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15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-
340
Telefone: 3315-1303/3087, Fax: 3315-1303, E-mail:
sec.pmjcivil2mossoro@mprn.mp.br

Autos n° 09.2019.00000430-4.
Representado(a/s): L. S. de O., J. de O., G. S. de O.
Objeto: Direito individual indisponível - Possível situação de risco das pessoas
idosas L. S. de O. e J. de O.. 

PORTARIA Nº 0114/2019/15ªPmJM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 84, III, da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, no art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, no art. 68, I, da Lei
Complementar Estadual n° 141/96, RESOLVE instaurar o presente PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO, para apurar fato que enseja a tutela de interesses
individuais indisponíveis, nos seguintes termos: 
FATO: Possível situação de risco das pessoas  idosas L. S. de O. e J. de O.. 
FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal (arts. 127 e 227, caput), Resolução
nº 174/2017 CNMP (art. 8º, III e art. 14) e art. 74, I, do Estatuto do Idoso. 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: familiares da
pessoa idosa (a esclarecer). 
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1 - Publique-se esta Portaria no Diário Oficial do Estado
e afixe-se no local de costume, com a devida abreviatura do nome dos interessados,
para fins de preservação da imagem e da intimidade destes, conforme
Recomendação nº 001/2014 - CGMP; 2 - Determino a requisição de estudo social
ao NATE - Região Oeste, objetivando a elaboração de parecer técnico acerca do
caso, a fim de: a) averiguar se a pessoa idosa qualificada nos autos se encontra em
situação de risco, bem como se deseja a aplicação de alguma medida específica e se
possui condições de comparecer à sede do Ministério Público, indicando, ao final,
outras medidas que entender pertinentes ao caso; b) envidar esforços no sentido de
coletar dados mais precisos de qualificação da pessoa idosa referida nos autos e das
demais pessoas envolvidas, a exemplo do número de documento de identificação
pessