelos titulares dos 55 (cinquenta 

e cinco) órgãos da APE, representativos de suas bases legais e 

que definiram os seus principais atributos organizacionais; 

o informações específicas destacadas do Formulário de Análise 

da Estrutura Organizacional, conforme Anexo I deste 

Produto, às quais se referiam aos organogramas formais e 

organogramas ou funcionogramas que estão em 

funcionamento e representam a organização real do trabalho 

em cada um dos órgãos da APE/RN; 

o documentos digitais, sobremaneira, leis complementares, leis 

estaduais e decretos normativos, estatutos e regimentos dos 

órgãos, pesquisados em sites oficiais, os quais serviram para 

corroborar ou complementar lacunas de informações; 

o pesquisas em documentos legais sobre dispositivos 

específicos instituídos para alterar ou estabelecer 

competências dos órgãos criados, transformados ou 

remanejados, conforme a atual estrutura do Governo; 

o documentos de sistematização de informações sobre o 

arcabouço legal e competências dos órgãos da APE/RN, com 

destaque para o Catálogo do Poder Executivo, publicado pelo 

Gabinete Civil do Governador, em agosto de 2011. 
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O rol apresentado mais adiante, representa o esforço de 

complementação e de atualização do escopo de cada um dos 55 

(cinquenta e cinco) órgãos da APE/RN, com relação a sua natureza, 

missão, competências, órgãos colegiados e fundos especificados 

e, em especial, sua estrutura organizacional.  

Neste último item, o rol apresenta até 3 (três) versões de 

organogramas ou funcionogramas, classificados segundo os 

seguintes critérios: 

o organograma formal: estruturas organizacionais cujos 

dispositivos que as aprovaram estejam em vigor, no todo ou 

em parte; 

o organograma catalogado: estruturas identificadas e 

sistematizadas pelo Gabinete Civil, em 2011; 

o organograma ou funcionograma atual: arranjos 

organizacionais em implementação atualmente, 

representando ajustes ou redesenhos considerados 

necessários ao cumprimento de diretrizes e de novos desafios 

do Governo em curso. Podem representar, também, esforços 

de modernização de estruturas estagnadas ou superadas, 

considerando que a última Lei que estabeleceu a organização 

básica do Governo do Estado do Rio Grande do Norte é de 

1999. 

Outro aspecto preservado com relação às informações 

encaminhadas sobre os organogramas ou funcionogramas formais 

e atuais, refere-se aos desenhos apresentados. A consultoria não 

padronizou os desenhos utilizando aplicativos específicos para 

dar-lhes um tratamento homogêneo. A intenção aqui foi 

demonstrar a variedade de padrões das arquiteturas 

organizacionais de cada órgão e a variedade de aplicativos 

utilizados para seu desenho, o que corrobora com a conclusão a 

respeito da ausência de metodologias e de práticas de gestão 

organizacional na APE/RN. Não existindo uma unidade ou órgão 

que gerencie estas práticas e ferramentas, cada órgão tenta 

representar sua estrutura por meio de mecanismos próprios, sem 

nenhum vínculo com modelos conceituais referenciais. Exceção 

seja dada aos organogramas catalogados em 2011, os quais 

demonstram um esforço para padronizar o desenho das estruturas 

dos órgãos da APE/RN. 
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1.1. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

1.1.1. Governadoria 

1.1.1.1. Gabinete Civil do Governador do Estado - GAC 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 190/ 2001- Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 

163/1999 

o Decreto nº 15.275/ 2001- Dispõe sobre as 

competências, a estrutura básica e o Quadro de 

Lotação de cargos comissionados do Gabinete 

Civil do Governador do Estado 

o Lei Complementar nº 262/ 2003- Altera 

legislações diversas que dispõem sobre a 

organização do Poder Executivo do RN 

o Lei Complementar nº 340/ 2007 – Altera Lei 

Complementar 163/1999 

 Natureza 

Órgão de apoio e assessoramento imediato ao Governador do 

Estado, integrante da Administração Estadual Direta, 

pertencente à estrutura da Governadoria. 

 Missão 

Embora o campo “Missão” exista no site oficial do GAC, ele não 

se encontra preenchido. 

 Competências 

o atuar como órgão de coordenação institucional 

junto aos órgãos e entidades da Administração 

Estadual; 

o dar assistência direta e imediata ao Governador na 

sua representação política e social, bem como 

coordenar suas relações, nessa área, com os 
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demais poderes do Estado, o Ministério Público, o 

Tribunal de Contas e outras esferas de Governo; 

o coordenar a elaboração da mensagem anual do 

Governador à Assembleia Legislativa; 

o coordenar, em articulação com as Secretarias de 

Estado, as ações relacionadas com a formulação e 

implementação de políticas para a juventude; 

o acompanhar a tramitação de Projetos de Lei na 

Assembleia Legislativa; 

o controlar a observância dos prazos para 

manifestação do Poder Executivo sobre 

solicitações da Assembleia Legislativa e o 

atendimento de pedidos de informações de 

Deputados Estaduais;  

o articular-se com as lideranças do Governo junto à 

Assembleia Legislativa, para equacionamento das 

questões de interesse público e legislativo da 

Administração Estadual; 

o assessorar o Governador no trato de matérias e na 

adoção de medidas relacionadas a seu expediente 

particular;  

o receber, organizar, avaliar e preparar o expediente 

do Governador, fazer publicar seus atos na 

Imprensa Oficial e acompanhar a execução das 

ordens por ele emitidas;  

o supervisionar e controlar a publicação dos atos do 

Poder Executivo na Imprensa Oficial; 

o cuidar da administração geral do Palácio do 

Governo, do Palácio dos Despachos e da 

residência oficial do Governador; 

o organizar e dirigir o cerimonial público; 

o responsabilizar-se pelo transporte do 

Governador; 

o supervisionar a segurança do Governador, da sua 

família, do Palácio e das residências oficiais; 

o coordenar as relações protocolares do Chefe de 

Governo com autoridades militares; 
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o prestar apoio material, administrativo e técnico às 

autoridades estaduais presentes no Distrito 

Federal a serviço dos órgãos e entidades que 

dirijam ou representem; 

o administrar o Centro Administrativo e a Guarda 

Patrimonial;  

o exercer atividades de natureza humanitária e 

social;  

o apoiar a promoção de eventos socioculturais. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONSEC 

o Conselho Estadual de Tecnologias da Informação 

e Comunicação - CETIC 

o Conselho Estadual Gestor de Parcerias Público-

Privadas do RN - CGPPP/RN  

o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

Seridó - CDS 

o Fundo da Infância e Adolescência – FIA 
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 Organograma formal1 

 
 Organograma informal (funcionograma) 

Não foi enviado pela equipe técnica o Funcionograma, conforme solicitado, 
sabe-se, todavia, que a estrutura do GAC contempla pelo menos mais quatro 
setores ainda não formalizados: a Assessoria Jurídica, a Assessoria de 
Comunicação, o Setor de Informática e o Serviço Social, além das Secretarias 
Extraordinárias de Políticas para as Mulheres, da Juventude e de Relações 
Institucionais. A figura a seguir é uma tentativa de refletir o Funcionograma 
do GAC, a partir das informações colhidas junto ao Titular da Pasta. Ressalte-
se que foram mantidas as relações hierárquicas constantes do Organograma 
Oficial e as unidades mesmo que não implantadas (Planejamento e Avaliação), 
pelo fato de os cargos comissionados a elas correspondentes encontrarem-se 
providos ou poderem vir a ser providos. 

                                                           
1 Decreto nº 15.275, de 12 de janeiro de 2001. 
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1.1.1.2.Assessoria de Comunicação Social 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 129/1995 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do RN 

o Decreto Nº 12.298/1995- dispõe sobre competências, 

estrutura básica e quadro de lotação da ACS 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.307/ 1999 – (não encontrado) 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- Altera dispositivos da Lei 

complementar nº 163/1999. 

 Natureza 

Órgão de Assessoramento imediato ao Governador, integrante 

da Administração Pública Estadual Direta, pertencente à 

estrutura da Governadoria. 

 Missão 

Planejar, coordenar, supervisionar e executar as ações públicas 

estaduais concernentes às atividades desenvolvidas pelo 

Governo do rio Grande do Norte, na área de comunicação social 

 Competências 

o orientar e controlar a divulgação dos programas 

governamentais e das realizações do Governo, observando o 

disposto no art. 26, § 1° da Constituição Estadual; 

o distribuir informações e notícias de interesse da 

administração estadual; 

o coordenar as relações dos órgãos da administração estadual 

com os meios de comunicação; 

o coordenar e controlar a publicidade institucional e 

obrigatória do Governo do Estado, assim como as ações de 

marketing e pesquisas de opinião pública. 

 Entidades Vinculadas 

o DEI - Órgão de Regime Especial 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosder.asp
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 Organograma formal2 

 

 Organograma catalogado3 

 
 

  

                                                           
2 Decreto nº 12.498, de 10/02/1995 que aprova o Regulamento da ASSECOM. 
3 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, adequação 
à Lei Complementar 163/1999 e 340/2007 (sem formalização do novo organograma da ASSECOM). 
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 Organograma atual4 

 

 

  

                                                           
4 Organograma em funcionamento, sem alterações do organograma do catálogo/2011, conforme 
Formulário de Análise da Estrutura Organizacional da ASSECOM, apresentado em 09/10/2015. 
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1.1.1.3. Consultoria Geral do Estado - CGE 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 02/1973 – Dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Consultoria Geral do Estado 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.995/ 2000 

o Lei Complementar nº 239/ 2002 - Complementa a 

estrutura básica da Consultoria-Geral do Estado 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 

o Decreto nº 16.769/ 2003 

o Decreto nº 17.073/ 2003 

o Decreto nº 18.980/ 2006 - Dispõe sobre as competências, 

a estrutura básica e o Quadro de Lotação de cargos da 

Consultoria Geral do Estado  

 Natureza 

Órgão de assessoramento direto ao Governador, integrante da 

Administração Pública Direta, pertencente à estrutura da 

Governadoria. 

 Missão 

Zelar pela legalidade dos atos da Administração Pública 

Estadual. 

 Competências 

o assessorar o Governador em assuntos de natureza 

jurídica de interesse da administração estadual; 

o pronunciar-se em caráter final, sobre as matérias de 

ordem legal que lhe forem submetidas pelo Governador; 

o orientar os trabalhos afetos aos demais órgãos jurídicos 

do Poder Executivo, com o fim de uniformizar a 

jurisprudência administrativa; 



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

19 

o elaborar e rever projetos de lei, decretos e outros 

provimentos regulamentares, bem como minutar 

mensagens e vetos governamentais. 

 

 Organograma formal5 

 
 

 Organograma catalogado 6 

 
 
 
 
 

                                                           
5Pesquisa em site oficial: 
http://www.consultoriageral.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=20010&ACT=&PAGE=0&PA
RM=&LBL=Atribui%E7%F5es#sthash.vgSbzbDF.dpuf (sem alterações, conforme organograma formal) 
6 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011.  

http://www.consultoriageral.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=20010&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Atribui%E7%F5es#sthash.vgSbzbDF.dpuf
http://www.consultoriageral.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=20010&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Atribui%E7%F5es#sthash.vgSbzbDF.dpuf
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 Organograma atual (funcionograma)7 

 

 

  

                                                           
7 Funcionograma horizontalizado apresentado no Formulário de Análise da Estrutura Organizacional da 

CGE, em 09/10/2015. 
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1.1.1.4. Controladoria Geral do Estado – CONTROL 

o Legislação  

o Lei Complementar nº 150/ 1997 – Institui o Sistema 

Integrado de Controle Interno do Poder Executivo e cria a 

Controladoria Geral do Estado  

o Lei Complementar nº 157/ 1997– altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 150/ 1997 (acrescenta a 

Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento e 

a Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise 

à estrutura básica da Controladoria Geral do Estado) 

o Decreto nº 13.745/ 1998 – aprova o Regimento Interno 

da CONTROL 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte (altera competência da CONTROL que passa a ser 

responsável pela elaboração do Balanço Geral do Estado 

e da prestação de contas anual do Governador) 

o Decreto nº 14.328/ 1999 – dispõe sobre as competências, 

a estrutura básica e o quadro de lotação de cargos da 

CONTROL 

o Lei nº 7.902/ 2000 – cria cargos de Técnico de Controle 

Interno no Quadro Geral de Pessoal da CONTROL e fixa 

sua remuneração 

o Decreto nº 16.867/2003 – remaneja um cargo de 

provimento em comissão da SEGOV para a CONTROL 

o Decreto nº 24.973/2015- Altera o caput do art. 6º do 

Decreto Estadual n.º 24.763, de 29 de outubro de 2014 

para acrescentar competência 

o Natureza 

Órgão de assessoramento imediato ao Governador, integrante da 

Administração Pública Estadual Direta, pertencente à estrutura 

da Governadoria. 
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o Missão 

Ser o órgão central do Sistema Integrado de Controle Interno do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

o Competências 

o supervisionar tecnicamente as atividades do sistema 

integrado de fiscalização financeira, contabilidade e 

auditoria; 

o expedir atos normativos concernentes à ação do sistema 

integrado de fiscalização financeira, contabilidade e 

auditoria; 

o determinar, acompanhar e avaliar a execução de 

auditorias; 

o proceder ao exame prévio nos processos originários de 

atos de gestão orçamentárias, financeira e patrimonial 

dos órgãos e entidades da administração pública estadual 

e nos de aplicação de recursos públicos estaduais por 

entidades de direito privado, emitindo parecer técnico; 

o promover a apuração de denúncias formais, relativas a 

irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer 

órgão ou entidade da administração estadual, dando 

ciência imediata ao Governador do Estado, ao interessado 

e ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou 

autores do ato objeto da denúncia, sob pena de 

responsabilidade solidária; 

o propor ao Governador do Estado a aplicação das sanções 

cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores 

inadimplentes, podendo inclusive sugerir o bloqueio de 

transferências de recursos do Tesouro Estadual e de 

contas bancárias; 

o elaborar e manter atualizado o plano de contas único 

para os órgãos da Administração Direta e aprovar o plano 

de contas dos órgãos da administração indireta e 

fundacional; 

o proceder à tomada de contas dos responsáveis pela 

aplicação de recursos públicos; 
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o realizar auditoria na forma e no conteúdo dos atos 

financeiros; 

o coordenar a prestação de contas dos órgãos e entidades 

do Estado; 

o elaborar a prestação de contas anual do Governador e o 

Balanço Geral do Estado; 

o manter com o Tribunal de Contas colaboração técnica e 

profissional relativamente à troca de informações e de 

dados em nível de execução orçamentária, objetivando 

uma maior integração dos controles interno e externo; 

o adotar as providências necessárias para relacionar em 

restos a pagar as despesas ordenadas e enviadas pelos 

gestores das Unidades Administrativas, obedecidas as 

mesmas formalidades fixadas para a administração dos 

créditos orçamentários.8 

o Organograma formal9 

 

 

                                                           
8Decreto nº 24.973/2015- Altera o caput do art. 6º do Decreto Estadual n.º 24.763, de 29 de outubro de 

2014. 
9Decreto nº 14.328/ 1999 – dispõe sobre as competências, a estrutura básica e o quadro de lotação de 

cargos da CONTROL 
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 Organograma catalogado10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual11 

 
  

                                                           
11Organograma apresentado no Formulário de Análise da Estrutura Organizacional da CONTROL, sem 

alteração do Organograma catalogado em 2011. 
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1.1.1.4. Defensoria Pública Geral do Estado 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 251/ 2003 – Institui a estrutura 

administrativa da Defensoria Pública do RN e dispõe sobre 

o Estatuto dos defensores Públicos 

o Lei Complementar nº 386/2009 – Cria cargos Públicos de 

provimento efetivo, vinculados à DPGE 

o Lei Complementar nº 510/2014 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 251/2003 

 Natureza 

Órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, diretamente 

subordinado ao Governador do Estado. 

 Missão 

Não foi recebido qualquer documento do qual se pudesse extrair 

a Missão da DPGE. 

 Competências 

o promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes 

em conflito de interesses; 

o patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 

o patrocinar defesa em ação penal; 

o patrocinar ação civil; 

o patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 

o atuar como Curador Especial de necessitados, nos casos 

previstos em lei; 

o exercer a defesa da criança e do adolescente, nos casos 

previstos em Lei; 

o atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, 

visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o 

exercício dos direitos e garantias individuais; 

o assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com recursos e meios a ela inerentes;  

o atuar junto aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;  
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o patrocinar os direitos e interesses do consumidor 

necessitado lesado;  

o promover, junto aos cartórios competentes, o assentamento 

de registro civil de nascimento e óbito de necessitados.  

 Conselhos e Fundos 

o Fundo de Manutenção e Aparelhamento da Defensoria 

Pública Geral do Estado – FUMADEP  

 

 Organograma formal12 

 
 

 Organograma informal (Funcionograma) 

Não há estrutura informal em funcionamento. 
  

                                                           
12 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.1.1.5. Procuradoria Geral do Estado 

 Legislação 

o Lei nº 3.815/1970 - Cria a PGE 

o Decreto nº 5.401/ 1970 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 240/ 2002 - Dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande 

do Norte e o Estatuto dos Procuradores do Estado 

o Lei Complementar nº 518/2014 – Dispõe sobre a 

organização e o funcionamento da Assessoria Jurídica 

Estadual, órgão vinculado à PGE, integrante da sua 

estrutura desconcentrada, com a finalidade de assessorar 

os órgãos da APE/RN. 

 Natureza 

Instituição de natureza permanente e essencial à Justiça e à 

Administração Pública Estadual, subordinada diretamente à 

estrutura da Governadoria. 

 Missão 

Exercer, com exclusividade, a defesa judicial e extrajudicial do 

Estado do Rio Grande do Norte e o assessoramento jurídico 

ao Poder Executivo, bem como o assessoramento jurídico 

ao Poder Executivo. 

 Competências 

o patrocinar, com exclusividade, os interesses judiciais e 

extrajudiciais da Administração direta, autarquias e 

fundações públicas, bem como das agências de fomento 

econômico e reguladoras dos serviços públicos do 

Estado, na forma da lei; 

o exercer as atividades de assessoramento jurídico aos 

órgãos da Administração Pública estadual, bem como o 

controle da legalidade e da moralidade dos atos 

administrativos; 
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o representar a Fazenda Pública estadual junto ao Tribunal 

de Contas do Estado; 

o representar o Governador do Estado nas ações diretas de 

inconstitucionalidade de sua iniciativa; 

o propor ao Governador do Estado as medidas de caráter 

jurídico que visem proteger os direitos reais e 

possessórios referentes ao patrimônio público estadual; 

o ajuizar as medidas judiciais visando a proteção do meio 

ambiente e do patrimônio histórico, artístico-cultural, 

turístico e paisagístico do Estado; 

o propor ao Governador do Estado a abertura de inquérito 

administrativo contra agentes públicos, nos casos de 

malversação de verbas do erário estadual ou quando da 

ocorrência de ato administrativo praticado com excesso 

de poder ou desvio de finalidade; 

o opinar sobre as matérias que lhe forem submetidas pelo 

Governador do Estado, Secretários de Estado e outros 

dirigentes de órgãos e entidades da Administração 

estadual; 

o opinar, previamente, sobre decisões e precatórios 

judiciais; a legalidade e a forma de atos convocatórios de 

licitações, bem como de certame correspondente a 

tomada de preço e a concorrência; os processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação, quando 

ultrapassar os valores referentes a modalidade convite; 

o representar o Governador do Estado nas providências de 

ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e 

coletivo e pela boa aplicação das leis; 

o apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, 

inscrever, controlar e executar, com exclusividade, a 

dívida ativa do Estado; 

o coordenar, orientar e supervisionar, tecnicamente, as 

atividades da Assessoria Jurídica estadual; 

o exercer a orientação, o assessoramento e o controle dos 

serviços jurídicos dos órgãos da Administração 

descentralizada; 
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o celebrar contratos, acordos e convênios relacionados à 

qualificação funcional dos Procuradores do Estado e dos 

servidores da Procuradoria Geral do Estado, bem como 

para a ampliação da defesa judicial do Estado; 

o emitir parecer prévio nos processos administrativos de 

competência dos Conselhos instituídos no âmbito da 

Administração Pública do Estado; 

o exercer, mediante a Coordenadoria de Controle e 

Articulação da Assessoria Jurídica Estadual, o controle e 

a supervisão dos atos e processos que tratam dos 

direitos, deveres, disciplina, vantagens e prerrogativas 

dos servidores públicos civis e militares do Estado; 

o exercer a defesa judicial das autarquias e fundações 

públicas e prestar assessoria técnica nas matérias de 

natureza administrativa; 

o prestar o assessoramento jurídico auxiliar aos órgãos e 

às entidades submetidos ao regime de direito público da 

Administração Pública Estadual; 

o desenvolver outras atividades definidas em Lei. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado 

o Fundo de Aperfeiçoamento Funcional e Aparelhamento 

Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado (FUNAF) 
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 Organograma formal13 

 

 

  

                                                           
13Lei Complementar nº 240/ 2002 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado 
do Rio Grande do Norte e o Estatuto dos Procuradores do Estado/ Organograma apresentado no 
Formulário Análise da Estrutura Organizacional em 09/10/2015. 
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 Organograma catalogado14 

 

 

 
 Organograma atual 

Não apresentada alternativa de funcionograma ou estrutura informal. 
  

                                                           
14 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.1.2. SECRETARIAS DE ESTADO 

1.1.2.1. Secretaria de Estado da Administração e dos 

Recursos Humanos - SEARH 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 190/ 2001 – Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 163/1999 

o Lei Complementar nº 237/ 2002 - Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 163/1999 

o Lei Complementar nº 301/ 2005 - Institui a Unidade de 

Coordenação Estadual (UCE), subordinada, 

administrativamente, à Secretaria de Estado da 

Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) e, 

tecnicamente, à SEARH e à Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças (SEPLAN) 

o Decreto nº 15.331/ 2001 - Dispõe sobre as competências, 

a estrutura básica e o quadro de lotação de cargos da 

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 

Humanos – SEARH 

o Decreto nº 18.936/ 2006 - Aumenta o número máximo de 

sessões mensais da Comissão Permanente de Avaliações 

Periciais de que trata a alínea “d”, do inciso II, do art. 1º, 

do Decreto Estadual n.º 14.423, de 13 de maio de 1999 

o Decreto nº 19.896/ 2007 - Dispõe sobre a estrutura 

organizacional e o Quadro de Lotação de Cargos públicos 

de provimento em comissão da Secretaria de Estado da 

Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) 

o Decreto nº 21.298/ 2009 – Aprova o Regimento Interno 

da SEARH, com a natureza e definições das competências 

e atribuições das unidades e órgãos integrantes da sua 

estrutura organizacional 
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 Natureza 

Órgão de natureza instrumental-administrativa, integrante da 

Administração Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Formular e implementar políticas de administração dos recursos 

humanos, materiais, patrimoniais e tecnológicos para dotar o 

governo do Rio Grande do Norte dos meios para fazer uma 

prestação de serviços públicos de modo efetivo, ético e de alta 

qualidade, para seus cidadãos. 

 Competências 

o realizar as atividades de administração de pessoal relativas 

a: 

- gestão e desenvolvimento de recursos humanos 

da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas, através de programas para 

valorização do servidor, com a participação de 

instituições de ensino; 

- admissão, posse e lotação de pessoal; 

- avaliação do desempenho funcional para os fins 

previstos em lei; 

- realização de estudos para elaboração de planos 

de carreiras para a Administração Direta; 

- manutenção de cadastro atualizado de pessoal da 

administração pública direta, fundacional, 

autárquica e indireta, para permitir informações 

necessárias à gestão do quadro de pessoal do 

Estado; 

o preparar os atos necessários ao provimento e vacância de 

cargos, exoneração, demissão cessão, relotação, 

redistribuição, afastamento, disponibilidade e 

aposentadoria de pessoal da Administração Direta; 

o preparar os atos necessários ao provimento de cargos da 

Magistratura e do Tribunal de Contas, nas hipóteses 

previstas na Constituição; 

o formular orientações administrativas para a uniformização 

dos procedimentos, rotinas e atividades de pessoal; 
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o coordenar a realização de concurso público para o 

funcionalismo em geral e supervisioná-lo quando realizado 

para categorias especificas;  

o Instaurar processo administrativo disciplinar ou sindicância 

para apuração de irregularidade no serviço público. 

o administrar materiais, patrimônio e serviços auxiliares, aí 

incluídas as atividades de: 

- padronização e codificação de materiais; 

- conservação e alienação de bens e materiais; 

- inventário anual; 

- digitalização, reprodução e arquivo de 

documentos; 

- manutenção e conservação de prédios e do Centro 

Administrativo; 

- circulação de correspondência; 

- administração de serviços auxiliares contratados 

de terceiros. 

o promover estudos e ações na área de modernização 

administrativa e reforma do Estado, visando o 

aperfeiçoamento permanente de práticas, métodos e 

procedimentos de gestão e de trabalho; 

o determinar a realização de auditorias administrativas; 

o administrar o Centro Administrativo; 

o supervisionar as atividades de previdência dos servidores 

públicos; 

o executar serviços de processamento de dados e tratamento 

de informações; 

o coordenar a elaboração das folhas de pagamento da 

Administração Direta e Indireta do Estado; 

o elaborar e coordenar o processo de informatização da 

Administração Estadual; 

o fiscalizar e controlar o uso de veículos oficiais, na forma 

estabelecida em regulamento, para efeito de observância das 

normas administrativas e de trânsito, respeitada a 

competência dos órgãos específicos; e 

o prestar serviços de apoio necessários ao funcionamento 

regular da Administração Direta. 
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 Entidades Vinculadas 

DATANORTE - Sociedade de Economia Mista 

IPERN - Autarquia 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho de Gerenciamento do Patrimônio do Estado 

o Conselho de Política de Administração e Remuneração de 

Pessoal (COARP- órgão público permanente da estrutura 

organizacional básica do Estado do Rio Grande do Norte, 

vinculado diretamente ao Governador do Estado e presidido 

pelo Secretário da SEARH). 

o Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado 

- FUNDESPE 

 Organograma formal e atual 15 

 

 
 

                                                           
15 Decreto nº 19.896, de 06 de julho de 2007 que dispõe sobre a estrutura da SEARH 
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 Organograma catalogado16 

 

 
  

                                                           
16 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, 
proposta de adequação ao Decreto nº 22.141/2011 que determina, emergencialmente, 
providências para contenção de despesas, estabelece normas e diretrizes administrativas para 
toda a Administração Pública do Rio Grande do Norte (não formalizado) 
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1.1.2.2 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e 

da Pesca 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 186/ 2000 – altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 163/ 1999 

o Lei Complementar nº 220/ 2002 – dá nova denominação à 

SAPE (incorpora atividade pesqueira) 

o Decreto nº 15.270/ 2001- dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação de cargos da 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária (SAPE) 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- altera dispositivos da Lei 

complementar nº 163/1999 

o Decreto nº 21.111/ 2009 – dispõe sobre estrutura 

organizacional da SAPE 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Coordenar as Políticas Públicas voltadas para o desenvolvimento 

do Setor Agropecuário do Rio Grande do Norte, quer 

diretamente, quer através de suas entidades vinculadas – 

EMATER/RN, EMPARN, IDIARN e CEASA, sempre com o objetivo 

de promover melhorias crescente nos aspectos qualitativos e 

quantitativos da produção rural – alimentos para abastecimento 

dos mercados interno e externo; matéria-prima e insumos para 

mover as nossas indústrias.  

 Competências 

o prestar serviços técnicos ligados ao desenvolvimento da 

agropecuária, da pesca e da agroindústria e dar assistência 

às atividades privadas que atuam nessa área; 
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o executar estudos, pesquisas e avaliações de natureza 

econômica, visando ao fomento da produção agropecuária, 

da pesca e da agroindústria; 

o promover a expansão da oferta de insumos básicos para a 

agricultura; 

o aplicar a ordem normativa da defesa vegetal e animal, 

fiscalizar sua observância e impor penalidades aos 

infratores, nos limites da competência estadual;  

o formular e controlar a política estadual de colonização;  

o estudar e propor medidas visando ao fortalecimento dos 

serviços de assistência técnica e extensão rural;  

o estudar e propor medidas visando à melhoria do 

abastecimento da população com produtos agropecuários e 

da pesca; 

o proteger o uso e a fertilidade dos solos; 

o desenvolver e fortalecer o cooperativismo e associativismo 

no campo; 

o realizar o planejamento agrícola do Estado;  

o gerenciar e manter os projetos estaduais de agricultura 

irrigada; 

o promover, para o abastecimento animal e da pequena 

irrigação, a perfuração, instalação, recuperação e limpeza de 

poços tubulares; 

o projetar, construir e recuperar cisternas públicas e 

comunitárias; 

o projetar e executar os serviços de eletrificação de 

comunidades e propriedades rurais; 

o articular-se com órgãos e entidades nacionais e 

internacionais de sua área de atuação. 

 Entidades Vinculadas 

EMATER - Autarquia 

EMPARN - Empresa Pública  

CEASA - Sociedade de Economia Mista 

IDIARN - Autarquia 

  

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosemparn.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosceasa.asp
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 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

CEDRUS/RN 

o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário – FDA 

o Fundo Estadual de Enfrentamento à Seca 

 
 Organograma formal e atual17 

 
 

  

                                                           
17 Apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional, em 09/10/2015, conforme 
Decreto nº 21.111/2009 
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 Organograma catalogado18 

 
 

 

 

                                                           
18  Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, conforme 

Decreto nº 21.111/2009. 
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1.1.2.3. Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  

  Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo do Estado Rio Grande do Norte 

o Decreto n º 15.035/ 2000 – Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e os cargos comissionados da SEEC 

o Lei Complementar nº 175/ 2000 – Altera a Lei Complementar 

nº 163/1999 

o Decreto nº 15.543/ 2001 – Altera dispositivos do Decreto nº 

15.035/2000 

o Lei Complementar nº 198/ 2001- Altera Lei Complementar nº 

163/1999 

o Lei Complementar nº 340/ 2007 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 163/1999 

 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC/RN, 

integrante da Administração Pública Estadual Direta, nos termos 

da Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, é uma 

organização base da Administração Estadual para planejamento, 

organização, direção, controle e execução dos programas e 

projetos destinados à implementação da política governamental 

nos setores de educação e cultura. 

Nossa missão é garantir à população um ensino público de 

qualidade, assegurando-lhe a universalização do acesso e 

permanência dos alunos à escola, visando o pleno exercício da 

cidadania. 

 Competências 

o executar e controlar a ação do Governo na área de educação;  

o promover e incentivar as atividades culturais e educacionais; 

o controlar e fiscalizar o funcionamento das escolas públicas e 

particulares, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

o apoiar e orientar a iniciativa privada na área da educação e da 

cultura; 
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o articular-se com o Governo Federal em matéria de política e 

de legislação educacional; 

o estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para 

investimentos no sistema e no processo educacional; 

o rever e aperfeiçoar, permanentemente, o sistema de ensino; 

o definir programas e projetos que atendam às demandas dos 

segmentos sociais menos abastados da sociedade norte-rio-

grandense; 

o integrar, na área de educação, as iniciativas de caráter 

organizacional e administrativa com as atividades de 

planejamento, de finanças e de administração geral; 

o integrar as ações na área de educação com setores de 

agricultura, de saúde pública e de tributação da 

Administração Pública; 

o defender o patrimônio histórico, arqueológico, científico, 

cultural e artístico do Estado; 

o desenvolver ações que contribuam para a oferta da educação 

básica integrada ou subsequentemente com a educação 

profissional e tecnológica, a partir de arranjos produtivos, 

culturais e sociais de cada região do Estado. 

 Entidades vinculadas 

o Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP 

(Autarquia) 

o Fundação José Augusto – FJA (Fundação) 

o Universidade do estado do Rio Grande do Norte – UERN 

(Fundação) 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Educação - CEE 

o Conselho de Alimentação Escolar - CAE  

o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB  

o  Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosifesp.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosfja.asp
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 Organograma formal19 

 
 
 
 

 Organograma informal (Funcionograma)20 

 
 

                                                           
19 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
20 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.1.2.4. Secretaria de Estado da Infraestrutura 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.299/ 1999 - dispõe sobre competências, 

estrutura básica e quadro de lotação de cargos da SIN 

o Leis nº. 7.463/1999 – regula a criação e o funcionamento 

da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 

Grande do Norte – ARSEP 

o Decreto nº 7.758/199 – revoga Decreto nº 7.463/199 e 

dispõe sobre a ARSEP 

o Lei Complementar nº 186/ 2000 – altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 163/ 1999 

o Lei Complementar nº 237/ 2002 – altera dispositivo da 

Lei Complementar nº 163/ 1999 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- altera dispositivos da 

Lei complementar nº 163/1999 

o Decreto nº 20.120/2007 – dispões sobre cargos públicos 

de provimento em comissão da SIN 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

Pública Estadual Direta 

 Missão 

Planejar e executar as ações públicas estaduais nos setores de 

viação, transportes, energia, obras e serviços de engenharia e 

avaliações de bens imóveis da Administração Estadual Direta. 

 Competências 

o Promover medidas para implantação da política estadual de 

viação; 

o definir políticas relativas a energia elétrica, rodovias e 

serviços de trânsito, respeitadas as competências da 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária (SAPE); 
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o controlar, operacional e funcionalmente, a aplicação de 

recursos federais nos setores de obras e transportes do 

Estado; 

o projetar, licitar, executar, fiscalizar e receber, direta ou 

indiretamente, obras e serviços de engenharia de interesse 

da Administração Direta, excetuando-se as obras e serviços 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (SEMARH) e de suas vinculadas;  

o sugerir a desapropriação de imóveis e benfeitorias, realizar 

vistorias, avaliações e perícias em edifícios e imóveis 

urbanos, públicos e particulares, que se destinem ao uso da 

Administração Pública Estadual; 

o integrar todas as iniciativas de fortalecimento e expansão da 

infraestrutura à ação estadual; 

o controlar e fiscalizar os custos operacionais e promover 

medidas visando à maximização dos investimentos do 

Estado nas diferentes modalidades de transportes; 

o articular-se com os órgãos e entidades federais do setor e 

outros órgãos e entidades estaduais; 

o definir a política estadual de transportes e suas diretrizes; 

o controlar e supervisionar obras e serviços executados pelos 

órgãos da Administração Direta e Indireta a ela vinculados; 

o coordenar e, quando for o caso, executar as ações do 

Governo junto aos Municípios nas áreas de competência da 

Secretaria e, mediante convênio, nas das demais. 

o gerenciar os programas especiais a serem desenvolvidos 

pelo Governo do Estado, com recursos de financiamento ou 

de convênios. 

 Entidades Vinculadas 

DER, DETRAN e ARSEP – Autarquias 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Rodoviário Estadual – CRE 

  

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosder.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosarsep.asp
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 Organograma formal21 

 
 
 
 

                                                           
21 Apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da SIN, em 09/10/2015, sem 
referência ao documento formal que o instituiu. 
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 Organograma catalogado22 

 

                                                           
22Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual23 

 
 

  

                                                           
23 Apresentado no Formulário Análise da Estrutura Organizacional da SIN, em 09/10/2015. 
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1.1.2.5. Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania  

 Legislação 

o Decreto nº. 14.331/1999 – Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação da SEJUC 

o Lei Complementar nº 163/1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 256/2003 – Dispõe sobre a 

transferência da administração do Sistema Penitenciário do 

Estado para a Secretaria de Estado do Trabalho, da Justiça e 

da Cidadania (SEJUC) 

o  Lei Complementar nº 262/2003 - Altera dispositivos de leis 

que tratam sobre a organização do Poder Executivo do RN 

o Lei Complementar nº 289 - Institui o Fundo Penitenciário do 

Estado do Rio Grande do Norte (FUNPERN) 

o Lei Complementar nº. 319/2006 – Cria a SEJUC 

o Leis Complementares nº. 340 – Altera a Lei Estadual 

163/1999 

o Lei Complementar nº 354/2007 

o Lei Complementar nº. 407/2009 

o Decreto nº. 21.164/2009 

o Decreto nº 22.778/2012 – Cria unidade administrativa no 

âmbito da SEJUC 

o Portaria nº 072/98 – GS/SEIJC - Cria unidade organizacional 

no âmbito da SEIJC 

o Portaria nº 241/2012 – SEJUC - Cria unidade organizacional 

no âmbito da SEJUC 

o Portaria nº 246/2012 – SEJUC - Cria unidade organizacional 

no âmbito da SEJUC 

o Portaria nº 247/2012 – SEJUC – Cria unidade organizacional 

no âmbito da SEJUC 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 
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 Missão 

Contribuir com a Segurança Civil da sociedade Potiguar, através 

de políticas públicas eficazes voltadas para os Direitos Humanos 

no sistema prisional, na Defesa Civil, nos Direitos dos 

Consumidores e na Cidadania, respaldando-se sempre na 

garantia da ordem social, jurídica e no bem estar coletivo como 

essenciais na construção de um Estado justo, organizado e 

digno.  

 Competências 

o Tratar de assuntos relacionados como o funcionamento das 

instituições e da ordem jurídica;  

o coordenar as relações do Poder Executivo com os outros 

Poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do 

Estado e as autoridades de outras esferas de governo, nos 

assuntos de natureza jurídica;  

o zelar pela proteção dos direitos humanos, colaborando com 

órgãos públicos e entidades não governamentais que se 

dediquem a igual objetivo ou que tenham por escopo a 

defesa e desenvolvimento da cidadania;  

o administrar o sistema penitenciário do Estado;  

o planejar, coordenar e executar as ações relacionadas com a 

defesa civil, nos casos de calamidades públicas, decorrentes 

de secas, inundações e outros flagelos naturais, respeitada 

a competência da União dos Municípios;  

o coordenar, no âmbito estadual, as medidas administrativas 

de defesa do consumidor, na forma da legislação federal 

respectiva e em articulação com os demais órgãos públicos 

e com as instituições particulares organizadas para o 

mesmo fim;  

o estimular a participação do povo na gestão pública, através 

de suas entidades representativas e das lideranças da 

comunidade, com vistas ao exercício da cidadania 

responsável;  

o promover a realização de estudos e pesquisas, bem como a 

divulgação de informações sobre a área específica de 
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competência da Secretaria, visando orientar a ação do 

governo e das entidades e órgãos de classe;  

o exercer as atribuições da Subsecretaria da Juventude, criada 

junto à SEJUC, para  coordenar a formulação, execução e 

avaliação das políticas públicas estaduais, incluindo seus 

respectivos programas e projetos, voltados para a 

juventude, competindo-lhe: 

 coordenar e avaliar as ações dos Órgãos e Entes da 

Administração Publica Estadual destinados à juventude; 

 dirigir a produção, consolidação e difusão de 

conhecimento sobre a situação socioeconômica, no 

âmbito estadual; 

 fomentar o protagonismo e associativo juvenis; e 

 promover a cooperação técnica entre a Subsecretaria da 

Juventude e o Poder Público ou entidades privadas, 

nacionais ou internacionais, a fim de assegurar o bom 

desempenho das políticas públicas estaduais 

relacionadas com os interesses da juventude; 

o coordenar a formulação, execução e avaliação das políticas 

públicas voltadas para a promoção da igualdade racial; 

o coordenar a formulação, execução e avaliação das políticas 

públicas voltadas para a promoção da defesa, das garantias 

e dos direitos da Mulher. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Penitenciário do Estado do RN 

o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania – 

COEDHUCI 

o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor - CEDC  

o Conselho Estadual da Mulher - CEM 

o Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial - CONSEPPIR 

o Fundo Penitenciário do Estado do RN - FUNPERN 

o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor – 

FEDDC 
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 Organograma Formal24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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 Organograma informal (Funcionograma)25 

 
 

  

                                                           
25 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.1.2.6. Secretaria de Estado da Saúde Pública 

 Legislação 

o Lei nº 3.088/1964 – cria a SESAP 

o Decreto nº 14.313/1999 - Insere a Subcoordenadoria de 

Vigilância Ambiental na Coordenadoria de Promoção à 

Saúde  

o Leis Complementares nº 163/1999 

o Lei Complementar nº 168/1999 – altera a Lei Complementar 

nº 163/1999, modificando número de cargos comissionados 

e funções gratificadas da SESAP 

o Lei Complementar nº 215/2001 - altera a Lei Complementar 

nº 163/1999 (altera composição do quadro de cargos e 

funções da SESAP) 

o Decreto nº 15.419/2001- Transforma as unidades 

administrativas da Secretaria de Estado da Saúde Pública em 

Unidades Regionais de Saúde Pública – URSAP’s 

o Lei Complementar nº 255/2003- Dispõe sobre a elevação do 

Hospital Maria Alice Fernandes à Categoria Especial, institui 

cargos de provimento em comissão, funções gratificadas 

o Lei Complementar nº 284/2005 – não encontrada 

o Lei Complementar n.º 333/2006 - institui o Plano de cargos, 

Carreiras e Remuneração da SESAP 

o Lei Complementar nº 337/2007 – altera a Lei Complementar 

n.º 333/2006 que institui o Plano de cargos, Carreiras e 

Remuneração da SESAP 

o Leis Complementares n.º 343/2007 - altera a Lei 

Complementar n.º 333/2006 

o Lei Complementar nº 346/2007 - reestrutura o Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES/RN), revoga 

a Lei Estadual nº 6.455, de 19 de junho de 1993 

o Decreto nº 21.632/ 2010 - Dispõe sobre o remanejamento 

de cargos de provimento em comissão (um cargo para a 

SESAP) 
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 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Promover a descentralização para os municípios dos 

serviços e das ações de saúde, bem como, acompanhar, 

controlar e avaliar estas ações, proporcionando apoio 

técnico e financeiro, coordenando o processo saúde-doença, 

na perspectiva da proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva. 

 Competências 

o Promover medidas de prevenção à saúde da população, 

mediante o controle e o combate de doenças 

infectocontagiosas e nutricionais; 

o fiscalizar e controlar as condições sanitárias, de higiene e de 

saneamento, a qualidade de medicamentos e de alimentos e 

a prática profissional médica e paramédica; 

o cumprir o Código de Saúde do Estado; 

o pesquisar, estudar e avaliar a demanda de atendimento 

médico e hospitalar, segundo condições previdenciárias 

públicas e particulares; 

o realizar a prestação de serviços médicos, paramédicos e 

farmacêuticos em colaboração com o Governo Federal; 

o dirigir as ações sanitárias; 

o promover campanhas educacionais e informacionais 

visando à preservação das condições de saúde da população; 

e 

o identificar fontes de recursos financeiros permanentes para 

a operação e a expansão dos serviços médicos hospitalares 

e assistenciais. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Saúde - CES 
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 Organograma Formal26 

 
  

                                                           
26 Apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da SESAP, sem referência legal 
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 Organograma catalogado27 

 
 

  

                                                           
27 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, conforme 

Decreto nº 22.141/2011. 
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 Organograma Atual28 

 
 

  

                                                           
28 Pesquisado em site oficial atualizado em 03 agosto de 2015 e apresentado no formulário Análise 

da Estrutura Organizacional da SESAP, sem referência legal. 
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1.1.2.7. Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social  

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999- dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo do Estado Rio Grande do Norte 

o Decreto nº 15.763/ 2001 - dispõe sobre a competência, a 

estrutura organizacional básica e o quadro de lotação de 

cargos da Policia Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

o Lei Complementar nº 209/ 2001 - altera dispositivos da Lei 

Complementar n.º 163, de 05 de fevereiro de 1999 

o Lei Complementar nº 231/ 2002 – institui unidade específica 

na estrutura da SESED (Corregedoria Geral) 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 – altera dispositivos de Leis 

Complementares anteriores que dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo  

o Lei Complementar nº 442/ 2010 (CIOSP) - institui o Centro 

Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP no 

âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social 

o Decreto nº 25.701/2015- Reorganiza o Gabinete de Gestão 

Integrada em Segurança Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte, com base nas diretrizes nacionais orientadoras da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 

Justiça 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Promover a segurança da população no Rio Grande do Norte 

desenvolvendo ações de prevenção à criminalidade, integração 

operacional dos órgãos de Defesa Social, custódia e reinserção 

social dos indivíduos privados de liberdade, proporcionando a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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 Competências 

o Programar, supervisionar, dirigir e orientar a ação da Polícia 

Militar e da Polícia Civil, a quem compete a apuração das 

infrações penais, exceto as militares, promovendo os meios 

necessários à investigação de natureza criminal ou 

contravencional, visando à segurança pública e à defesa 

social, respeitada a competência da União e assegurada a 

cooperação com as autoridades federais, dos demais 

Estados e do Distrito Federal;  

o exercer atribuições de polícia administrativo e judiciária, 

executando ações policiais típicas, preventivas e repressivas, 

em todo o território do Estado;  

o praticar atos de natureza assecuratória, disciplinar, 

instrumental e educativa, no exercício das atividades de 

polícia;  

o auxiliar as autoridades do Poder Judiciário e atender às 

requisições de força policial para o cumprimento de suas 

decisões;  

o desenvolver políticas de respeito à pessoa humana e aos 

direitos dos cidadãos, no exercício das atividades de polícia, 

com rigorosa observância das garantias constitucionais e 

legais; propiciar aos interessados, mediante requerimento 

dirigido ao titular da Pasta, acesso às informações que lhes 

digam respeito;  

o reprimir, de forma pronta e eficaz, sem prejuízo da 

observância das garantias legais, quaisquer abusos 

praticados por autoridades investidas de função policial, 

sob sua jurisdição; e  

o receber e analisar os expedientes militares encaminhados ao 

Governador, transmitindo e controlando a execução de suas 

ordens.  

- A Polícia Militar, força auxiliar e reserva do Exército, 

juntamente com a Polícia Civil e o Corpo de 

Bombeiros Militar, subordinam-se administrativa e 

operacionalmente ao Governador do Estado, por 

intermédio da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e da Defesa Social (SESED); 
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- A Polícia Militar é instituída à base da hierarquia e da 

disciplina, competindo-lhe a operacionalidade da 

política ostensiva e a preservação da ordem pública, 

além de outras competências definidas em lei, 

inclusive a execução de atividades de defesa civil;  

- A Polícia Militar é comandada por Oficial da ativa do 

último posto da corporação, com nível e 

remuneração de Subsecretário, e com competência 

para os atos de gestão orçamentária e financeira;  

- A Polícia Civil é dirigida por um delegado de polícia 

de carreira, integrante da última classe, com nível e 

remuneração de Subsecretário, com competência 

para os atos administrativos de natureza disciplinar 

e de gestão orçamentária e financeira, incumbindo-

lhe as funções e encargos de Polícia Judiciária e a 

apuração de infrações penais, exceto as militares, 

ressalvada a competência da União;  

- O Corpo de Bombeiros Militar é comandado por 

oficial da ativa do último posto da corporação, com a 

competência para os atos de gestão orçamentária e 

financeira; 

- A programação e o planejamento anual de 

investimentos das Polícias Civil e Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militar ficarão sob o controle e 

supervisão da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e da Defesa Social (SESED), inclusive quanto à 

estruturação, acompanhamento e gerenciamento da 

aplicação e execução dos projetos e recursos 

disponibilizados no Orçamento Geral do Estado.  

o Exercer o controle e a fiscalização das atividades funcionais 

e da conduta disciplinar interna dos órgãos e agentes 

integrantes do Sistema Estadual de Defesa Social, por meio 

da Corregedoria Geral.29 

 

                                                           
29 Adequação da lei Complementar nº 231/2002 que institui a Corregedoria Geral como órgão da 

SESED. 
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 Entidades vinculadas 

ITEP, PM, PC e CBM - Órgãos de Regime Especial 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Segurança 

o Conselho Estadual de Defesa Social - CONSEDS 

o Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN 

o Conselho Superior de Polícia - CONSEPOL 

o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública - GGI/RN  

o Fundo Especial de Segurança Pública 

 

 Organograma formal30 

 
  

                                                           
30 Apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional, em 09/10/2015, sem referência 
ao documento formal que contém o organograma. 
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 Organograma catalogado31 

 
 

  

                                                           
31 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, 
proposta de adequação ao Decreto nº 22.141/2011 que determina, emergencialmente, 
providências para contenção de despesas, estabelece normas e diretrizes administrativas para 
toda a Administração Pública do Rio Grande do Norte (não formalizado) 
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 Organograma atual32 

 
 

 

  

                                                           
32 Apresentado no Formulário Análise da Estrutura Organizacional da SESED, em 09/10/2015. 
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1.1.2.8. Secretaria de Estado da Tributação  

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 e alterações posteriores 

- Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do 

estado do Rio Grande do Norte 

o Decreto nº 14.794/ 2000 - Altera o Regulamento da SET 

o Decreto nº 21.089/ 2009 - Altera o Regulamento da SET 

o Decreto nº 22.088/2010 – Aprova novo Regulamento da 

SET 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

pública estadual Direta 

 Missão 

Não foi recebido qualquer documento do qual se pudesse 

extrair a Missão da SET. 

 Competências 

o Dirigir e executar a política de administração fiscal e 

tributária do Estado; 

o realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, 

bem como adotar providências executivas para a obtenção 

de recursos financeiros de origem tributária e outros; 

o manter cadastro de contribuintes contendo todos os 

dados necessários ao exercício das atividades de 

fiscalização, previsão de receitas e planejamento 

tributário do Estado; 

o orientar os contribuintes sobre a aplicação e a 

interpretação da legislação tributária; 

o informar à população os valores de taxas, contribuições, 

multas, licenças, alvarás e certidões;  

o criar mecanismos de articulação permanente com os 

setores econômicos do Estado, visando debater a 

regulamentação e aplicação da política tributária, o 

endividamento fiscal das empresas e a negociação de 
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alternativas para o equacionamento desses débitos 

fiscais. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho de Recursos Fiscais – CRF 

o Fundo Estadual de Incentivo à Educação Fiscal 

o Fundo Estadual de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

da Atividade Tributária – FUNDAT 

 

 Organograma formal33 

 
 

                                                           
33 Fonte: Site da SET - http://www.set.rn.gov.br/ 

http://www.set.rn.gov.br/
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 Organograma informal (Funcionograma) 

Não há organograma informal em funcionamento. 

  



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

69 

1.1.2.9. Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e 

Apoio à Reforma 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 207/2001- cria a Secretaria de Estado 

de Assuntos Fundiários, de Colonização e de Apoio à 

Reforma Agrária - SEARA 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 – altera dispositivos de Leis 

Complementares anteriores que dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo  

o Decreto nº 18.310/ 2005 - Dispõe sobre a estrutura e o 

funcionamento da SEARA 

o Decreto nº 21.632/ 2010 - Dispõe sobre o remanejamento 

de cargos de provimento em comissão da SEARA para a 

SESAP 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Direta. 

 Missão 

Desenvolver ações complementares à Reforma Agrária e 

implantar políticas públicas que possibilitem o acesso, o uso, a 

permanência e a legitimidade da terra, como instrumentos 

sustentáveis de inclusão e mobilidade social, garantindo o pleno 

exercício da cidadania. 

 Competências 

o Formular e implementar: 

- política fundiária do Estado; 

- política de exploração rural voltada, em especial, 

para o apoio aos assentamentos da reforma 

agrária; 

o administrar o patrimônio fundiário do Estado; 

o planejar e executar programas fundiários; 

o executar: 
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- a retificação, a aviventação e a demarcação dos 

limites do Estado e dos Municípios quando 

autorizado pelas partes interessadas; 

- os serviços de cartografia e mapoteca das áreas 

rurais do território estadual; 

- os desmembramentos e parcelamentos de terras 

públicas, para o seu melhor aproveitamento ou 

para fins de alienação; 

- as providências necessárias para auxiliar as 

desapropriações promovidas pelo Estado sobre 

propriedades rurais; 

o analisar os processos de alienações, concessões e 

transferências de terras devolutas, expedir os títulos 

correspondentes e fiscalizar o uso e a exploração das áreas 

concedidas; 

o manter registro atualizado das concessões e ocupações de 

terras devolutas;  

o realizar as medidas necessárias para permitir a 

discriminação das terras do domínio do Estado; 

o promover a revisão das concessões, legitimações e 

transferências de terras, bem como a declaração de sua 

caducidade, para efeito de reversão das áreas do patrimônio 

do Estado; 

o colaborar na elaboração e atualização da legislação 

fundiária estadual; 

o organizar o cadastro rural do Estado; 

o prestar assessoramento técnico para as atividades de 

exploração rural nas áreas beneficiadas por projetos de 

assentamento e colonização; 

o arrecadar: 

- taxas devidas em razão do exercício de poder de 

polícia ou prestação de serviços de sua 

competência, observados os ditames 

constitucionais e legais à sua instituição; 

- multas por infrações à legislação estadual 

correspondente; 
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- valores de foros e laudêmios, provenientes de 

venda, enfiteuse ou transferência de terras do 

Estado, concedidas a terceiros, recolhendo-os ao 

Tesouro Estadual, na forma da lei; 

o instruir e julgar, definitivamente, os processos decorrentes 

da aplicação ou não de multas de que trata a alínea “b”, do 

inciso XII, deste artigo; 

o expedir termo de reconhecimento do domínio particular, 

quando constatada a sua legitimidade, a título de 

legitimação da posse de terras devolutas, quando aprovado 

pelo Conselho de Gerenciamento do Patrimônio do Estado, 

na forma do Decreto Estadual nº 17.498, de 14 de maio de 

2004; 

o celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos 

e entidades governamentais e não-governamentais, visando 

ao cumprimento das finalidades da SEARA;  

o articular-se com os demais órgãos e entidades da política 

fundiária nacional, para compatibilizar programas, métodos 

e experiências, no interesse de melhor solucionar os 

problemas fundiários do Estado. 
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 Organograma formal34 

 

                                                           
34 Conforme dispõe o Decreto nº 18.310/2005. 
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 Organograma catalogado35 

 

 

 
  

                                                           
35 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, conforme 
Decreto nº 18.310/2005. 
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 Organograma atual36 

 
 

  

                                                           
36 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da SEARA, sem 

referência legal. 
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1.1.2.10. Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico 

 Legislação 

o Decreto nº 18.021/ 2004 – Aprova o Regulamento Interno e 

o Organograma da SEDEC 

o Lei Complementar nº 163/1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 - Altera dispositivos de leis 

que tratam sobre a organização do Poder Executivo do RN 

o Lei Complementar n.º 351/ 2007 - Altera Lei Complementar 

nº 118/1993 (FUNDET) 

o Decreto nº 21.924/ 2010 - Altera o Decreto Estadual nº 

18.021/2004 

 Natureza 

Órgão integrante da Administração Pública Estadual Direta. 

 Missão 

O trabalho da Secretaria do Desenvolvimento Econômico é 

promover e apoiar ações voltadas para o crescimento econômico 

e sustentável do Estado, promovendo as potencialidades 

regionais por meio da identificação de oportunidades de 

negócios, oferta de financiamentos e capacitação de recursos 

humanos. A Secretaria tem como eixos principais de atuação a 

indústria, recursos minerais, energia, comércio, serviços, ciência 

e tecnologia, em articulação com outros órgãos e entidades 

competentes. Integram a missão da Pasta a atração de novos 

investimentos nacionais e internacionais para o Estado e apoio 

ao micro e pequeno empreendedor para fomentar a geração de 

emprego e renda e o aumento do empreendedorismo e da 

competitividade local.  

 Competências 

o Promover o desenvolvimento econômico sustentável do 

Estado, coordenando e implementando ações setoriais nas 

áreas da indústria, recursos minerais, energia, comércio, 

serviços, ciência e tecnologia, em articulação com outros 

órgãos e entidades competentes;  
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o apoiar ações voltadas para o desenvolvimento econômico 

equilibrado do Estado, promovendo as potencialidades 

regionais por meio da identificação de oportunidades de 

negócios, oferta de financiamentos e capacitação de 

recursos humanos;  

o promover ações em cooperação com as Secretarias de igual 

natureza nos municípios e com Secretarias e entidades da 

Administração Estadual, sempre voltadas para o 

desenvolvimento econômico equilibrado de todas as regiões 

do Estado;  

o elaborar e implementar a política estadual de 

desenvolvimento industrial, em articulação com as 

entidades atuantes nesse setor;  

o elaborar e implementar a política estadual de estímulo à 

expansão da atividade comercial e do segmento de serviços, 

articulando-se com as entidades atuantes nesse setor;  

o articular e desenvolver as ações voltadas para estimular as 

atividades de comércio exterior, abrindo novos mercados 

para os produtos e serviços do Estado, fomentando a 

implantação de serviços de logística e capacitando recursos 

humanos para esse setor; 

o elaborar e implementar a política estadual dirigida para o 

aproveitamento econômico do potencial de recursos 

minerais, mediante a formulação e execução de planos e 

programas, em articulação com as entidades atuantes nesse 

setor;  

o estabelecer as diretrizes e coordenar o processo de 

elaboração da política estadual de desenvolvimento 

científico e tecnológico, a ser implementada por intermédio 

das entidades integrantes do Sistema Estadual de Ciência e 

Tecnologia;  

o elaborar a política estadual de energia, articulando-se com 

entidades de outros níveis de governo e coordenando a 

implementação das ações no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Norte;  
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o apoiar e fomentar projetos de expansão de oferta de energia, 

especialmente a geração de energias alternativas, no Estado 

do Rio Grande do Norte;  

o supervisionar a execução das atividades de registro 

comercial e de metrologia e qualidade.  

 Entidades vinculadas 

o Instituto de Pesos e Medidas – IPEM (Autarquia) 

o Junta Comercial do Rio Grande do Norte – JUCERN 

(Autarquia) 

o Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte – 

FAPERN (Fundação) 

o Companhia Potiguar de Gás – POTIGÁS (Sociedade de 

Economia Mista) 

o Agência de Fomento do Rio Grande do Norte – AGN 

(Sociedade de Economia Mista) 

 

 Organograma formal37 

 

 
 

 Assessoria Técnica – AT 

 Assessoria Jurídica – AJ 

 Unidade Instrumental de Finanças e Planejamento – UIFP 

 Unidade Instrumental de Administração Geral – UIAG 

                                                           
37 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 

 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosipem.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosjucern.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosfapern.asp
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargospotigas.asp
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 Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial – CODIT 

 Coordenadoria de Desenvolvimento Comercial – CODEC 

 Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Minerais 

– CODEM 

 Coordenadoria de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CODET 

 Coordenadoria de Desenvolvimento Energético – CODER 

 Subcoordenadoria de Incentivos à Produção – SUINPRO 

 Subcoordenadoria de Captação de Investimentos – 

SUCAPIS 

 Subcoordenadoria de Acompanhamento e Controle – 

SUCONTE 

 Subcoordenadoria de Apoio ao Comércio Exterior – 

SUCOMEX 

 Subcoordenadoria de Apoio ao Comércio e Serviços – 

SUSERVE 

 Subcoordenadoria de Planejamento e Pesquisa Mineral - 

SUPLANE 

 Subcoordenadoria de Acompanhamento da Produção 

Mineral - SUMINER 

 Subcoordenadoria de Inovação Tecnológica - SUINTEC 

 Subcoordenadoria de Análise e Acompanhamento de 

Projetos – SUPROJE 

 

 Subcoordenadoria de Documentação e Informação 

Tecnológica – SUDOINF 

 Subcoordenadoria de Infraestrutura – SUINFRA 

 Subcoordenadoria de Articulação Empresarial – SUARTIC 

 Subcoordenadoria de Planejamento Energético – SUPLENE 

 Subcoordenadoria de Energias Alternativas - SUENERGE  

 

 Organograma informal (Funcionograma) 

Não foi identificada a existência de organograma 

informal. 
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1.1.2.11. Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer 

 Legislação  

o Lei Estadual nº 7.133/ 1998 – institui o Sistema Estadual do 

Desporto e dispõe sobre o Conselho Estadual do desporto 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- Altera dispositivos da Lei 

complementar nº 163/1999 (cria a SEEL) 

o Decreto nº 19.795, de 14 de maio de 2007 - Dispõe sobre as 

competências e a estrutura organizacional da Secretaria de 

Estado do Esporte e do Lazer 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Estabelecer diretrizes e formular políticas públicas nas áreas do 

esporte e do lazer, desenvolvendo e executando ações 

governamentais voltadas para as práticas esportivas formais e 

não formais e do lazer em busca do bem-estar social e da 

cidadania plena. Proporcionar o fortalecimento e a determinação 

de construir um sistema esportivo democrático em que o 

esporte e o lazer sejam vivenciados como um direito de todos e 

dever do estado para o combate ás vulnerabilidades sociais e 

crescimento econômico. 

 Competências 

o Estabelecer diretrizes e formular políticas públicas nas áreas 

de esporte e lazer; 

o desenvolver e executar ações governamentais voltadas para 

a prática desportiva e recreativa que possam auxiliar no 

combate à prostituição infanto-juvenil, ao consumo de 

drogas e à marginalidade; 

o incentivar, apoiar e orientar a realização de atividades e 

eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, 

quer no âmbito da Administração Estadual ou da iniciativa 

privada; 
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o articular-se com Órgãos e Entidades nacionais e 

internacionais de sua área de atuação; 

o gerir os recursos financeiros destinados à promoção do 

esporte e do lazer; 

o zelar pelo cumprimento da legislação esportiva;  

o estimular e elaborar estudos e pesquisas sobre assuntos 

relacionados a sua esfera de competência. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Desportos – CED 

 Organograma formal38 

 
  

                                                           
38 Organograma conforme Decreto nº 19.795, de 14 de maio de 2007 
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 Organograma catalogado39 

 
 

 

 Organograma atual40 

 
  

                                                           
39 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011 

40 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional e no site 
oficial da SEEL, sem referência legal  
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1.1.2.12. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.323/ 1999 - Estabeleceu as competências da 

Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos - SERHID 

o Lei Complementar nº 340/ 2007 - Altera a Lei Estadual 

163/1999 

o Lei complementar nº 482/2013 – Altera a Lei Complementar 

nº 163/1999  

o Decreto nº 25.366/2015 - Aprova o Regulamento da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Formular, promover e supervisionar a implementação de 

políticas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de forma 

integrada, descentralizada e participativa, visando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida 

da população do Rio Grande do Norte.  

 Competências 

o Formular políticas, planos e programas estaduais de meio 

ambiente e recursos hídricos e supervisionar a sua execução;  

o coordenar e supervisionar a execução das atividades 

estaduais de meio ambiente e recursos hídricos;  

o prover os serviços da Secretaria Executiva do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (CONEMA), do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e dos Comitês de 

Bacias;  
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o exercer a gestão administrativa, orçamentária, financeira e 

patrimonial do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNERH);  

o participar do processo de ampliação e operação de redes de 

estações medidoras de dados hidrológicos e pluviométricos;  

o projetar, licitar, executar, fiscalizar e receber as obras e 

serviços de engenharia relacionados com infraestrutura 

hídrica afetos à SEMARH e às Entidades a ela vinculadas;  

o promover a descentralização no gerenciamento dos 

recursos hídricos e incentivar a integração e participação da 

sociedade no processo de gestão dos recursos hídricos, na 

forma da lei;  

o desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com 

o aproveitamento e a preservação do meio ambiente e dos 

recursos hídricos;  

o supervisionar a formulação e a execução da política estadual 

de educação ambiental; Coordenadoria de Controle dos Atos 

Governamentais - CONTRAG/GAC  

o supervisionar a execução dos programas educacionais e de 

capacitação de pessoal em gestão do meio ambiente e dos 

recursos hídricos;  

o fixar critérios e normas quanto à permissão e uso racional 

dos recursos hídricos;  

o relacionar-se com Órgãos e Entes públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais, que apresentem afinidade com 

sua área de atuação;  

o representar o Estado no Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, previsto no art. 21, XIX, da 

Constituição Federal;  

o definir e coordenar a implantação da política de saneamento 

no Estado do Rio Grande do Norte; e  

o fomentar o processo de criação e desenvolvimento dos 

Comitês de Bacias.  

 Entidades vinculadas 

o Instituto da Gestão das Águas do Estado do RN – IGARN 

(Autarquia) 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargosigarn.asp
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o Companhia de Águas e Esgotos do RN – CAERN (Sociedade 

de Economia Mista) 

o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

do RN – IDEMA (Autarquia) 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH 

o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH 

 Organograma formal41 

 
  

                                                           
41 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/gac_cargoscaern.asp
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 Organograma informal (Funcionograma)42 

 
 

  

                                                           
42 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.1.2.13. Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999- dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo do Estado Rio Grande do Norte 

o Lei Complementar nº 186/ 2000 – altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 163/ 1999 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 – altera dispositivos de Leis 

Complementares anteriores que dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo 

o Decreto nº 15.297/ 2001- Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação da Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN 

o Decreto nº 16.022/ 2002- Remaneja os cargos de 

provimento em comissão que especifica 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- Altera dispositivos da Lei 

complementar nº 163/1999. 

o Lei Complementar nº 390/2009 - Institui o Conselho 

Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (CONCIDADES 

– RN), junto à Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (SEPLAN), define as normas básicas para o 

funcionamento do Conselho  

o Decreto nº 22.539/2011 - Dispõe sobre a criação de Unidade 

Administrativa no âmbito da Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças (SEPLAN), para fins de 

execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Grande do Norte (RN Sustentável) 

o Decreto nº 22.653/2012 - Dispõe sobre a estrutura 

organizacional da Secretaria de Estado do Planejamento e 

das Finanças (SEPLAN) 

o Decreto nº 22.901/2012 – Altera o Decreto Estadual nº 

22.653, de 23 de abril de 2012 

o Lei Complementar nº 480/2013 - Altera a Lei Complementar 

Estadual nº 307, de 11 de outubro de 2005, que dispõe sobre 

normas específicas para licitação e contratação de Parceria 

Público-Privada (PPP), no âmbito do Estado do Rio Grande do 
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Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na 

Administração Pública Estadual 

 Missão 

Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar os 

Sistemas Estaduais de Planejamento, Orçamento e Finanças, 

induzindo o desenvolvimento sustentável e institucional do Rio 

Grande do Norte.  

 Natureza 

Órgão de natureza instrumental da Administração Pública 

Estadual Direta. 

 Competências 

o Elaborar planos de desenvolvimento econômico, social, 

cientifico e tecnológico do Rio Grande do Norte; 

o levantar e divulgar dados e informações sobre o sistema 

produtivo e a realidade social do Rio Grande do Norte; 

o orientar a elaboração de propostas orçamentárias e de 

planos plurianuais pelas Secretarias de Estado e entidades 

descentralizadas; 

o estabelecer os programas de execução orçamentária e 

acompanhar a sua efetivação; 

o estabelecer a programação financeira dos recursos do 

Estado; 

o avaliar a programação orçamentária e financeira das 

entidades da Administração Indireta dependentes de 

repasses do Tesouro Estadual; 

o controlar o movimento de tesouraria, envolvendo ingressos, 

pagamentos e disponibilidades; 

o coordenar os entendimentos do Governo do Estado com 

entidades federais, internacionais e outros para obtenção de 

financiamentos e/ou recursos a fundo perdido para o 

desenvolvimento de programas estaduais; 

o coordenar o Sistema de Informações Governamentais; 

o coordenar e disponibilizar sistemas de planejamento, de 

orçamento e de informações gerenciais, para apoiar a gestão 

dos recursos públicos; 
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o disponibilizar um sistema integrado de informações 

gerenciais, para apoiar o planejamento e a gestão dos 

recursos públicos; 

o promover estudos, pesquisas e projetos sociais, econômicos 

e institucionais, relacionados à sua área de atuação, de 

caráter multidisciplinar ou de prioridade especial; 

o apoiar o Conselho Metropolitano de Natal e outras 

instâncias de coordenação regional (LC 262/2003); 

o executar o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região 

Metropolitana de Natal, promovendo articulações com os 

municípios dela integrantes;  

o promover estudos, pesquisas e projetos sociais, econômicos 

e institucionais, relacionados à sua área de atuação, de 

caráter multidisciplinar ou de prioridade especial; 

o exercer a gestão geral dos recursos e das responsabilidades 

econômico-financeiras do Tesouro do Estado, cabendo-lhe 

estabelecer o grau de uniformidade e padronização da 

administração financeira indispensáveis às análises e 

avaliação do desempenho organizacional e ainda: 

- determinação do cronograma de desembolso 

financeiro dos programas e atividades do governo; 

- iniciativa das medidas das medidas assecuratórias 

do equilíbrio orçamentário. Obs.: alteração dada 

pela LC 262/2003. 

o elaborar estudos, pesquisas e análises necessárias à 

programação econômica e social de Órgãos e Entes da 

Administração Pública Estadual e desenvolver sistemas, 

modelos e técnicas de pesquisa adequadas a atividades 

específicas, mantendo indicadores econômicos e sociais 

organizados em bancos de dados sobre aspectos 

socioeconômicos;  

o promover a aquisição, registro, classificação, catalogação, 

armazenamento e circulação de livros periódicos e dados 

técnicos, assim como a publicação e divulgação dos 

documentos produzidos, estabelecendo procedimentos 

relativos ao acompanhamento e controle de dados e 

informações; 
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o executar as atividades operacionais e de coordenação de 

Parcerias Público-Privadas;  

o assessorar o CGPPP e divulgar os conceitos e metodologias 

próprios dos contratos de Parcerias Público-Privadas; e  

o dar suporte técnico na formatação de projetos e contratos, 

especialmente, quanto aos aspectos econômicos e de 

licitação, junto às Secretarias de Estado.43 

 Entidades Vinculadas 

EMGERN - Empresa Gestora de Ativos do Rio Grande do Norte 

S.A 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho de Desenvolvimento do Estado-CDE 

o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal - 

CDMN 

o Conselho Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte - 

CONCIDADES/RN 

o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FDES 

 

  

                                                           
43 Adequação da Lei Complementar nº 480/2013 que atribui competências à SEPLAN, no âmbito 
do Conselho Estadual Gestor de Parcerias Público-Privadas do Rio Grande do Norte (CGPPP/RN), 
Órgão Público de caráter deliberativo e opinativo, vinculado ao Gabinete Civil do Governador. 
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 Organograma formal44 

 
  

                                                           
44 Decreto nº 22.653/2012. 
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 Organograma catalogado45 

  

                                                           
45 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual4647 

 
 

  

                                                           
46 Apresentado no Formulário Análise da Estrutura Organizacional da SEPLAN, em 09/10/2015 – 

conforme Decreto nº 22.653/2012. 
47 O Decreto que alterou o nome da SCRD para SAC foi o 22.901/2012. 
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1.1.2.14. Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social  

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Lei nº 262/ 2003 - Altera dispositivos de leis que tratam 

sobre a organização do Poder Executivo do RN 

o Leis Complementares nº 338/2007 - Autoriza o Poder 

Executivo a criar a Companhia Estadual de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (CEHAB) 

o Lei Complementar nº 342/ 2007 - Altera Lei Complementar 

Estadual nº 300/2005, que institui o Conselho Estadual dos 

Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (COEDE) 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Estadual Direta. 

 Missão 

Planejar e desenvolver projetos e programas nas áreas do 

Trabalho, Habitação e Assistência Social em todo o Rio Grande 

do Norte. 

 Competências 

o Elaborar projetos e supervisionar obras de construção ou 

ampliação, e reforma de equipamentos sociais a serviço da 

própria Secretaria, destinados à organização e ao 

desenvolvimento comunitário;  

o definir e supervisionar a política estadual de promoção do 

menor em consonância com as diretrizes da política 

nacional de bem-estar do menor;  

o executar a prestação de serviços assistenciais, propiciando 

condições mínimas à promoção dos  indivíduos e grupos 

carentes, especialmente o idoso, o desempregado, o 

indigente e o menor abandonado;  
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o coordenar e supervisionar a atuação de entidades 

assistenciais, subvencionadas ou cadastradas pelo Estado; 

o definir as diretrizes e executar políticas operacionais, no 

âmbito da Administração Pública Estadual, relacionadas 

com habitação, assistência social, desenvolvimento e 

educação comunitária;  

o elaborar, desenvolver e acompanhar programas e projetos 

para a erradicação de núcleos habitacionais provisórios, 

para o acesso ao solo e para construção e melhoria de 

moradias;  

o formular e implementar ações visando à criação de 

condições para o desenvolvimento de comunidades e 

associações de pequenos produtores rurais, geração de 

rendas e alternativas de empregos; 

o formular e executar a Política de Trabalho do Estado, 

diretamente ou por meio de cooperação com organismos 

públicos ou privados, atuantes nesse setor;  

o formular, implementar, coordenar e avaliar a Política 

Estadual de Formação de Mão-de-Obra, visando à 

qualificação do trabalhador e à melhoria da sua inserção no 

sistema produtivo;  

o formular e implementar ações que visem a facilitar o acesso 

de trabalhadores urbanos e rurais ao mercado de trabalho;  

o formular, implementar e coordenar a Política Estadual de 

Desenvolvimento do Artesanato;  

o promover o intercambio político e social com as classes 

trabalhadoras do Estado e do País;  

o apoiar a organização da comunidade com vistas a 

desenvolver programas de geração de rendas e alternativas 

de emprego.  

 Entidades Vinculadas 

o Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – 

FUNDAC/RN (Fundação) 

o Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano - CEHAB (Sociedade de Economia Mista) 
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 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDEPI 

o Conselho Estadual de Habitação  

o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS  

o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência - COEDE 

o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do 

RN 

o Conselho Estadual de Emprego - CESEM 

o Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS 

o Fundo Estadual de Habitação - FEHAB 

o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 

o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP 

 Organograma formal48 

 
 Organograma informal (Funcionograma) 

Embora os servidores estejam sendo incentivados a trabalhar em equipes, 
conforme a demanda, independentemente da unidade de lotação ou 
exercício, não se configura a existência de estrutura informal, este, todavia, 
pode ser um embrião para na fase propositiva se pensar em formas mais 
inovadoras de organização do trabalho. 

  

                                                           
48 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.1.2.15. Secretaria de Estado do Turismo 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 186/ 2000 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 163/1999 

o Lei Complementar nº 235/ 2002 - Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 163/1999  

o Lei Complementar nº 262/ 2003 - Altera dispositivos de leis 

que tratam sobre a organização do Poder Executivo do RN 

o Lei Complementar nº 339 / 2007- Autoriza o Poder 

Executivo a criar a Empresa Potiguar de Promoção Turística 

S.A. (EMPROTUR) 

 Natureza 

Órgão de natureza substantiva, integrante da Administração 

Pública Direta 

 Missão 

Não foi entregue qualquer documento do qual se pudesse extrair 

a Missão declarada pela Secretaria. 

 Competências 

o Articular-se com os Municípios e os demais órgãos da 

Administração Estadual, com o objetivo de desenvolver 

infraestrutura de saneamento básico, transportes e energia 

elétrica, nas áreas de atividades turísticas; 

o articular-se com entidades de formação e treinamento de 

mão-de-obra para promover o desenvolvimento de pessoal 

para o turismo; 

o desenvolver estudos e pesquisas para avaliar a 

potencialidade turística do Estado; 

o promover ações voltadas para a ocupação da infraestrutura 

de turismo do Estado nos períodos de baixa estação;  

o formular a política de turismo do Estado; 
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o gerenciar os programas especiais a serem desenvolvidos 

pelo Governo do Estado nas áreas de atividades turísticas, 

com recursos de financiamento ou de convênios. 

 Entidade vinculada 

Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR 

(Sociedade de Economia Mista) 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Turismo – CONETU 

 

 Organograma formal49 

 

                                                           
49 Fonte: Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma informal (Funcionograma)50 

 

  

                                                           
50 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.1.2.16. Secretaria Extraordinária de Relações 

Institucionais 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/199951 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

 Natureza 

Situação extraordinária de organização do trabalho, 

caracterizada pela nomeação em cargo em comissão cujo titular 

possui prerrogativas e remuneração de Secretário de Estado. 

 Missão 

Não se aplica. 

 Competências 

o De acordo com os § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 

163, de 1999, as atividades a serem desenvolvidas pelo 

Secretário Extraordinário de Relações Institucionais 

deveriam constar do ato de provimento do cargo, o que não 

ocorreu.  

A natureza, todavia, do cargo coloca seu titular como 

responsável por cumprir encargos determinados pelo 

Governador junto aos órgãos e entidades municipais aos 

outros Poderes e outras esferas de Governo, conforme se o 

que é corroborado pelo disposto no §. 2º do mesmo 

dispositivo e Lei supramencionados, ressaltando que dentre 

as nomeações de trata situação sob análise, uma “poderá ser 

para cumprir encargos e missões determinadas pelo 

Governador do Estado, junto a órgãos públicos e entidades 

governamentais e internacionais no Distrito Federal”.  

 

                                                           
51 O art. 8º da Lei nº 163, de 5 de fevereiro de 1999, assim dispõe: 

“Art. 8º Além das Secretarias indicadas no artigo anterior, o Governador do Estado poderá 
fazer, em caráter extraordinário, até 3 (três) nomeações para cargos em comissão, com 
prerrogativas e remuneração de Secretário de Estado, para condução de assuntos ou 
programas relevantes para Administração Estadual. 
§ 1º O ato de provimento do cargo de Secretário Extraordinário indicará as atividades a 
serem desenvolvidas pelo seu ocupante e os meios administrativos que serão usados. 
§ 2º Dentre as nomeações previstas neste artigo, uma poderá ser para cumprir encargos e 
missões determinadas pelo Governador do Estado, junto a órgãos públicos e entidades 
governamentais e internacionais no Distrito Federal.” 
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 Conselhos e Fundos 

Não se aplica. 

 

 Organograma formal 

Não se aplica, a SRI é composta pelo Secretário e pequena 

equipe de apoio (meios administrativos). 

 

 Organograma informal (Funcionograma) 

Não se aplica.  
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1.1.2.17. Secretaria Extraordinária para Assuntos da Cultura  

A Secretaria foi criada, mas ainda não foi implementada, suas 

funções são exercidas pela Fundação José Augusto. 

 

1.1.2.18. Secretaria de Políticas Públicas para 

as Mulheres do RN 

 Legislação  

o Lei Complementar n°356/2007 – institui Programa Estadual 

de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra 

as Mulheres e cria Comitê Estadual 

o Lei complementar nº 456/2011 – altera Leis Estaduais nº 

4.533/1975 e nº 4.630/1976 

o Decreto nº 24.949/2015 – dispõe sobre atribuições da 

Secretaria 

 Natureza 

Órgão especial integrante da Administração Pública Estadual 

Direta. 

 Competências 

o Desenvolver ações institucionais voltadas para a igualdade 

de gêneros;  

o atuar, em articulação com órgãos governamentais e 

instituições não governamentais, com o objetivo de 

fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres;  

o propor, ao Governador do Estado, a adoção de políticas 

públicas voltadas para as mulheres, além das já existentes;  

o formular, ao Governador do Estado, proposta de 

reestruturação do Conselho Estadual de Políticas Públicas 

para as Mulheres, que poderá contemplar, em sua 

composição, a paridade entre o Poder Público Estadual e a 

sociedade civil;  

o propor, ao Governador do Estado, a realização da 

Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres;  



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

102 

o auxiliar a realização, pelos Municípios, das Conferências 

Municipais de Políticas para as Mulheres;  

o propor, ao Governador do Estado, a adoção de meios 

capazes de assegurar a consolidação do Plano Estadual de 

Políticas para as Mulheres;  

o propor, ao Governador do Estado, o desenvolvimento de 

ações articuladas com a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) com o 

objetivo de implementar, no âmbito deste Estado, o Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

(PNPM);  

o desempenhar outras atribuições correlatas quando, para 

tanto, receber as devidas designações. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual da Mulher –CEM (criado pelo Decreto nº 

9.513/1986) 

 

 Organograma atual (funcionograma)52 

  

                                                           
52 Funcionograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da SPM, informal. 

Não possui organograma específico. 
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1.1.2.19. Secretaria Extraordinária de Juventude 

 Legislação  

o Decreto nº 24.949/2015 – dispõe sobre atribuições da 

Secretaria 

 Natureza 

Órgão especial integrante da Administração Pública Estadual 

Direta. 

 Competências 

o desenvolver ações institucionais voltadas para a inclusão da 

juventude;  

o atuar, em articulação com órgãos governamentais e 

instituições não governamentais, com o objetivo de 

fortalecer as políticas públicas voltadas para a juventude;  

o propor, ao Governador do Estado, a adoção de políticas 

públicas voltadas para a juventude, além das já existentes;  

o formular, ao Governador do Estado, propostas com o 

objetivo de garantir o efetivo funcionamento do Comitê 

Estadual de Políticas Públicas Voltadas para a Juventude;  

o propor, ao Governador do Estado, a realização da 

Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude;  

o auxiliar a realização, pelos Municípios, das Conferências 

Municipais de Políticas Públicas de Juventude;  

o propor, ao Governador do Estado, o modelo normativo do 

Plano Estadual de Juventude;  

o propor, ao Governador do Estado, o desenvolvimento de 

ações articuladas com a Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ), com o objetivo de implementar políticas públicas 

nacionais no âmbito deste Estado; e  

o desempenhar outras atribuições correlatas quando, para 

tanto, receber as devidas designações. 
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 Organograma atual (funcionograma)53 

 
  

                                                           
53 Funcionograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da SEJURN. Não 
possui organograma específico. Não possui organograma específico. 
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1.2. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

1.2.1. AUTARQUIAS 

1.2.1.1. Agência Reguladora de Serviços Públicos - ARSEP 

 Legislação 

o Lei nº 7.463/ 1999 – Revogada pela Lei nº 7.758/1999 

o Lei nº 7.758/ 1999 - Dispõe sobre a Agência Reguladora de 

Serviços Públicos do Rio Grande do Norte (ARSEP) 

o Decreto nº 14.723/ 1999 – Aprova o Regulamento da ARSEP 

o Lei nº 8.484/2004 - Altera dispositivos da Lei nº 7.758/1999 

o Norma aprovada na Reunião de Diretoria nº 03/2012 – 

Estabelece o regimento Interno da ARSEP 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como Autarquia 

Especial, vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura – SIN. 

 Missão 

Assegurar a qualidade, modicidade das tarifas e a 

universalização dos serviços públicos no âmbito de sua atuação, 

em benefício da sociedade do Rio Grande do Norte.  

 Competências 

o Zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de 

concessão ou permissão de serviços públicos 

compreendidos na esfera de suas atribuições; 

o dirimir, nos limites de sua competência originária ou 

delegada, conflitos envolvendo o poder concedente, 

permitente ou autorizante e os seus respectivos delegatários 

e usuários; 

o decidir, como instância administrativa definitiva, sobre os 

pedidos de revisão de tarifas de serviços públicos 

concedidos, permitidos ou autorizados, ou, na hipótese do 

exercício de atividade delegada ou descentralizada, sobre 

eles opinar; 
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o fiscalizar, diretamente ou mediante delegação, nos limites 

estabelecidos em normas legais, regulamentares ou 

consensuais, os aspectos técnicos, econômicos, contábeis e 

financeiros dos instrumentos de concessão, permissão ou 

autorização de serviços públicos, aplicando diretamente as 

sanções cabíveis; 

o expedir resoluções e instruções objetivando assegurar o 

cumprimento dos contratos e atos sujeitos à sua 

fiscalização, fixando prazos para execução de obrigações 

por parte dos concessionários, permissionários ou 

autorizatários; 

o determinar diligências junto aos concessionários, 

permissionários, autorizatários e usuários dos serviços, 

podendo para tanto ter amplo acesso aos dados e 

informações relativos aos contratos e atos compreendidos 

no âmbito de sua competência; 

o promover estudos sobre a qualidade dos serviços públicos 

concedidos, permitidos e autorizados com vistas à sua 

maior eficiência; 

o contratar com entes públicos ou privados, com observância 

das formalidades legais, serviços técnicos, vistorias, 

estudos, auditorias, perícias ou exames necessários ao 

exercício das atividades de sua competência; 

o dar publicidade às suas decisões; 

o aprovar seu regulamento, bem assim a proposta de seu 

orçamento, a ser incluída no Orçamento Fiscal do Poder 

Executivo. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Regulação, Controle e Fiscalização dos 

Serviços Públicos 
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 Organograma formal54 

 
 

                                                           
54 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015 
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 Organograma Informal (Funcionograma)55 

 
  

                                                           
55 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015 
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1.2.1.2. Departamento de Estradas e Rodagens - DER 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.340/ 1999 – Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação do DER 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Autarquia, vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura – 

SIN. 

 Missão 

Não foi entregue qualquer documento que permitisse extrair a 

Missão declarada do DER. 

 Competências 

o Assessorar o Governador do Estado em tudo que se refira às 

atividades rodoviárias estaduais; 

o fazer estudos econômicos, sociais, administrativos, 

estatísticos e de engenharia necessários ao planejamento e 

execução das atividades rodoviárias; 

o elaborar o Plano Rodoviário do Estado e proceder 

periodicamente a sua revisão; 

o executar o Plano Rodoviário do Estado; 

o controlar, fiscalizar e receber as obras rodoviárias estaduais 

cuja execução tenha sido adjudicada; 

o conservar permanentemente as estradas de rodagem, 

pontes e demais obras complementares que integram o 

sistema rodoviário do Estado; 

o promover a desapropriação de imóveis, benfeitorias, jazidas 

e aguadas de interesse para o sistema rodoviário do Estado; 

o instalar e conservar serviços de utilidade pública de 

interesse para o sistema rodoviário do Estado; 

o executar obras paisagísticas às margens das rodovias 

estaduais, e conservá-las; 
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o prestar assistência aos Municípios em assunto de 

engenharia rodoviária; 

o classificar as estradas estaduais e municipais; 

o coordenar, controlar e fiscalizar a exploração os serviços de 

transporte coletivo intermunicipal, no território do Estado; 

o permitir ou autorizar a concessão de exploração dos 

serviços do inciso anterior por terceiros na forma regulada 

em lei; 

o prestar informações ao público sobre itinerários de 

transporte coletivos, distâncias, estado de conservação das 

rodovias e recursos disponíveis ao longo destas; 

o elaborar, editar e manter atualizado o Mapa Rodoviário do 

Estado; 

o organizar e manter atualizado, o cadastro das propriedades 

situadas às margens das estradas de rodagem estaduais; 

o divulgar trabalhos e estudos sobre técnica, economia e 

administração rodoviária; 

o colaborar com os órgãos federais e municipais encarregados 

de atividades rodoviárias. 

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 

 Organograma Formal56 

Encontra-se na página seguinte. 

 Organograma informal (Funcionograma) 

Conforme documentação encaminhada organograma formal e 

funcionograma coincidem e não atendem às necessidades do 

DER. Na próxima etapa do projeto, serão apresentadas e 

discutidas as propostas encaminhadas pelo órgão. 

 

  

                                                           
56 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.2.1.3. Departamento Estadual de Trânsito do Estado do 

Rio Grande do Norte - DETRAN 

 Legislação 

o Lei nº 4.532/ 1977 – Transforma o DETRAN/RN em 

Autarquia estadual 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.312/ 1999 – Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação de cargos do DETRAN 

o Decreto nº 15.295/ 2001- Cria e extingue unidades 

organizacionais no âmbito do DETRAN 

o Decreto nº 21.315/2009 – Institui órgãos públicos 

colegiados na estrutura do DETRAN/RN 

o Decreto nº 15.807/2001 – Cria e extingue unidades 

organizacionais no âmbito do DETRAN 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Autarquia, vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura - 

SIN. 

 Missão 

Oferecer serviços com qualidade, efetividade e responsabilidade, 

nas áreas de educação, fiscalização, registro de veículos e de 

condutores propiciando à sociedade norte-rio-grandense 

condições adequadas para um trânsito mais humano.  

 Competências 

As competências constantes do Catálogo do Poder Executivo têm 

texto diferente das constantes nos atos legais enviados pelo 

órgão, optou-se pela colocação neste documento das 

competências legais. 

o Cumprir e fazer cumprir a legislação de Trânsito na parte 

pertinente a sua competência, aplicando as sanções nela 

previstas;  

o vistoriar, registrar e emplacar veículos;  

o expedir certificados de registros de veículos automotores;  
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o expedir a Carteira Nacional de Habilitação, a Permissão 

Internacional para conduzir, o Certificado Internacional de 

Circulação, a Caderneta de Passagem nas Alfândegas, as 

licenças de aprendizagem e as autorizações previstas em 

Lei;  

o registrar a Carteira Nacional de Habilitação expedida pelas 

repartições de trânsito dos demais Estados;  

o decidir sobre a apreensão de documentos de habilitação 

para conduzir veículos, bem como sua cassação, 

comunicando-a aos Departamentos de outros Estados e ao 

Conselho Nacional de Trânsito;  

o arrecadar as multas aplicadas aos condutores e 

proprietários de veículos, em decorrência de infração à 

Legislação de Trânsito;  

o estabelecer modelos de livros de movimentos de entrada e 

saída de veículos de estabelecimentos onde executarem 

reforma, recuperações, compra, venda ou desmontagem de 

veículos usados ou não;  

o instalar e conservar serviços de sinalização nas rodovias 

estaduais;  

o estabelecer normas para o tráfego nas rodovias estaduais;  

o policiar o tráfego nas rodovias estaduais, ou colaborar no 

policiamento destas;  

o exercer outras atribuições previstas nas Leis e regulamentos 

federais sobre trânsito e tráfego e cumprir as instruções e 

Resoluções do CONTRAN e CETRAN.  

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN 
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 Organograma formal57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 No Decreto nº 15.807, faltou a Controladoria (CRT) que está vinculada a Coordenadoria de 
Registro de Condutores 
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 Organograma informal (Funcionograma)58 

 

  

                                                           
 

 

58 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.2.1.4. Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMATER 

 Legislação 

o Lei Estadual nº 4.484/ 1975 - autoriza criação EMATER 

o Decreto nº 6.815/ 1975 – cria EMATER 

o Lei Estadual nº 6.486/ 1993- transforma EMATER em 

autarquia 

o Decreto nº 12.002/ 1994 - aprova regulamento da EMATER 

o Decreto nº 12.488/1995 - dispõe sobre competência, 

estrutura básica e quadro de lotação de cargos 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.301/ 1999 – dispõe sobre competência, 

estrutura básica e quadro de lotação de cargos 

o Lei Complementar nº 208/ 2001 – altera competências, cria 

Instituto TERRA 

o Lei complementar nº 283/ 2004 – altera Lei Complementar 

nº 163/1999 e transforma órgãos da estrutura da EMATER 

 Natureza jurídica 

Autarquia estadual 

 Missão 

Contribuir para a promoção do agronegócio e do bem-estar da 

sociedade, com foco na agricultura familiar, através do serviço 

de extensão rural pública com qualidade, para o 

desenvolvimento sustentável. 

 Vinculação  

SAPE 

 Competências  

o Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as 

atividades de assistência técnica e extensão rural, com vistas 

ao desenvolvimento rural sustentável e da agricultura 
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familiar, em parceria com órgãos e entidades 

governamentais e não governamentais do setor 

agropecuário e de pesca; 

o propor e executar ações educativas e tecnológicas relativas 

à agricultura, pecuária, pesca, nutrição, saúde e 

agroindústria, como medidas para melhoria das condições 

de vida das famílias rurais; 

o propor, executar, acompanhar e avaliar políticas públicas 

para viabilização do crédito rural, com finalidade de 

desenvolver atividades agropecuárias, de pesca e 

agroindustriais, em articulação com a sua rede de parceiros; 

o formular e executar políticas públicas que visem ao manejo 

adequado de recursos naturais, do solo, da água e das 

plantas e ao uso correto de agrotóxicos, em parceria com 

órgãos e entidades governamentais e não governamentais 

que atuam na área de gestão ambiental; 

o realizar estudos e formular políticas públicas relativas ao 

agronegócio; 

o desenvolver atividades de apoio aos negócios não-agrícolas 

executados no meio rural; 

o propor, colaborar e executar atividades de pesquisa e 

experimentação agropecuária e de pesca, em parceria com 

órgãos e entidades governamentais e não governamentais; 

o propor, ministrar, acompanhar e avaliar cursos e 

treinamentos em assistência técnica e extensão rural para 

seus servidores, para os técnicos de sua rede de parceiros e 

para os agricultores familiares e pescadores; 

o realizar ações que apoiem a agricultura a agricultura 

familiar, a pecuária, a aquicultura e a pesca; 

o exercer outras atividades correlatas. 
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 Organograma formal59 

 

 Organograma catalogado60 

  

                                                           
59 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da EMATER, 
conforme Lei Complementar nº283/2004 
60 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, em 
conformidade com a LC nº 283/2004 
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 Organograma atual61 

 

 
  

                                                           
61 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da EMATER, informal. 
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1.2.1.5. Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do 

Estado do Rio Grande do Norte – IDIARN 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 324/ 2006 - Cria o Instituto de Defesa 

e Inspeção Agropecuária do Estado do Rio Grande do Norte 

(IDIARN) e a Categoria Funcional de Fiscal Estadual 

Agropecuário 

o Lei Complementar nº 436/2010 - Reestrutura as carreiras 

que integram o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária 

do Rio Grande do Norte (IDIARN) 

 Natureza jurídica 

Autarquia Estadual 

 Missão 

Exercer a defesa e inspeção agropecuária, assegurando a oferta 

de produtos de qualidade, contribuindo para a preservação da 

saúde pública, do meio ambiente e o aumento da 

competitividade do estado do Rio Grande do Norte 

 Vinculação  

SAPE 

 Competências  

O IDIARN exerce o poder de polícia administrativa referente à 

defesa e à inspeção agropecuárias, cabendo-lhe: 

o Promover e executar a defesa sanitária animal e vegetal; 

o controlar, inspecionar e fiscalizar os produtos e 

subprodutos de origem animal e vegetal; 

o planejar, elaborar, coordenar e executar programas voltados 

para a promoção e proteção da saúde animal e vegetal, bem 

como a educação sanitária animal e vegetal; 

o fiscalizar o transporte, armazenamento, comércio e 

beneficiamento de produtos, subprodutos e derivados de 

origem animal e vegetal; 
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o monitorar as ocorrências sanitárias animais e vegetais, 

objetivando o estabelecimento de ações preventivas e 

controladoras de pragas e doenças respectivas; 

o exercer as atividades de vigilância epidemiológica, profilaxia 

e controle de pragas e doenças animais e vegetais; 

o fiscalizar e inspecionar as pessoas naturais e jurídicas de 

direito público e privado, que manipulem, produzam, 

beneficiem, classifiquem, armazenem, transportem ou 

comercializem produtos e derivados agropecuários e 

insumos do setor primário; 

o registrar, cadastrar, fiscalizar e inspecionar pessoas 

naturais e jurídicas que produzam, comercializem e 

distribuam produtos quimioterápicos, biológicos, 

agrotóxicos e afins, demais produtos agropecuários, bem 

como prestadores de serviços zoofitossanitários, observado 

o disposto na Lei Estadual nº 8.672, de 8 de julho de 2005, 

que dispõe sobre o controle da produção, comércio, uso, 

armazenamento, transporte interno e o destino final de 

embalagens e resíduos de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, no Estado; 

o aplicar sanções administrativas aos infratores das normas 

jurídicas de defesa sanitária animal e vegetal ou de produtos 

correlatos, que regem as atividades do IDIARN; 

o interditar, por descumprimento de medida sanitária, 

profilática ou preventiva, estabelecimento público ou 

particular e proibir o trânsito de animais, vegetais, além de 

seus produtos e subprodutos, em desacordo com a 

legislação sanitária;  

o desenvolver estudos e executar ações objetivando o 

estabelecimento de áreas livres de ocorrência quarentenária. 
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 Organograma formal62 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
62 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do IDIARN, sem 
referência legal 
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 Organograma catalogado63 

 

  

                                                           
63 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011 
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 Organograma Atual64 

 

 

 

 

                                                           
64 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do IDIARN, sem 

referência legal  
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1.2.1.6. Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente - IDEMA 

 Legislação 

o Decreto nº 8.718/1983 - Cria a Coordenadoria do Meio 

Ambiente (CMA) e dá outras providências. 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.338/ 1999 - Aprova o Regulamento do 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte – IDEMA 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 – altera dispositivos de Leis 

Complementares anteriores que dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo  

o Lei Complementar nº 272/ 2004 - Regulamenta os artigos 

150 e 154 da Constituição Estadual, revoga as Leis 

Complementares Estaduais n.º 140, de 26 de janeiro de 

1996, e n.º 148, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a 

Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações 

e sanções administrativas ambientais, as unidades estaduais 

de conservação da natureza, institui medidas 

compensatórias ambientais, 

o Lei Complementar nº 340/ 2007- Altera dispositivos da Lei 

complementar nº 163/1999 

o Lei Complementar nº 482/2013 - Altera a Lei Complementar 

Estadual n.º 163, de 5 de fevereiro de 1999, dispondo sobre 

Órgãos e Entes do Poder Executivo do Estado 

 Natureza jurídica 

AUTARQUIA ESTADUAL 

 Missão 

Promover a política ambiental do Rio Grande do Norte, visando o 

desenvolvimento sustentável, aproveitando as potencialidades 

regionais em busca da melhoria da qualidade de vida da população. 
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 Vinculação  

SEMARH 

 Competências  

o Produzir e difundir informações técnicas e estatísticas 

pertinentes ao conhecimento da realidade ambiental do 

Estado; 

o formular e executar, sob a supervisão da SEMARH, as 

políticas, planos e programas estaduais de meio ambiente, 

além de administrar os recursos naturais do Estado; 

o exercer o poder de polícia administrativa, preventiva ou 

corretiva, no que concerne ao controle, disciplina e 

fiscalização das atividades que resultem ou possam resultar 

em degradação ambiental; 

o impor sanções aos infratores da legislação ambiental 

estadual;  

o emitir certidão relativa ao cumprimento das obrigações da 

legislação ambiental. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho de Administração 

o Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente – FEPEM 

 

  



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

127 

 Organograma formal65 

 
  

                                                           
65 Organograma conforme Decreto nº 14.338/1999 
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 Organograma catalogado66 

 
  

                                                           
66 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual67 

 
  

                                                           
67 Organograma oficioso apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional e no site 

oficial do IDEMA 
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1.2.1.7. Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy - IFESP 

 Legislação 

o Lei nº 7.909/ 2001 - Transforma o Instituto de Formação de 

Professores Presidente Kennedy (IFP), órgão de regime 

especial, em Autarquia 

o Decreto nº 15.287/ 2001 -  

o Decretos nº 15.879 e nº 15.939/ 2002 

o Lei nº 8.081/ 2002 - Altera a Lei n.º 7.909/2001 

o Leis nº 8.484/2004 - Altera a redação da Lei Estadual nº 

7.758, de 09 de dezembro de 1999, e da Lei Estadual nº 

7.909/2001 

o Decreto nº 17.500, de 2004 - Aprova o Regimento Geral do 

IFESP 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Autarquia, vinculada à Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura – SEEC. 

 Missão 

Não foi entregue qualquer documento do qual se pudesse extrair 

a Missão declarada pelo Instituto. 

 Competências 

o Cursos de Formação de profissionais em Educação Básica, 

inclusive o Curso de Pedagogia, destinado à formação de 

docentes para a Educação Básica Infantil e para as primeiras 

séries do Ensino Fundamental; 

o cursos de Licenciatura destinados à formação de docentes 

dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

o programas de Formação para profissionais de Educação 

Básica nos diversos níveis; 

o programa de Formação Pedagógica para portadores de 

Educação Superior que queiram se dedicar à Educação 

Básica; 
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o cursos de Formação Pós-Graduação em Lato Sensu, de 

caráter profissional, voltados para a atuação na Educação 

Básica. 

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 

 

 Organograma formal68 

 
 

 Organograma informal (Funcionograma) 

Não há. 
  

                                                           
68 Fonte: Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.2.1.8. Instituto da Gestão das Águas do Estado do Rio 

Grande do Norte - IGARN 

 Legislação 

o Lei nº 8.086/ 2002 – Cria o IGARN 

o Lei Complementar nº 483/2013 – Dispõe sobre o IGARN 

o Decreto nº 25.483/2015 – Aprova o Regulamento do IGARN 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Autarquia, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - SEMARH 

 Missão 

Executar a política estadual de recursos hídricos de forma 

compartilhada e descentralizada, objetivando assegurar a oferta 

de água em qualidade e quantidade adequadas ao uso da atual e 

futura gerações, visando o desenvolvimento sustentável do 

Estado do Rio Grande do Norte.  

 Competências 

o Participar da implantação das Políticas e Programas 

Estaduais de Recursos Hídricos;  

o coordenar e executar as atividades de gerenciamento dos 

recursos hídricos estaduais;  

o desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com 

a gestão dos recursos hídricos estaduais;  

o executar programas educacionais e de capacitação de 

pessoal em gestão de recursos hídricos;  

o expedir as outorgas do direito de uso dos recursos hídricos 

estaduais;  

o conceder licença de obras hidráulicas, sem prejuízo da 

respectiva licença ambiental;  

o implantar, operar, manter e disponibilizar dados das redes 

de monitoramento quali-quantitativo de recursos hídricos;  

o implantar, operar e manter o sistema de informações sobre 

recursos hídricos;  
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o efetuar a cobrança pelo uso da água e aplicar as multas por 

inadimplência;  

o estabelecer e implementar as regras de operação da 

infraestrutura hídrica existente;  

o operar e manter as obras e os equipamentos de 

infraestrutura hídrica;  

o exercer o poder de fiscalização dos recursos hídricos e 

aplicar as sanções aos infratores;  

o elaborar e manter atualizados os manuais de procedimentos 

de licenciamento, gestão, fiscalização e uso dos recursos 

hídricos estaduais;  

o compor o SIGERH;  

o assumir a função de entidade operadora estadual da 

infraestrutura hídrica interligada ao Projeto de Integração 

do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF);  

o responsabilizar-se pela gestão das águas provenientes do 

PISF; e  

o relacionar-se com entidades públicas e privadas, nacionais 

ou internacionais, que atuem em áreas afins. 

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 
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 Organograma formal69 

 

                                                           
69 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015 
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 Organograma informal (Funcionograma)70 

 
  

                                                           
70 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015 
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1.2.1.9. Instituto de Pesos e Medidas – IPEM 

 Legislação 

o Lei nº 6.203/1991 – cria o IPEM 

o Lei Estadual nº 6.203/ 1992 - altera dispositivos da Lei nº 

6.203/1991 

o Decreto nº 11.417/1992 – transforma o IPEM em Autarquia 

Estadual do Rio Grande do Norte vinculada 

administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico  

o Decreto nº 11.417/ 1992 – aprova Regulamento do IPEM 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.310/ 1999 (não encontrado) 

o Lei Complementar nº 519/2014 – Institui o Plano de Cargos, 

carreira e Remuneração do IPEM 

 Natureza jurídica 

AUTARQUIA ESTADUAL (Órgão delegado do INMETRO para o 

RN) 

 Missão 

Proteger o consumidor e garantir a competitividade entre as 

empresas, nos campos da Metrologia Legal da Qualidade, no 

estado do Rio Grande do Norte. 

 Vinculação  

SEDEC  

 Competências  

o Realizar as verificações iniciais e subsequentes de 

instrumentos de mediação de medidas materializadas; 

o realizar a inspeção, a fiscalização e perícias metrológicas de 

métodos de mediação, de instrumentos de medição e de 

medidas materializadas; 
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o emitir laudos técnicos de medição, de medidas, de 

medidores, de máquinas e de equipamentos relacionados 

com o âmbito do presente convênio;  

o registrar empresas para efetuar o reparo de instrumentos 

metrológicos, bem como localizar nas mesmas quanto ao 

atendimento das características técnicas e operacionais 

exigidas para o exercício de suas atividades;  

o realizar perícia e fiscalização em relação ao uso correto das 

unidades de medida; 

o realizar perícia e fiscalização dos produtos pré-medidos 

expostos à venda, acondicionadas ou não; 

o supervisionar e realizar autoria nas atividades de auto 

verificação de fabricantes, de postos de ensaio autorizados 

e dos instaladores registrados; 

o promover e fomentar a difusão do conhecimento na área de 

Metrologia Legal; 

o formar e desenvolver equipes à capacitação para o exercício 

da atividade de fiscalização na área de metrologia legal; 

o realizar, conforme estabelecido no Plano Anual de 

Fiscalização Específico do Órgão Executor, fiscalização 

quanto à presença e à adequação do Selo de identificação da 

Conformidade e ao cumprimento dos critérios estabelecidos 

nos dispositivos legais definidos pelo Inmetro pertinente a 

produtos, processos e serviços; 

o fiscalizar produtos testes no que concerne à conformidade 

dos anunciados de sua composição e modos de conservação 

de acordo com os procedimentos de fiscalização 

estabelecidos pela DQUAL; 

o promover o registro do “Certificado de Inspeção de 

Produtos Perigosos – CIPP”, objetivando a avaliação, 

mediante a verificação ou atestação quanto aos requisitos 

constantes nos regulamentos vigentes; 

o coletar amostras, interditar e apreender produtos, 

consoante programas de Avaliação de Conformidade 

definidos pela Diretoria da Qualidade do Inmetro; 

o receber, analisar, quanto a sua completeza e conteúdo, e 

conservar a documentação necessária para o registro de 
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fornecedores de produtos ou serviços do Inmetro, 

relacionada à atividade de avaliação da conformidade com 

declaração de conformidade pelo fornecedor; 

o realizar auditorias iniciais e de manutenção para o registro 

de produtos e serviços objetos de avaliação da 

conformidade com declaração de conformidade pelo 

fornecedor; 

o realizar pesquisas de mercado com coleta ou compra de 

amostras para o envio a laboratórios para verificação da 

conformidade ou análise de produtos, de acordo com as 

orientações específicas estabelecidas pelo Inmetro; 

o promover e fomentar a difusão do conhecimento nas áreas 

da Avaliação da Conformidade, Qualidade, Relações de 

Consumo e Normalização; 

o formar e desenvolver equipes à capacitação para o exercício 

das atividades relacionadas à área de avaliação da 

conformidade; 

o realizar pesquisas regionais nos campos da Avaliação da 

Conformidade, Qualidade e Relações de consumo, quando 

solicitadas pelo Inmetro; 

o contribuir com as ações de Implantação Assistida dos 

Programas de Avaliação da Conformidade; 

o fomentar e desenvolver projetos regionais no campo da 

Avaliação da Conformidade Voluntária. 
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 Organograma formal71 

 
 

 Organograma catalogado72 

 

                                                           
71 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional e no site oficial do 
IPEM, sem referência legal 
72 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, conforme 
Organograma formal 
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 Organograma atual73 

 
 
 
 

  

                                                           
73 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do IPEM, sem 

referência legal  
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1.2.1.10. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 

do Rio Grande do Norte – IPERN 

 Legislação 

o Lei Estadual nº 2.728/ 1962 – cria o IPE/RN – Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 8332/1982 – dispõe sobre Estrutura Básica do 

IPE/RN 

o Constituição Federal/1988 

o Emenda Constitucional Nº 20/1998 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.316/ 1999 - dispõe sobre a estrutura básica e 

o Quadro de Lotação de cargos públicos de provimento em 

comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado do Rio Grande do Norte (IPERN) 

o Lei Complementar nº 187/ 2001 – altera dispositivo 

específico da Lei Complementar nº 163/ 1999 

o Lei Complementar nº 223/ 2002 - altera a Lei n º 2.728, de 1 

º de maio de 1962 e a Lei Complementar n º 163/1999  

o Emenda Constitucional Nº 41/2003 

o Lei 8.633/2005 – dispõe sobre a contribuição para o custeio 

do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores do 

Estado do Rio Grande do Norte 

o Emenda Constitucional Nº 47/2005 

o Lei Complementar nº 308/ 2005 – reestrutura o Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do 

Norte e reorganiza o IPERN  

o Decreto nº 19.304/ 2006 – revoga Decreto nº 14.316/ 1999 

e dispõe sobre a estrutura básica e o quadro de lotação de 

cargos públicos de provimento em comissão do IPERN 

o Decreto nº 23.332/2013 e nº 24.331 – Alteram o Decreto nº 

19.304/ 2006, que dispõe sobre a estrutura básica e o 

quadro de lotação de cargos públicos de provimento em 

comissão do IPERN 
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o Lei Complementar Nº 526/2014 – Altera dispositivo da Lei 

Complementar nº 308/ 2005 (atribui ao IPERN a gestão 

única do FUNFIRN – Fundo Financeiro do Estado do Rio 

Grande do Norte) 

o Lei Complementar nº 547/ - Altera o inciso IV do art. 95, da 

Lei Complementar Estadual n.º 308, de 25 de outubro de 

2005, que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, reorganiza o 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio 

Grande do Norte 

 Natureza jurídica 

AUTARQUIA ESTADUAL 

 Vinculação  

SEARH 

 Competências  

o Arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições 

previdenciárias devidas ao RPPS/RN; 

o Administrar recursos financeiros e outros ativos do Fundo 

Previdenciário e do Fundo Financeiro, para o custeio dos 

proventos de aposentadoria, de reserva remunerada e de 

reforma, das pensões e dos demais benefícios previstos na 

Lei Complementar nº 308/2005, apresentando, 

quadrimestralmente, ao Poder Legislativo, Relatório 

Circunstanciado no qual conste dentre outras informações 

acerca da evolução da receita e da despesa, das 

aposentadorias, pensões e benefícios concedidos, bem 

assim das aposentadorias, pensões e benefícios cancelados; 

o Constituir seus créditos por meio dos correspondentes 

lançamentos; 

o Conhecer, analisar e prover os pedidos de benefícios 

previdenciários de pensão por morte e auxílio-reclusão, bem 

como fixar e pagar os respectivos valores; 

o Implantar em sua folha as concessões de aposentadoria 

compulsória, Aposentadoria por invalidez, aposentadoria 
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voluntária, auxílio-doença, auxílio-maternidade, o salário-

família, concedidos pelos órgãos estaduais, aos quais 

estejam vinculados os membros e servidores interessados, 

e fazer o respectivo pagamento à conta do RPPS/RN, tudo 

nos mesmos termos das informações enviadas e 

deliberações tomadas pelos Poderes e órgãos, aos quais 

compete a fixação dos valores dos benefícios; 

o Executar a Dívida Ativa referente ao Fundo Previdenciário e 

ao Fundo Financeiro. 

o Assegurar aos beneficiários de seus segurados, a pensão por 

motivo de morte daqueles de quem dependiam 

economicamente, na forma da Lei 

o Conhecer, analisar e conceder a aposentadoria compulsória, 

a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria voluntária 

por tempo de contribuição, com base nos processos 

instruídos pelos órgãos a que estejam ou estiveram 

vinculados os servidores do Poder Executivo, deferir os 

pedidos de pensão por morte, devida aos dependentes dos 

servidores dos três Poderes, falecidos ou não no gozo de 

aposentadoria, e de auxílio reclusão, calcular e pagar os 

correspondentes valores; 

o Administrar recursos financeiros e outros ativos do 

FUNFIRN, para o custeio dos proventos de aposentadoria, de 

reserva remunerada e de reforma, das pensões e dos demais 

benefícios previstos nesta Lei Complementar, apresentando, 

quadrimestralmente, ao Poder Legislativo, Relatório 

Circunstanciado no qual conste, dentre outras informações, 

a evolução da receita e da despesa, das aposentadorias, 

pensões e benefícios concedidos, bem assim das 

aposentadorias, pensões e benefícios cancelados 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Fiscal - CF 

o Conselho Estadual de Previdência Social - CEPS  

o Fundo Previdenciário do Estado do RN 
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 Organograma formal e atual74 

 
  

 

 

 
 Organograma catalogado75 

 

  

                                                           
74 Organograma, conforme Decreto nº 24.331/2014 e apresentado no formulário Análise da Estrutura 
Organizacional do IPERN 
75 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011 
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1.2.1.11. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 

Norte – JUCERN 

o Legislação 

o Lei nº 3.715/ 1968 – transforma a Junta Comercial 

em Autarquia 

o Lei nº 6.352/1992 – modifica estrutura básica da 

JUCERN 

o Lei Federal nº 8.934/ 1994 - dispõe sobre o Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e 

dá outras providências 

o Decreto Federal nº 1.800/ 1996 - Regulamenta a Lei 

nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe 

sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio 

Grande do Norte (competências da JUCERN) 

o Lei Complementar nº 262/ 2003 – altera dispositivos 

de Leis Complementares anteriores que dispõe sobre 

a organização do Poder Executivo 

o Lei Complementar nº 437/2010 – reestrutura as 

carreiras da JUCERN 

o Natureza jurídica 

AUTARQUIA ESTADUAL 

o Missão 

Executar e administrar, no âmbito estadual, os serviços de 

registro público de empresas mercantis e atividades afins, 

consoante o disposto na legislação em vigor, dando publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das 

empresas submetidas a registro, contribuindo, desta forma, para 

o incentivo à regularização e à abertura de novas empresas no 

Estado 

o Vinculação  

SEDEC 
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o Competências  

o Executar o registro de comércio; 

o assentar os usos e práticas mercantis; 

o habilitar, nomear, fiscalizar, punir e exonerar os 

tradutores públicos e intérpretes comerciais, 

leiloeiros, avaliadores comerciais, bem como os fiéis 

ou prepostos desses profissionais; 

o organizar e rever as tabelas de emolumentos, 

comissões ou honorários dos profissionais 

enumerados no inciso anterior; 

o fiscalizar trapiches, armazéns, depósitos e empresas 

de armazéns gerais; 

o responder às consultas formuladas pelos poderes 

públicos locais a respeito do registro de comércio e 

atividades afins; 

o baixar resoluções para o fiel cumprimento das normas 

legais, regulamentares e regimentais; 

o prestar ao Departamento Nacional do Registro do 

Comércio – DNCR e a seus órgãos, na forma da 

legislação vigente e das normas e instruções que forem 

expedidas, os elementos e informações necessárias à 

organização do cadastro geral de contribuinte e de 

sociedades mercantis, ao registro sistemático dos usos 

e práticas mercantis, e à estatística dos atos do 

comércio e de outros que se evidenciarem 

indispensáveis ao bom funcionamento do serviço; 

o expedir carteiras de exercício profissional aos 

industriais, comerciantes e outros profissionais 

devidamente inscritos nos seus registros, 

facultativamente ou mediante pedido por escrito, na 

conformidade das normas e modelos expedidos pelo 

DNCR;  

o submeter à aprovação do Governador do Estado, por 

intermédio da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico, os atos que disponham 
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sobre a tabela de taxas e emolumentos devidos em 

razão dos atos de registro de comércio e atividades 

afins, bem como as respectivas alterações, não 

podendo as importâncias excederem aquelas que 

forem adotadas pela Junta Comercial do Distrito 

Federal. 

 

 Conselhos e Fundos 

o Colégio de Vogais76 

 

 Organograma catalogado77 

  

                                                           
76 Formado por órgãos de deliberação coletiva: Plenário, de deliberação superior (8 vogais 

nomeados pelo Governador, após indicação em lista tríplice, da sociedade civil organizada) e Duas 
Turmas, de deliberação inferior (3 vogais cada, nomeados pelo Governador). 
77Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, sem 

referência legal. 
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 Organograma atual78 

 
  

                                                           
78 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da JUCERN, informal 



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

149 

1.2.2. ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL 

1.2.2.1. Departamento Estadual de Imprensa – DEI 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

o Decreto nº 14.342/ 1999 – Dispõe sobre as competências, a 

estrutura básica e o quadro de lotação do DEI 

o Lei Complementar nº 184/ 2000 - Fixa as atribuições do 

Departamento Estadual de Imprensa - DEI 

o Decreto nº 14.961/ 2000 – Modifica e consolida o Decreto nº 

12.085 de 29 de março de 1994, que dispõe sobre o 

Regulamento do DEI 

o Decreto nº 15.288/2001 – Aprova o regulamento do DEI 

 Natureza 

Órgão da Administração indireta, qualificado como de regime 

especial, vinculado à Assessoria de Comunicação _ ASSECOM. 

 Missão 

Não foi enviada qualquer documentação da qual se pudesse 

extrair a Missão declarada pelo DEI. 

 Competências 

o Editar, imprimir, distribuir e comercializar o Diário Oficial 

do Estado; 

o explorar, industrial e comercialmente: 

 a edição de livros, revistas e outras publicações de fins 

educativos, culturais, econômico-financeiros, técnico-

científicos ou de caráter informativo; 

 serviços gráficos em geral; 

o apoiar as atividades da Assessoria de Comunicação Social; 

o celebrar convênios e contratos com pessoas de direito 

público ou privado, para a prestação de serviços ou 
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fornecimento de seus produtos, ou para a aquisição de bens 

e serviços de terceiros, observada a legislação aplicável; 

o articular-se com a Imprensa Oficial, mantida pela União, ou 

pelos demais Estados, para fins de intercâmbio técnico nas 

áreas de impressão gráfica, editoração e formação de 

pessoal especializado. 

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 

 

 Organograma formal79 

 
 

  

                                                           
79 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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 Organograma informal (Funcionograma)80 

 
1.2.2.2. Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do 

Norte – CBMRN 

 Legislação 

o Lei Complementar n° 230/ 2002 - Dispõe sobre o Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, 

fixa o efetivo da Corporação 

o Lei Complementar nº 247/2002 - cria o Fundo Especial de 

Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 

Grande do Norte (FUNREBOM), institui as taxas de 

exercício do poder de polícia e as taxas de utilização de 

serviços prestados 

o Decreto n° 16.038/2002 - Aprova o Regulamento Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 Natureza 

ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL 

                                                           
80 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 

 

http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/arquivos/pdf/leicom230.pdf
http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/arquivos/pdf/dec16.038.pdf
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 Missão 

Desenvolver atividades de defesa civil, atendimento a sinistros, 

prevenção de acidentes, perícia de incêndio, orientação e 

educação a população sobre uma conduta prevencionista, com 

vistas a atender à sociedade Norte - Riograndense e de ser 

instituição presente e efetiva em todo território estadual. 

 Vinculação 

SESED 

 Competências 

o Atuar na execução das atividades de defesa civil; 

o realizar os serviços de prevenção e combate aos 

incêndios; 

o participar, através de órgãos especializados, da defesa do 

meio ambiente, atuando como órgão estadual 

encarregado da guarda militar do patrimônio ambiental 

do Estado, de modo a zelar pela prevenção e combate a 

incêndios florestais, bem como pela fiscalização efetiva 

quanto ao cumprimento da legislação ambiental no que 

diz respeito à preservação da fauna e da flora e, ainda, à 

proteção contra as ações de degradação do solo, do ar e 

dos mananciais aquíferos; 

o realizar atividades de resgate, busca e salvamento; 

o fiscalizar as atividades de segurança contra incêndio e 

pânico; 

o realizar atividades auxiliares de socorros de urgência e 

atendimento de emergência pré-hospitalar; 

o desempenhar atividades educativas de defesa civil, 

prevenção e combate a incêndios, socorros de urgência e 

proteção ao meio ambiente; 

o realizar perícias de incêndios e explosões relacionadas 

com a sua competência; 

o notificar, isolar e interditar, no âmbito de sua 

competência, as obras, habitações, serviços, locais de uso 

público e privado que não ofereçam condições de 
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segurança, devendo aplicar aos responsáveis infratores 

as penalidades previstas em lei; 

o fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços de 

armazenamento e transporte de produtos especiais e 

perigosos, visando à proteção das pessoas, do patrimônio 

público e privado e do meio ambiente; 

o fiscalizar, controlar e prevenir, no âmbito de sua 

competência, a prática de atividades de esporte e 

recreação aquática, de excursões em florestas, matas e 

áreas de preservação ambiental, bem como escaladas e 

montanhismo, onde exista risco à integridade de pessoas; 

o desenvolver pesquisa científica em seu campo de atuação 

funcional. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Superior do Corpo de Bombeiros Militar 

o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros 

Militar – FUNREBOM (Art. 34 da LC247/2002 não 

regulamentado) 
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 Organograma formal81 

 
  

                                                           
81 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do CBMRN, sem 

referência legal 
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 Organograma catalogado82 

 
  

                                                           
82 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual83 

 
  

                                                           
83 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do CBMRN, 

indicando extinção de (2) duas Unidades Organizacionais 
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1.2.2.3. Instituto Técnico-Científico de Polícia – ITEP 

 Legislação 

o Decreto nº 71/ 1918 

o Lei nº 3.088 e Lei nº 3.148/ 1964 

o Lei Complementar nº 10/1975 

o Lei nº 4.256/1975 – transforma o IMLEC em órgão de 

regime especial e altera sua denominação para ITEP 

o Lei nº 6.488/93 – altera estrutura básica do ITEP 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte (competências da JUCERN) 

o Decreto nº 14.322/1999 – dispõe sobre competências, 

estrutura básica e quadro de lotação de cargos do ITEP 

 Natureza jurídica 

ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL 

 Missão 

Prestar um serviço de qualidade para a sociedade do Rio Grande 

do Norte, nas áreas da medicina legal, criminalística e 

identificação, exercendo um papel fundamental na produção de 

provas técnicas para elucidação de delitos e mantendo o arquivo 

de identificação civil e criminal da população. 

 Vinculação  

SESED. 

 Competências  

o Realizar perícias médico-legais, exames técnicos e 

científicos em geral, diagnósticos, avaliações, testes e 

pesquisas de interesse para a investigação criminal e a 

aplicação da legislação penal e administrativa; 

o organizar e manter cadastro de identificação civil e 

criminal, registro datiloscópico, laboratório fotográfico e 

prontuários de antecedentes; 

o emitir, conforme o caso, laudos, pareceres, certidões e 

atestados sobre: 
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a) identidade, paternidade, idade, conduta e 

sanidade e capacidade física e mental das 

pessoas; 

b) acidentes; 

c) óbitos, exumações e inumações; 

d) crimes, contravenções, infrações 

administrativas e locais de sua ocorrência; 

e) embriaguez ou uso de substâncias tóxicas; 

f) documentos; 

g) mercadorias; 

h) armas e munições; 

i) impressões papilares; 

j) outros atos, fatos, materiais ou substâncias que 

lhe sejam submetidos, para verificação técnica ou 

científica, no interesse da ordem jurídica; 

o coligir dados para a estatística criminal e a dos atos de 

sua competência; 

o exercer outras atividades correlatas e necessárias à 

aplicação da legislação penal e administrativa. 
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 Organograma formal84 

 
 

 Organograma catalogado85 

 
 

  

                                                           
84 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do ITEP, sem 

referência legal, conforme Decreto nº 14.322/1999  

 
85 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011, 

conforme organograma formal. 
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 Organograma atual86 

 

  

                                                           
86 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional do ITEP, sem 

referência legal  
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1.2.2.4. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte - 

PCRN 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 270/ 2004 – Dispõe sobre a Lei 

Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil. 

 Natureza 

Órgão da Administração indireta, qualificado como de regime 

especial, vinculado à Secretaria Estadual da Segurança Pública e 

da Defesa Social 

 Missão 

Não foi enviada qualquer documentação da qual se pudesse 

extrair a Missão declarada da PC/RN. 

 Competências 

o Exercer, ressalvada a competência da União, as funções de 

polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto 

as militares, cabendo-lhe preservar a ordem e a segurança 

públicas; 

o propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social o planejamento e a programação dos 

investimentos da Polícia Civil;  

o executar os atos administrativos de natureza disciplinar e 

de gestão orçamentária e financeira referentes a pessoal, à 

compra de materiais, equipamentos e à contratação de 

serviços no âmbito da Polícia Civil;  

o coordenar, controlar, orientar e exercer as atividades de 

polícia judiciária, a cargo das delegacias de polícia, 

excetuando-se a competência da Polícia Federal, bem como 

executar em todo o Estado as atividades de prevenção e 

repressão da criminalidade, ressalvadas as atribuições da 

Polícia Militar;  

o prover os meios indispensáveis ao funcionamento dos 

órgãos que lhe são subordinados;  

o promover e supervisionar a execução de diligências e 

investigações para a elucidação de ilícitos penais;  
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o propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social a ampliação do aparelho policial nas áreas em 

que ocorrer aumento da criminalidade;  

o formar e treinar permanentemente os policiais civis;  

o articular-se com a Polícia Militar e com os demais órgãos da 

SESED, do Departamento de Polícia Federal e das Forças 

Armadas, a fim de colaborar na defesa e na segurança do 

Estado e das instituições;  

o manter atualizados:  

 os arquivos sobre mandados de prisão e documentos 

correlatos;  

 o cadastro de fotografias de criminosos procurados, 

providenciando, sempre que necessário, sua divulgação 

através dos meios cabíveis; e  

 as estatísticas sobre crimes e contravenções;  

o supervisionar e controlar a ação policial, na área de sua 

circunscrição, com o fim de evitar e reprimir o emprego de 

violência ou de quaisquer métodos atentatórios à 

integridade ou à dignidade do ser humano;  

o executar, através das delegacias da Capital, da Grande Natal 

e do Interior, a investigação e a busca de pessoas 

desaparecidas;  

o cumprir as determinações das autoridades judiciárias nos 

processos criminais relacionados com prisão ou soltura de 

réus ou com a execução de diligências;  

o exercer outras atividades correlatas, especialmente as que 

lhe forem atribuídas pelo Secretário de Estado da Segurança 

Pública e da Defesa Social. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Superior da Polícia Civil – CONSEPOL 
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 Organograma formal87 

 
  

                                                           
87 Fonte: Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma informal (Funcionograma) 

 

Fonte: Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da 

PC/RN 
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1.2.2.5. Polícia Militar do Rio Grande do Norte – PMRN 

 Legislação 

o Lei nº 4.630/ 1976 – dispõe sobre Estatuto dos Policiais 

Militares do Estado do Rio grande do Norte 

o Lei nº 5.042/ 1981 – (não encontrada) 

o Lei nº 5.209/ 1983– (não encontrada) 

o Lei Complementar nº 90/1991 – dispõe sobre a 

organização básica da PMRN 

o Lei nº 6.053/ 1990 

 Natureza 

ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL 

 Missão 

Destina-se à manutenção da ordem pública do Estado, sendo 

considerada força auxiliar, reserva do Exército. Promove a 

segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e 

repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se 

nos direitos humanos e na participação comunitária. 

 Vinculação 

SESED 

 Competências 

Competem as Polícias Militares, de acordo com a Constituição Federal, art. 

144, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, e, com exclusividade: 

o  o policiamento ostensivo, fardado; 

o a defesa civil88;  

o atuar de maneira preventiva, com força de dissuasão, em 

locais de áreas específicas, ode se presuma ser possível a 

perturbação da ordem; 

                                                           
88 Os serviços de Defesa Civil não são mais exclusividade da PMRN, por meio da Lei Complementar nº 
230, de 22 de março de 2002. Atualmente é função institucional do CBMRN, cujas atividades de 
Governo são coordenadas pela SEJUC, formalmente. 
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o atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da 

ordem, precedendo o eventual emprego das Forças 

Armadas, conforme legislação federal; 

o atuar em conjunto com as Polícias Civil e Federal, no 

combate ao tráfico de drogas e ao sequestro; 

o realizar serviços de prevenção e da extinção de incêndios 

simultaneamente, ou com o de proteção e salvamento de 

vidas e materiais no local do sinistro, bem como de busca 

e salvamento, prestando socorro em casos de 

afogamento, inundações, desabamentos, acidentes em 

geral, catástrofes e calamidades públicas; 

o atender à convocação, inclusive mobilização do Governo 

Federal, em caso de guerra externa, ou para prevenir ou 

reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça a sua 

irrupção, subordinando-se à Força Terrestre, para 

emprego em suas atribuições específicas de Polícia 

Militar e como participante da defesa interna e defesa 

territorial; 

o participar, através de seus organismos especializados, da 

defesa do meio ambiente. 
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 Organograma formal e atual (geral)89 

  

                                                           
89 Organograma Geral da PMRN 

ORGANOGRAMA GERAL  -  PMRN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999 

COMANDANTE-GERAL 

2º DPRE       

Gab Cmt Geral 

COMISSÕES 

Ajd Ger 

Cia Cmdo 

1.ª Seção  

2.ª Seção 

3.ª Seção 

4.ª Seção 

5.ª Seção 

SUBCMT e Ch/EMG   

DS  

HRPM JPMS FS HPM 

DF DP DE DAL 

CPC              CCB 

Gab Cmt Geral      

COMISSÕES       

Ajd Ger           

Cia Cmdo         

1.ª Seção         

2.ª Seção         

3.ª Seção
 

4.ª Seção         

5.ª Seção         

DS              DF              DE               DAL              

CPRE            CPI               

1º DPRE       7º BPM       2º BPM       8º BPM        4º BPM      1º BPM       5º BPM        9º BPM        

CPRP        

1ª COM        

2ª COM       

CPFem      

1ª COM         

2ª COM        

3ª COM          

CPRP       

1ª COM        

2ª COM       

CPG          

CPRP         

1ª COM       

2ª COM        

CPChoque EPMont        

1ª COM        

2ª COM         

3ª COM            

4ª COM        

 2ª COM         
1ª COM       

2ª COM           

3ª COM         

1ª COM        

2ª COM        

3ª COM            

3º DPRE         

4º DPRE       

5º DPRE         

CES        

APM     CEAT     CSM      HRPM     JPMS     FS           HPM      

1ª COM         1ª COM          

2ª COM          

3ª COM         

3º BPM         6º BPM        

Cpesp           

2ª CIPM     1ª CIPM      

DP              

3ª CIPM    
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 Organograma catalogado90 

 
  

                                                           
90 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.2.3. FUNDAÇÕES 

1.2.3.1. Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Norte - FAPERN 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 118/1993 – Cria o Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET) 

o Lei Complementar nº 136/1995 - Altera e acrescenta 

dispositivos à Lei Complementar nº 118/1993 

o Lei Complementar nº 257/ 2003 – Cria a FAPERN 

o Decreto nº 18.021 – Dispõe sobre o Regulamento e o 

organograma da SEDEC 

o Decreto nº 17.456/ 2004 – Aprova o Estatuto da FAPERN 

o Lei Complementar n.º 351/ 2007 – Altera Lei Complementar 

nº 118/1993 (FUNDET) 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como Fundação, 

vinculada à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico 

– SEDEC. 

 Missão 

Apoiar e fomentar a realização da pesquisa científica, 

tecnológica e a inovação para o desenvolvimento humano, social 

e econômico do Rio Grande do Norte.  

 Competências 

o Apoiar e fomentar, de forma conveniada ou não: 

a) programas ou projetos de pesquisa básica ou aplicada 

para desenvolvimento científico, tecnológico ou inovação, 

realizadas em instituições públicas ou privadas no Estado 

do Rio Grande do Norte; 

b) a criação, a complementação e a modernização da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

c) a concessão de bolsas de estudos e de pesquisa no País e 

no exterior; 
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d) a formação ou a atualização de acervos bibliográficos, 

bancos de dados em meios eletrônicos de armazenamento e 

de transmissão de informações, vinculados ao 

desenvolvimento do conhecimento; 

e) a publicação e o intercâmbio dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas com o apoio da FAPERN, bem como a 

realização de eventos científicos e tecnológicos no Estado; 

f) estudos que visem diagnosticar e produzir informações 

sobre a situação do ensino e da pesquisa no Estado do RN e 

no Brasil, com vistas à identificação das prioridades de ação 

da FAPERN. 

o fiscalizar e supervisionar a aplicação dos auxílios que 

fornecer, devendo suspendê-los nos casos de inobservância 

dos projetos aprovados; 

o acompanhar e avaliar os programas de bolsas de estudo ou 

de pesquisa que conceder, para o desenvolvimento científico 

e tecnológico do Estado do RN; 

o captar recursos mediante a celebração de contratos ou 

convênios com entidades nacionais ou internacionais; 

o assessorar o Governo do Estado do RN na formulação de sua 

política de ciência e tecnologia; 

o manter articulação permanente com órgãos e instituições 

públicas e privadas, nacionais ou internacionais, visando a 

formação de redes de cooperação para desenvolvimento 

científico, tecnológico ou de inovação; 

o estabelecer parcerias com o setor privado da economia, 

visando ao engajamento deste setor no desenvolvimento da 

pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Estado; 

o estimular e apoiar a criação e o desenvolvimento de 

empresas de base tecnológica; 

o apoiar cursos de doutorado, de mestrado ou outros 

programas de pós-graduação de interesse estratégico para o 

Estado. 

 Conselhos e Fundos 

o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FUNDET 
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 Organograma formal91 

 

                                                           
91 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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 Organograma informal (Funcionograma)92 

 
  

                                                           
92 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.2.3.2. Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – 

FUNDAC 

 Legislação 

o Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte  

o Decreto nº 14.945/2000 - dispõe sobre as competências, 

estrutura básica e quadro de lotação de cargos da 

Fundação Estadual da Criança e do Adolescente FUNDAC 

o Lei Complementar nº. 251/2003 – institui a estrutura 

administrativa da Defensoria Pública do Estado 

o Lei nº 12.594/12 – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo 

o Lei Complementar nº 521/ 2014 - altera dispositivos da 

Lei Complementar Estadual n.º 320, de 10 de janeiro de 

2006, e da Lei Complementar Estadual n.º 361, de 18 de 

setembro de 2008, que tratam dos cargos públicos de 

provimento em comissão e de provimento efetivo 

vinculados à Fundação Estadual da Criança e do 

Adolescente (FUNDAC) 

 Natureza jurídica 

FUNDAÇÃO 

 Missão 

Executar, a nível estadual, a política de atendimento dos direitos 

de defesa da criança e do adolescente com autoria de ato 

infracional, sob medida judicial de privação e restrição de 

liberdade e, numa ação complementar aos Municípios, daquelas 

crianças e adolescentes que sobrevivem em situação de risco 

pessoal ou social. 

 Vinculação  

SETHAS 

 Competências  
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o Formular e executar, no estado, uma política uniforme de 

proteção dos direitos da criança e do adolescente, 

competindo-lhe o estudo do problema e o 

encaminhamento das soluções, bem como a orientação, 

coordenação e fiscalização das unidades e programas 

operacionais; 

o desenvolver ações voltadas para construção da cidadania 

de crianças e adolescentes, prioritariamente daqueles 

que estão em conflito com a lei, dos órfãos e dos 

abandonados, e de forma suplementar aos municípios, 

dos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social, tendo como base legal as diretrizes e princípios do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Política Estadual 

para a Criança e o Adolescente; 

o organizar, administrar e manter uma rede de unidades e 

programas socioeducativos, com infraestrutura 

necessária para atender os encaminhamentos judiciais de 

adolescentes envolvidos/e ou autores de atos 

infracionais; 

o organizar, administrar e manter, de forma suplementar 

aos municípios, uma rede de unidades protetivas, com 

infraestrutura necessária para atender aos 

encaminhamentos do Juizado da Infância  e da Juventude 

e dos Conselhos Tutelares, crianças e adolescentes 

órfãos, abandonados e vitimizados; 

o organizar, administrar e manter, de forma suplementar 

aos municípios, unidades e programas de iniciação 

profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho, 

de atividades esportivas, culturais e de lazer, e os Polos 

de Atendimento; 

o elaborar e executar planos, programas e projetos de 

atendimento socioeducativo e socioprotetivo; 

o desenvolver ações junto aos jovens egressos de medidas 

socioeducativas e as famílias de adolescentes em conflito 

com a Lei; 

o promover a integração dos programas desenvolvidos no 

âmbito da Fundação, junto aos órgãos responsáveis pela 
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execução das políticas sociais básicas, de modo a 

assegurar o atendimento integral nas áreas de educação, 

saúde, profissionalização, trabalho, entre outras políticas 

essenciais; 

o desenvolver outras atividades correlatas com seus 

objetivos e com a Política Governamental pelo 

CONSEC/RN. 

 

 Organograma formal93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Organograma conforme o Decreto nº 14.945/2000, alterado pela Lei Complementar nº251/2003 
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 Organograma catalogado94  

 
  

                                                           
94 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual95 

 
  

                                                           
95 Organograma informal apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da FUNDAC, 

sem representações regionais 
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SECRETARIA 
GERAL 

 

CHEFIA DE GABINETE 

COORDENADORIA DE 
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FINANÇAS 
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1.2.3.3. Fundação José Augusto – FJA 

 Legislação 

o Lei n 2.885 e Decreto nº 4.068/ 1963 – cria a FJA e institui 

competências, estrutura básica e quadro de lotação de 

cargos da FJA 

o Lei Complementar nº 94/1991- altera dispositivos afetos 

à FJA 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte  

o Lei Complementar nº 419/ 2010 - Dispõe sobre o Plano 

de Cargos e Remunerações da Fundação José Augusto 

 Natureza jurídica 

Fundação 

 Missão 

Promover o desenvolvimento sociocultural e científico do 

Estado, mediante colaboração com o Poder Público96.  

 Vinculação  

SEEC (não consolidada a criação da SEAC) 

 Competências  

o Estimular, desenvolver, difundir e documentar as 

atividades culturais do Estado, bem como as 

manifestações de cultura popular; 

o desenvolver um plano editorial visando à promoção do 

autor potiguar e nordestino; 

o desenvolver pesquisa sócio-econômico-cultural visando 

ao conhecimento da realidade estadual; 

o promover ações voltadas para a preservação do 

patrimônio arqueológico, histórico e artístico do Estado 

                                                           
96Responde pelas atribuições da Secretaria Extraordinária para Assuntos da Cultura 
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(restauração, conservação e manutenção de bens móveis 

e imóveis); 

o coordenar e apoiar tecnicamente as atividades do Sistema 

Estadual de Bibliotecas dos museus ligados à instituição; 

o promover a documentação e manutenção de bens móveis 

e imóveis, culturais e históricos; 

o planejar, coordenar e supervisionar as atividades do 

Teatro Alberto Maranhão; 

o planejar, coordenar e supervisionar as atividades do 

Instituto de Música Waldemar de Almeida; 

o planejar, coordenar e supervisionar as atividades da 

Orquestra Sinfônica do RN; 

o planejar, coordenar e supervisionar as atividades da 

Cidade da Criança; 

o planejar, coordenar e supervisionar as atividades do 

Coral Canto do Povo; 

o defender o patrimônio histórico, arqueológico, científico, 

cultural e artístico do Estado.  

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Estadual de Cultura 

o Conselho Curador da Fundação José Augusto 
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 Organograma  catalogado97  

 

 
  

                                                           
97 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual98 

 

 

 
  

                                                           
98 Organograma apresentado no Formulário de Análise da Estrutura Organizacional da FJA, sem 

menção à referência legal 
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1.2.3.4. Fundação Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN 

 Legislação 

o Lei Municipal nº 20/1968 – Transforma a Fundação 

para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica em 

Fundação Universidade regional do Rio Grande do 

Norte 

o Lei nº 5.546/1987 - Incorpora a Fundação 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte à 

Administração Pública Estadual 

o Decreto nº 9.855/1987 – Dispõe sobre a Fundação 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-

FUERN, mantenedora da UERN 

o Portaria nº 874/1993-MEC/1993 – Aprova o 

Regimento Interno Geral da UERN 

o Lei Complementar nº 163/1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio 

Grande do Norte 

o Lei nº 7.761/1999 - Altera a denominação de 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

o Decreto nº 14.831/2000 - Altera a denominação da 

Fundação Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Fundação, vinculada à Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura – SEEC. 

 Missão 

É missão da UERN promover a formação de profissionais 

competentes, críticos e criativos, para o exercício da 

cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos 

científicos, técnicos e culturais que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável da região e do País. 
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 Competências 

o Atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, visando 

contribuir para a solução de problemas regionais de 

natureza econômica, social e cultural; 

o contribuir para o avanço técnico, científico, cultural e 

da formação profissional, na perspectiva do 

desenvolvimento humano, da ética e da solidariedade 

o exercer outras atividades correlatas. 

 Conselhos e Fundos 

o Conselho Diretor e Curador da UER 
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 Organograma formal99 

 
 

 Organograma informal (Funcionograma):  

Não foi informada a existência de qualquer estrutura informal.  
  

                                                           
99 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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1.2.4. EMPRESAS PÚBLICAS  

1.2.4.1. Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte – EMPARN 

 Legislação 

o Lei Federal nº 6.404/ 1976 

o Lei Estadual nº 4.855/ 1979 

o Escritura Pública de Constituição da EMPARN/1980 

o Decreto Estadual nº 7.741/ 1979 

o Decreto Estadual nº 7.866/ 1980 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte  

o Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18/01/2011 – 

inclui aprovação de organograma da EMPARN 

 Natureza jurídica 

Empresa Pública 

 Missão 

Gerar, adaptar e transferir conhecimentos e tecnologias para o 

agronegócio, visando o desenvolvimento sustentável do Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 Vinculação 

SAPE 

 Competências  

o Promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar 

e executar as atividades de pesquisa e experimentação no 

Estado, visando a criar e desenvolver conhecimentos e 

tecnologia a serem empregadas no desenvolvimento do 

setor agropecuário estadual; 

o colaborar na formulação, orientação e coordenação da 

política agropecuária do Estado, bem como programar e 

desenvolver pesquisas, diretamente ou em cooperação 
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com instituições próprias, referentes a assuntos 

florestais, pesca, meteorologia e outras modalidades 

compreendidas na área de atuação da Secretaria de 

Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE 

(denominação alterada pela Lei Complementar nº 220/ 

2002); 

o exercer a coordenação técnica dos programas e projetos 

de pesquisa agropecuária cuja execução envolva a 

atuação técnico-administrativa ou a cooperação 

financeira de órgãos e/ou entidades da administração 

estadual, direta e indireta; 

o prestar serviços de sua especialidade a qualquer entidade 

pública ou privada, mediante prévio ajuste; 

o exercer outras atividades correlatas. 

 

 Organograma catalogado100  

 
  

                                                           
100 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual101 

 
  

                                                           
101 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da EMPARN, informal 
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1.2.4.2. Empresa Gestora de Ativos do Rio Grande do 

Norte - EMGERN 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 288/ 2005 - Autoriza o Poder 

Executivo a criar a EMGER 

o Decreto nº 21.138/ 2009 - Aprova o Estatuto Social da 

Empresa 

 Natureza 

Entidade da administração indireta, qualificada como Empresa 

Pública, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças – SEPLAN. 

 Missão 

Gerir com excelência serviços e soluções de ativos públicos para 

o Governo do Estado do Rio Grande do Norte.  

 Competências 

o Adquirir bens e direitos dos Órgãos ou Entes Públicos do 

Estado do Rio Grande do Norte, podendo, em contrapartida, 

assumir obrigações destes; 

o administrar e intermediar a alienação de bens imóveis 

pertencentes aos Órgãos ou Entes do Estado do RN; 

o administrar ativos de qualquer espécie ou natureza dos 

Órgãos ou Entes do Estado do RN, mediante contratação 

específica; 

o atender a demandas de Órgãos da administração direta ou 

indireta do Estado do RN, concernentes ao estudo, 

desenvolvimento e implementação de ações de interesse 

público. 

o para a consecução dos seus objetivos, a EMGERN poderá, 

nos termos da legislação específica, celebrar convênios, 

contratos, acordos e ajustes com Órgãos e Entes públicos ou 

privados.  

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica 
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 Organograma formal102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Fonte: Elaborado a partir do Estatuto Social da Empresa, aprovado por intermédio do Decreto nº 

21.138, de 15 de maio de 2009. Disponível em: www.pge.rn.gov.br Acesso em 30 OUT 15 

Assembleia 
Geral
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Administração

Diretor 
Presidente

Diretor 
Administrativo 
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Auditoria 
Interna
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 Organograma informal (Funcionograma)103 

Não se trata de organograma informal, mas de desdobramento do 
organograma construído a partir do Estatuto Social da Empresa, que 
retrata como ela está organizada. 

 
  

                                                           
103 Fonte: Site da EMGERN Disponível em: http://www.emgern.rn.gov.br/ Acesso em 30 OUT 15 
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1.2.5. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

1.2.5.1. Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S/A – 

AGN 

 Legislação 

o Lei Federal nº 6.024/1974 - dispõe sobre a intervenção e 

a liquidação extrajudicial de instituições financeiras 

o Lei Federal nº 6.404/1976 - dispõe sobre as Sociedades 

por Ações 

o Lei Estadual nº 7.462/1999 – autoriza constituição da 

AGN 

o Lei Estadual nº 7.760/1999 - altera dispositivo da Lei 

Estadual nº 7.462/1999 

o Lei Estadual nº 7.988/2001 - altera dispositivos da Lei n° 

7.462/1999, modificada pela Lei n° 7.760/1999 

o Lei Estadual nº 8.743/2005 - altera dispositivos da Lei n° 

7.462/1999 

o Estatuto da AGN (Texto atualizado com as alterações 

aprovadas pela 13ª. AGE de 29.04.2008) 

 Natureza jurídica 

Sociedade de economia mista 

 Missão 

Fomentar o desenvolvimento econômico e sustentável do Rio 

Grande do Norte, promovendo a criação de emprego e renda, 

estimulando a modernização das estruturas econômicas e 

sociais, aumentando assim, a competitividade empresarial do 

Estado. 

 Vinculação  

SEDEC 

 Competências  

o Identificar, criar e estimular vantagens competitivas e 

oportunidades de investimento no estado, envolvendo: 
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- diagnósticos e estudos globais, setoriais e 

espaciais; 

- levantamento, cadastramento e sistematização de 

projetos de interesse do Estado; 

- elaboração de perfis e projetos que possam ter 

por base o território do Rio Grande do Norte; 

- outras atividades de estudos, pesquisas e 

projetos, enquadradas no objeto social. 

o Promover investimentos, para a atração de empresas e 

negócios para o estado, abrangendo: 

- identificação de investidores potenciais, no 

Estado, no País e no Exterior; 

- articulação com outros órgãos para a criação de 

atrativos locacionais; 

- divulgação das oportunidades de investimento, 

fazendo-o no Estado, no País e no Exterior, 

devendo, para tanto, utilizar-se dos recursos mais 

modernos e eficazes; 

- negociação com investidores, para a viabilização 

dos investimentos no Estado; 

- criação de facilidades para a instalação dos 

empreendimentos; 

- prestação de serviços de apoio empresarial, em 

articulação com os demais órgãos públicos e 

privados, tais como centrais de negócios, 

montagem e operação de bolsas de equipamentos, 

materiais e resíduos industriais, incentivo à 

formação de cooperativas e associações, e outros 

serviços que sejam considerados importantes 

para promover a atração de empresas e o 

incremento de negócios; 

- outras atividades caracterizadas como promoção 

de investimentos.  

o Recuperar, reabilitar, viabilizar e financiar 

empreendimentos, compreendendo: 

- elaboração e execução de planos e projetos para 

recuperar setores deprimidos ou empresas em 

dificuldades, abrangendo, de preferência, toda a 
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cadeia produtiva relacionada com o setor ou 

empresa em questão; 

- assessoria e consultoria técnica às empresas na 

regularização e desoneração de débitos bancários, 

fiscais, trabalhistas, previdenciários e outros de 

qualquer natureza; 

- assessoria na reorganização societária de 

empresas, incluindo a mudança do quadro de 

sócios, inclusão de novos sócios ou qualquer 

outra medida que permita à empresa o acesso a 

novas fontes de recursos, principalmente 

aumentos de capital; 

- consultoria para reestruturação de passivo e de 

ativo das empresas, para melhoria de sua liquidez, 

rentabilidade, produtividade e eficiência geral; 

- reorientação tecnológica e mercadológica de 

empresas, envolvendo a prospecção e análise de 

novas tecnologias e tendências de mercado; 

- promoção de fusões, aquisições, associações de 

empresas e participações acionárias; 

- lançamento de títulos e ações e abertura de capital 

de empresas; 

- promoção de joint-venture e venture-capital; 

- intermediação de financiamentos e garantias; 

- avaliações de empresas, para fins de habilitação a 

financiamentos, associações ou vendas; 

- participação em programas de privatização e de 

concessões públicas; 

- concessão de financiamentos, obedecidas às 

normas e limites fixados pelo Banco Central do 

Brasil; 

- administração de Fundos de Aval, como 

mandatária de instituições mantenedoras de 

referidos fundos, podendo, ainda, organizar e 

operar fundos de aval específicos de 

determinados segmentos empresariais, sob a 

forma solidária, sem risco para a Agência; 

- administração de Fundos de Equalização de 

Encargos Financeiros de Financiamento, cabendo-

lhe operar e controlar fundos que sejam criados 

pelo poder público, entidades de classe ou 

associações de empresas, com o objetivo de 

proporcionar equilíbrio entre os custos cobrados 

nos financiamentos, fixos ou flutuantes, e as 

variações nos preços dos bens produzidos e dos 

insumos utilizados pelos tomadores dos créditos; 
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- administração de Fundos Constitucionais de 

Financiamento e outros fundos de 

desenvolvimento, de caráter estadual ou federal; 

- outras atividades de viabilização e financiamento 

de empresas, dentro do objeto social. 

 Conselhos e Fundos  

o Fundo de Desenvolvimento do Comércio e da Indústria do 

Estado do RN – FDCI 
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 Organograma formal104 

 
  

                                                           
104 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional e no site oficial da 

AGN. 
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 Organograma catalogado105  

 
  

                                                           
105 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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 Organograma atual106 

 

 
  

                                                           
106 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da AGN, em 

implantação. 
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1.2.5.2. Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte 

S/A - CEASA 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 10/ 1975 – Vincula a CEASA à 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 

o Lei nº 6.404/ 1976 - Dispõe sobre as Sociedades por Ações 

o Lei nº 4.267/ 1993 – Dispõe sobre a constituição da CEASA 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como 

Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria Estadual 

de Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE.  

 Missão 

Gerir atividades de abastecimento de produtos 

hortifrutigranjeiros à sociedade Norte rio grandense com 

qualidade, preço e bom atendimento, valorizando a produção 

agrícola através de uma comercialização competente e 

socialmente responsável. 

 Objetivos107 

o Instalar e administrar Centrais de Abastecimento e 

mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição 

e colocação de hortigranjeiros e outros produtos 

alimentícios, além de criar e desenvolver a bolsa de 

mercadorias; 

o instalar infraestrutura para compra, produção, estocagem e 

distribuição de alimento a ser comercializado junto às 

comunidades mais carentes do Estado;  

o participar de plano e programas de Governo para a 

produção e abastecimento, em nível regional e nacional, 

promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as 

demais unidades do sistema e entidades vinculadas ao setor, 

através, inclusive, de participação acionária; 

                                                           
107 Objetivos extraídos do Catálogo do Poder Executivo - Gabinete Civil do Governador. Natal, 

RN, agosto de 2011. No Catálogo, foi omitido um dos objetivos constante do Estatuto Social. 
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o firmar convênios, acordos e contratos com pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou 

estrangeiros pertencentes às suas atividades;  

o desenvolver, em caráter subsidiário e auxiliar a política 

econômica e de preços de Governo, estudos e pesquisas dos 

processos, condições e veículos de comercialização de 

gêneros alimentícios, abrangidos por sua competência 

operacional. 

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 

 

 Organograma formal108 

 

 

                                                           
108 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 

 

DSAD: DIVISÃO DE SERV. ADMINISTRAT. 
DPRH:DIVISÃO PESSOAL E REC.  HUMANOS 
DICOM: DIVISÃO DE COMPRAS 
DITAN: DIVISÃO TÉCNICA DE ALIMENT. NUTRIÇÃO 
DIMA: DIVISÃO MERCADO E ABASTECIMENTO 
DFAT: DIVISÃO DE FATURAMENTO E TESOURARIA 
DDM:DIVISÃO DISCIPLINA DE MERCADO 
DPAT:DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 
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 Organograma informal (Funcionograma)109 

 

                                                           
109 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015. 
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Estrutura Organizacional da Diretoria Técnica em funcionamento. 
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Estrutura Organizacional da Diretoria Financeira em funcionamento. 
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Estrutura Organizacional da Diretoria Administrativa Operacional em funcionamento. 
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1.2.5.3. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte – CAERN 

 Legislação 

o Lei nº 3.742/1969 – cria a CAERN 

o Lei nº 4.747/1978 – altera dispositivo da Lei nº 3.742/1969 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte  

o Lei nº 8.485/2004 - Dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento Básico, institui o Sistema Integrado de Gestão 

do Esgotamento Sanitário e atribui competência específica 

(não considerada no atual Estatuto Social) 

o Lei 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico 

o Estatuto Social- Jan/2015 – atualiza competências da CAERN 

 Natureza jurídica 

Sociedade anônima de economia mista 

 Missão 

Contribuir para melhoria da qualidade de vida da população do 

RN, satisfazendo suas necessidades de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, respeitando os fatores sociais, 

econômicos e ambientais. 

 Vinculação  

SEMARH 

 Competências  

o planejar, projetar, implantar, ampliar, assegurar o controle 

de continuidade, manter e explorar industrialmente o 

sistema de água potável e esgotos sanitários;  

o fixar e arrecadar tarifas dos serviços prestados, e seus 

reajustamentos periódicos, depois de aprovação dos órgãos 

competentes, para atender os custos de operação, 



 

 www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

205 

manutenção, acúmulo de reservas para expansão dos 

sistemas de amortização dos investimentos;  

o planejar, projetar, coordenar e controlar a execução de 

cursos ou programas de educação sanitária, com o fim de 

aprimorar a capacitação dos recursos humanos disponíveis, 

disciplinando a sua composição e funcionamento;  

o promover intercâmbio com empresas congêneres;  

o desenvolver estudos com vistas à identificação de novas 

tecnologias aplicáveis à área de saneamento básico;  

o exercer outras atividades correlatas ou afins com a sua área 

de atuação; 

o realizar os atos operacionais imprescindíveis aos estudos, 

projetos, implantações, ampliações, melhorias, operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, bem como à gestão auto sustentável 

dos respectivos serviços públicos, na forma desta Lei e das 

Concessões Municipais, aplicando-os, no que couber, ao 

reuso de águas. 
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 Organograma formal e atual110 

 

 
 

  

                                                           
110 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da CAERN, 

aprovado na Resolução 01/2015-CA e constante do site oficial. 
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 Organograma catalogado111  

 
 

  

                                                           
111 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.2.5.4. Companhia Estadual de Habitação e 

Desenvolvimento – CEHAB 

 Legislação 

o Lei nº 11.124/2005 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o 

Conselho Gestor do FNHIS  

o Lei Complementar nº 338/2007 - autoriza o Poder Executivo 

a criar a Companhia Estadual de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (CEHAB)  

o Decreto n° 20.420/2008 (Aprovação do Estatuto Social da 

Empresa) 

o Decreto n° 20.588/2008 – autoriza a SETHAS a sub-rogar 

direitos e obrigações à CEHAB 

o Ata publicada no DOE de 07/05/2009 – aprova organograma 

da CEHAB 

 Natureza jurídica 

Sociedade de economia mista 

 Missão 

Desenvolver políticas habitacionais de interesse social 

orientadas pelos princípios da sustentabilidade ambiental 

urbana e rural, efetuar pesquisas tecnológicas concernentes à 

habitação de baixo custo, operacionalizar políticas de 

desenvolvimento urbano visando minimizar o déficit 

habitacional da população menos favorecida do estado do 

Rio Grande do Norte. 

 Vinculação  

SETHAS 

 Competências  

o Efetuar pesquisas tecnológicas concernentes à habitação; 

o promover o fomento de tecnologia habitacional e a redução 

dos custos da habitação popular; 

o celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou 

privadas que visem ao cumprimento dos objetivos da 

Companhia, tais como a implementação de programas 
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públicos que financiem a melhoria do atendimento a 

necessidades habitacionais no Estado; 

o executar: 

- obras de engenharia, máxime as de infraestrutura 

e saneamento, que representem o cumprimento 

dos objetivos da Companhia; 

- projetos de empreendimentos  habitacionais; 

- programas para a solução de problemas 

habitacionais no Estado do rio Grande do Norte; e  

- as atribuições alusivas aos programas 

habitacionais que lhe forem delegadas pela 

SETHAS; 

o operacionalizar política de desenvolvimento urbano; 

o criar e organizar  bancos de dados sobre habitação; 

o desenvolver ações que contribuam para a plena satisfação 

do direito a moradia no Estado; 

o financiar, por meio de empréstimos, o melhoramento das 

unidades habitacionais no Estado; 

o atuar como agente financeiro do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH); 

o realizar estudos que visem a indicar soluções para os 

problemas habitacionais no Estado;   

o administrar os créditos decorrentes de financiamentos 

concedidos pela Companhia.      
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 Organograma formal112 

 

 
 

 Organograma catalogado113 

 
 

  

                                                           
112Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da CEHAB. 
113 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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  Organograma atual114 

 
 

 
 

 

                                                           
114 Organograma apresentado no Formulário de Análise da Estrutura Organizacional da CEHAB, em 

transição 
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1.2.5.5. Companhia de Processamento de Dados do Rio 

Grande do Norte – DATANORTE 

 Legislação 

o Lei nº 4.528/1975 – autoriza constituição da DATANORTE 

o Decreto nº 12.711/1995- dispõe sobre designação da 

DATANORTE como sucessora de órgãos extintos, conforme 

Lei Complementar nº 129/1995 

o Lei Complementar nº 163/ 1999 - dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do 

Norte 

o Lei Complementar nº 228/ 2002 – autoriza redistribuição de 

servidores da DATANORTE para órgãos da Administração 

Direta 

o Decreto nº 15.928/2002 - regulamenta redistribuição de 

servidores da DATANORTE  

 Natureza jurídica 

Sociedade de economia mista 

 Missão 

Consolidar o processo de liquidação das empresas 

incorporadas115, observando prioritariamente, os passivos 

trabalhista e tributário; o ativo e o passivo da Carteira 

Imobiliária; a regularização fundiária dos conjuntos 

habitacionais e do patrimônio; e resolução de questões judiciais 

de interesse da organização.  

 Competências  

                                                           
115 Empresa em processo de liquidação, incorpora, desde 1995, as empresas extintas: 

– Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais – CDM,  
– Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte – CDI,  
– Empresa de Promoções Turísticas do Rio Grande do Norte – EMPROTURN, 
– Companhia de Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Norte – CIDA,  
– Metalúrgica e Indústria S/A BODOMINAS, 
– Companhia Editora do Rio Grande do Norte – CERN, e 
– Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do Norte – COHAB. 
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o assessorar órgãos públicos e entidades estatais sobre a 

realização de estudos técnicos e sistemáticos necessários a 

informatização e ao aprimoramento de métodos e processos 

de trabalho, tendo em vista o processamento de dados da 

Administração Estadual; 

o disponibilizar mão-de-obra especializada em diversas 

categorias, para os órgãos da Administração Pública 

Estadual; 

o gerenciar os Recursos Humanos das empresas incorporadas 

definido a política de treinamento em todos os níveis; 

o exercer a função de órgão responsável pela pesquisa e a 

lavra de minérios, bem como por Requerimento de áreas 

minerais junto ao DNPM, órgão vinculado ao Ministério das 

Minas e Energias, em todo o território do Rio Grande do 

Norte, sua comercialização, importação, exportação, como 

também a realização de estudos, pesquisas, projetos e 

serviços e avaliação de jazidas minerais, para a execução de 

serviços de abastecimento de água; 

o exercer a função de órgão arrecadador das prestações e 

débitos vencidos e vincendos dos mutuários do sistema 

financeiro de habitação, cujo agente tenha sido a COHAB, 

até o final dos respectivo contratos; 

o celebrar convênios com órgãos estaduais ou federais para 

prestação dos serviços previstos nos itens anteriores; 

o assumir os Créditos e Débitos, Ativos e Passivos de todas as 

Empresas incorporadas, inclusive aqueles provenientes de 

acordos, convênios e ajustes celebrados com organismos 

nacionais e internacionais; e 

o exercer outras atividades correlatas. 

 Vinculação  

SEARH 
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 Organograma formal116 

 
  

                                                           
116 Organograma apresentado no formulário Análise da Estrutura Organizacional da DATANORTE. 
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 Organograma catalogado117  

 

                                                           
117 Catálogo do Poder Executivo- Gabinete Civil do Governador. Natal, RN, agosto de 2011. 
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1.2.5.6. Companhia Potiguar de Gás do Rio Grande do 

Norte - POTIGÁS 

 Legislação 

o Lei Estadual nº 6.502/1993 – Funda a POTIGÁS 

o Lei Complementar nº 163/1999 - Dispõe sobre a 

organização do Poder Executivo do estado do Rio Grande do 

Norte 

 Natureza 

Entidade da Administração indireta, qualificada como Sociedade 

de Economia mista, vinculada à Secretaria Estadual de 

desenvolvimento Econômico - SEDEC 

 Missão 

Oferecer soluções energéticas de forma rentável e segura, com 

responsabilidade socioambiental, satisfazendo clientes, 

acionistas e colaboradores e promovendo o desenvolvimento do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 Competências 

o Realizar estudos e pesquisas sobre a viabilidade econômica 

do empreendimento e os processos e métodos mais 

adequados, de acordo com a evolução tecnológica, para 

garantir sua eficiência e qualidade do serviço que lhe caberá 

prestar;  

o promover a implantação e a operação da infraestrutura 

necessária à execução dos serviços previstos no caput deste 

artigo, diretamente ou através de terceiros;  

o adquirir no mercado interno, importar, fabricar e montar 

equipamentos e componentes destinados aos mesmos 

serviços;  

o exercer o controle técnico e econômico-financeiro do 

sistema objeto da concessão, respeitadas as diretrizes e 

metas do poder concedente e as exigências de melhoria, 

expansão e aperfeiçoamento do serviço concedido;  

o  executar outras atividades correlatas ou afins com o seu 

objeto principal, na forma do respectivo Estatuto.  
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 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica. 

 

 Organograma formal 

 
 

 Organograma informal 

Não se aplica 
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1.2.5.7. Empresa Potiguar de Promoção Turística - 

EMPROTUR 

 Legislação 

o Lei Complementar nº 339/2007 – Autoriza a criação da 

EMPROTUR 

o Lei Complementar nº 340 /2007 - Altera a Lei Estadual 

163/1999  

o Decreto n° 20.581/2008 - Aprova o Estatuto Social da 

Empresa 

 Natureza 

Órgão da Administração indireta do Poder Executivo, qualificado 

como Sociedade de Economia Mista, vinculado à Secretária 

Estadual de Turismo. 

 Objetivo geral 

Promover, em âmbito nacional e estrangeiro, o Estado do Rio 

Grande do Norte como destino turístico. 

 Competências 

o Divulgar e valorizar as atrações turísticas do Estado; 

o desenvolver ações pontuais de divulgação e promoção de 

atrativos turísticos que permitam consolidar a 

interiorização do fluxo de turistas no Estado; 

o impulsionar a atuação conjunta do poder Público e da 

iniciativa privada, no intuito de aprimorar e ampliar as 

atrações turísticas do Estado; 

o promover estudos e pesquisas sobre: 

 o fluxo turístico no território potiguar, a fim de subsidiar 

a adoção de medidas que visem a homogeneizar, durante 

todo o ano, a vinda de turistas para o Estado; e  

 preparação urbanística de lugares no Estado com 

vocação turística, para que a exploração econômica 

dessa atividade seja realizada com sustentabilidade 

ambiental; 

o promover ações de marketing, objetivando a expansão do 

fluxo turístico no Estado; 
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o realizar ações que busquem atrair para o Estado a realização 

de novos eventos ou a instalação de empreendimentos 

capazes de incrementar o fluxo turístico; 

o celebrar contratos, convênios e demais ajustes, visando à 

promoção e ao desenvolvimento do turismo no Estado; e  

o organizar e manter atualizado banco de dados referentes a 

eventos, áreas, empreendimentos e atividades de interesse 

turístico no Estado.   

 Conselhos e Fundos 

o Não se aplica 

 

 Organograma formal118 

 

                                                           
118 Fonte: Formulário Análise da Estrutura Organizacional, outubro de 2015 
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 Organograma informal (Funcionograma) 

Segundo informações prestadas pela Empresa, não há um segundo desenho 

da arquitetura organizacional, o que ocorre é uma dissonância entre a 

titularidade do cargo comissionado ocupado por alguns servidores e a área 

de exercício dos mesmos. 
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ÓRGÃO/ 
ENTIDADE CONSELHO LEGISLAÇÃO FUNDO LEGISLAÇÃO 

GOVER-
NADOR 

Conselho de Desenvolvimento do 
Estado - CDE 

Decreto Regimento nº 
6.838/1975 e alterações 

  

Conselho de Desenvolvimento 
Sustentável da Zona Homogênea do 
Litoral Norte - CODEN 

Decreto nº 15.741/2001   

Conselho de Desenvolvimento 
Sustentável do Seridó – CDS 

Decreto nº 14.543/ 
1999 

  

GAC 

Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONSEC 

Lei nº 6.262/ 1992 e Lei 
nº 8.137/ 2002 

Fundo da Infância e Adolescência 
- FIA 

Lei n° 6.262/1992 

Conselho Estadual da Mulher – CEM Decreto nº 15.346/2001   
Conselho Estadual de Tecnologias da 
Informação e Comunicação – CETIC 

Lei Complementar nº 
265/ 2004 

  

Conselho Estadual Gestor de 
Parcerias Público-Privadas – CGPPP 

Lei Complementar nº 
307/ 2005 

  

GVG 

Conselho Consultivo do Comitê 
Permanente de Cooperação 
Internacional do RN 

Decreto nº 12.875/ 
1996 

  

PGE 
Conselho Superior da Procuradoria 
Geral do Estado 

 
Fundo de Aperfeiçoamento 
Funcional e Aparelhamento 
Administrativo da PGE - FUNAF 

Lei Complementar 
nº 335/2006 

DPGE 
Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado 

Lei Complementar nº 
251/2003 

Fundo de Manutenção e 
Aparelhamento da Defensoria 
Pública Geral do 
Estado - FUMADEP 

Lei Complementar 
nº 251/2003 
Lei nº 8.815/2006 

SET Conselho de Recursos Fiscais – CRF 

Decretos nº 
14.285/1999, nº 
18.274/2005 e 
nº 20.330/2008 

Fundo Estadual de 
Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento da Atividade 
Tributária – FUNDAT 
 

Lei nº 8.770/2005 
Decreto nº 
18.874/2006 
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ÓRGÃO/ 
ENTIDADE CONSELHO LEGISLAÇÃO FUNDO LEGISLAÇÃO 

SEARH 

Conselho de Gerenciamento do 
Patrimônio do Estado 

Lei Complementar nº 
240/ 2002 
Decreto nº 17.498/ 
2004 

  

Conselho de Política de 
Administração e Remuneração de 
Pessoal (COARP) 

Decreto nº 23.513, de 
19 de junho de 2013 

  

  
Fundo de Desenvolvimento do 
Sistema de Pessoal do Estado - 
FUNDESPE 

Lei nº 6.558/1993 
Decreto nº 
11.975/1994 

SEEC 

Conselho Estadual de Educação 
Decreto Regimento n° 
7.542/ 1979 
Lei nº 7.897/ 2000 

  

Conselho de Alimentação Escolar – 
CAE 

Decreto nº 14.841/ 
2000 

  

Conselho Estadual de 
Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB 

Lei nº 9.424/1996- 
Federal 
Lei nº 7.135/1998- 
Estadual 
Decreto nº 
13.924/1998- Estadual 

Fundo Estadual de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério 

Lei nº 7.135/1998 
Decreto 
nº 13.924/1998 

FJA Conselho Estadual de Cultura 
Lei nº 3.691/ 1968 e Lei 
nº 7.072/ 1997 

Fundo Estadual de Cultura (FEC) 

LEI 
COMPLEMENTAR 
Nº 460, DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 
2011. 

SEEL 
Conselho Estadual de Desportos – 
CED 

Lei nº 7.133/ 1998 
Lei Complementar nº 
340/ 2007 
 

  

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/Decretos/Dec.%20abr-00/Dec%2014.841.pdf
http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/Decretos/Dec.%20abr-00/Dec%2014.841.pdf
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ÓRGÃO/ 
ENTIDADE CONSELHO LEGISLAÇÃO FUNDO LEGISLAÇÃO 

SEPLAN 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CONEMA 

Lei Complementar nº 
140/1996 e alterações, 
Decreto Regimento nº 
15.117/2000  

  

Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano de Natal - CDMN 

Leis Complementares 
nº 152/1997 nº 
172/2000, nº 262/2003 

  

  
Fundo de Desenvolvimento 
Econômico e Social - FDES 

 

Conselho Estadual das Cidades do 
RN/ CONCIDADES  

Lei Complementar 
nº 390/2009 

  

SESED 

Conselho Estadual de Defesa Social – 
CONSEDS 

Lei Complementar nº 
231/ 2002 

Fundo Estadual de Segurança Lei nº 8.301/2003 

Conselho Estadual de Entorpecentes 
– CONEN 

Decretos nº 
10.166/1988 - nº 
10.754/ 1990  

  

Gabinete de Gestão Integrada de 
Segurança Pública - GGI/RN 

Decreto nº 18.273/2005   

Conselho Superior de Polícia – 
CONSEPOL 

Lei Complementar nº 
270/ 2004 

  

SEJUC 

Conselho Penitenciário 
Decreto Regimento n° 
12.430/1994 

Fundo Penitenciário do Estado do 
RN 

Lei Complementar 
nº 289/2005 

Conselho Estadual de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial –  
CONSEPPIR 

Lei Complementar 
nº 407/2009 

  

Conselho Estadual de Direitos 
Humanos e Cidadania - COEDHUCIB 

Lei nº 7.098/1997 e Lei 
nº 8.304/2003 

  

Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor – CEDC 

Lei nº 6.972/ 1997 
Fundo Estadual de Defesa dos 
Direitos do Consumidor - FEDDC 

Lei nº 6.972/ 1997 
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ÓRGÃO/ 
ENTIDADE CONSELHO LEGISLAÇÃO FUNDO LEGISLAÇÃO 

Conselho Estadual da Mulher 
Decretos nº 
15.346/2001 - nº 
16.849/2003 

  

Conselho Estadual Deliberativo do 
Programa Provita RN 

Decretos nº 
21.459/2009 - 
nº 21.517/2010  

  

SIN Conselho Rodoviário Estadual - CRE 
Decreto nº 5.209/ 1969 
e alterações 

  

SETUR 
Conselho Estadual de Turismo – 
CONETUR 

Decretos nº 10.386/ 
1989 - nº 17.276/ 2003 
- nº 21.382/ 2009 

  

 
SEMARH 
 

Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CONERH 
 

Decreto nº 13.284/ 
1997   

SAPE 

Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – 
CEDRUS 

Decretos nº 
15.931/2002 - nº 
16.881/2003 

  

  
Fundo de Desenvolvimento 
Agropecuário - FDA 

Lei nº 4.534/ 1975 

  
Fundo Estadual de Enfrentamento 
à Seca 

Lei nº 6.680/ 1994 

SEDEC 

Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia - CONECIT 

Decreto nº 12.734/ 
1995 e Lei 
Complementar nº 
262/2003 

  

Conselho Consultivo da Indústria, 
Comércio e Serviços - CONCIC 

Decreto nº 14.389/1999   

  
Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FUNDET 

Lei Complementar 
nº 262/ 2003 
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SESAP Conselho Estadual de Saúde - CES 
Lei Complementar 
nº 346/2007 

  

SETHAS 

Conselho Estadual de Direitos da 
Pessoa Idosa - CEDEPI 

Lei nº 6.254/ 1992 e 
Decreto Regimento nº 
19.043/ 2006 

  

Conselho Estadual de Habitação 
Conselho Gestor do FEHIS 

Lei nº 6.987/ 1997 - 
Decreto Regimento n° 
13.264/1997 
LEI Nº 9.154, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Fundo Estadual de Habitação – 
FEHAB 
Fundo Estadual de Habitação de 
Interesse Social – FEHIS 

Decreto Regimento 
n° 13.264/1997 
LEI Nº 9.154, DE 15 
DE DEZEMBRO DE 
2008 

Conselho Estadual de Assistência 
Social – CEAS 

Lei nº 6.844/1995 e 
alterações 

Fundo Estadual de Assistência 
Social - FEAS 

Decreto Regimento 
nº 12.961/1996 
 

Conselho Estadual dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiência – 
COEDE 

Lei Complementar nº 
300/ 2005 

  

Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional do 
Estado do Rio Grande do Norte – 
CONSEA 

Decreto nº 22.416, de 
01 de novembro de 
2011 

  

Conselho Estadual de Emprego – 
CESEM 

Decretos n° 
12.515/1995 - n° 
17.406/ 2004 

  

Conselho Consultivo de Políticas de 
Inclusão Social 

Lei Complementar nº 
261/ 2003 
Decreto nº 17.802/ 
2004 

  

  
Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza - FECOP 

Leis 
Complementares 
nº261/2003 e 
450/2010 
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DETRAN 
Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN 

Decreto nº 8.634/1983 
e alterações 
Decreto nº 14.826/2000 

  

ARSEP 

Conselho Estadual de Regulação, 
Controle e Fiscalização dos Serviços 
Públicos 

Decreto nº 14.723/ 
1999 

  

FUERN 
Conselho Diretor e Curador da 
FUERN 

Decreto n° 9.855/1987 e 
alterações 

  

FJA 
Conselho Curador da Fundação José 
Augusto 

Decreto nº 10.338/1989   

DER 
Junta Administrativa de Recursos de 
Infração - JARI/RN 

Decreto nº 16.225/2002   

AGN   
Fundo de Desenvolvimento 
Comercial e Industrial do Estado 
do RN - FDCI 

Lei nº 4.525/1975 
Lei nº 8.580/2004 
Lei n.º 8.792/2006 
Lei nº 9.248/2009 

IDEMA   
Fundo Estadual de Preservação 
do Meio Ambiente - FEPEMA 

Lei nº 6.678/1994 
Decreto 
nº 18.448/2005 

IPERN 
Conselho Estadual de Previdência 
Social - CEPS 

Lei Complementar nº 
308/2005 

Fundo Previdenciário do Estado 
do RN 

Lei Complementar 
nº 308/2005 

CB 
Conselho Superior do Corpo de 
Bombeiros Militar  

Lei Complementar nº 
230/ 2002 

Fundo de Reaparelhamento do 
Corpo de Bombeiros Militar - 
FUNREBOM 

Lei Complementar 
nº 247/2002 (sem 
Decreto Regulador) 
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Anexo – Relação dos Titulares dos Órgãos e Entidades 

Entrevistados 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
ENTREVISTADO 

SIGLA NOME 

1. GVG Vice-Governadoria Fábio Berckmans Veras Dantas 

2. ASSECOM Assessora de Comunicação Social Juliska Azevedo Barnabé da Costa 

3. CGE Consultoria Geral do Estado Eduardo Antônio Dantas Nobre 

4. CONTROL Controladoria Geral do Estado 
Ricardo George Furtado de 
Mendonça e Menezes 

5. DPGE Defensoria Pública Geral do Estado Jeanne Karenine Santiago Bezerra 

6. GAC Gabinete Civil Tatiana Mendes Cunha 

7. PGE Procuradoria Geral do Estado 
Francisco Wilkie Rebouças Chagas 
Júnior 

8. SEARH 
Secretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos 

Marcelo Marcony Leal de Lima 

9. SAPE 
Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Pecuária e da Pesca 

Haroldo Abuana Osório 

10. SEEC 
Secretaria de Estado da Educação e da 
Cultura  

Francisco das Chagas Fernandes  

11. SIN Secretaria de Estado da Infraestrutura Jader Torres 

12. SEJUC 
Secretaria de Estado da Justiça e da 
Cidadania  

Mário Leonardo Pereira Júnior 

13. SESAP Secretaria de Estado da Saúde Pública José Ricardo Lagreca 

14. SESED 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social   

Kalina Leite Gonçalves 

15. SET Secretaria de Estado da Tributação André Horta Melo 

16. SEARA 
Secretaria de Estado de Assuntos 
Fundiários e Apoio à Reforma  

Raimundo da Costa Sobrinho 

17. SEDEC 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 

Flávio José Cavalcanti de Azevedo 

18. SEEL 
Secretaria de Estado do Esporte e do 
Lazer 

George Luiz Rocha da Câmara 

19. SEMARH 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos  

José Mairton Figueiredo de França 

20. SEPLAN 
Secretaria de Estado do Planejamento e 
das Finanças 

Gustavo Maurício Filgueiras 
Nogueira  

21. SETHAS 
Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social  

Julianne Dantas Bezerra de Faria 

22. SETUR Secretaria de Estado do Turismo Manoel Neto Gaspar Júnior 

23. SRI 
Secretaria Extraordinária de Relações 
Institucionais 

Hudson Brito 

24. SEAC 
Secretaria Extraordinária para Assuntos 
da Cultura 

Rodrigo César Souza de 
Macedo (acumula com FJA) 

25. SPM 
Secretaria de Políticas Públicas para 
as Mulheres do RN  

Maria Teresa Freire da Costa 

26. SEJURN Secretaria Extraordinária de Juventude Maria Divaneide Basílio 

27. AGN Agência de Fomento do RN Murilo Diniz 

28. ARSEP 
Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do RN 

Kátia Maria Cardoso Pinto 

29. CAERN Companhia de Águas e Esgotos do RN Marcelo Saldanha Toscano 

30. CEASA 
Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte S/A 

Theodorico Bezerra Netto 

31. DATANORTE 
Companhia de Processamento de 
Dados do RN 

Rildo Tarquínio de Albuquerque 

32. CEHAB 
Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento 

Carlos Antônio Araújo 

33. POTIGÁS Companhia Potiguar de Gás do RN Carlos Alberto Santos 
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ENTREVISTADO 

SIGLA NOME 

34. CBM/RN Corpo de Bombeiros Militar do RN Otto Ricardo Saraiva de Souza 

35. DER Departamento de Estradas de Rodagem Jorge Ernesto Pinto Fraxe 

36. DEI Departamento Estadual de Imprensa Paulo Araújo 

37. DETRAN 
Departamento Estadual de Trânsito do 
RN 

Júlio César Soares Câmara 

38. EMPARN 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
RN 

Alexandre Medeiros Wanderley 

39. EMGERN Empresa Gestora de Ativos do RN José Marcos Freire da Silva 

40. EMPROTUR 
Empresa Potiguar de Promoção 
Turística 

Ana Maria da Costa 

41. FAPERN 
Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Norte 

Maria José da Conceição Souza 
Vidal 

42. FUNDAC 
Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente 

Ricardo de Sousa Cabral 

43. FJA Fundação José Augusto Rodrigo César Souza de Macedo  

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

César Oliveira 

45. IDIARN 
Instituto de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do RN 

Camillo Collier Neto 

46. IDEMA 
Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente do RN 

Rondinelle Silva Oliveira 

47. IFESP 
Instituto de Formação de Professores 
Presidente Kennedy 

Marlene Fernandes Ribeiro 

48. IGARN 
Instituto de Gestão das Águas do 
Estado do Rio Grande do Norte 

Josivan Cardoso Moreno 

49. IPEM Instituto de Pesos e Medidas do RN Cyrus Benavides 

50. IPERN Instituto de Previdência do RN Geraldo Laurentino da Silva Júnior 

51. ITEP Instituto Técnico-Científico de Polícia Odair de Souza Glória Júnior 

52. JUCERN Junta Comercial do Estado do RN Sâmya Aby Faraj 

53. PC/RN 
Polícia Civil do Estado do Rio Grande 
do Norte 

Stenio Pimentel França Santos 

54. PM/RN Polícia Militar do RN Ângelo Mário de Azevedo Dantas 

55. PROCON/RN Procon Estadual Ney Lopes Júnior 

56. UERN 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte 

Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

 

 

  

 

 


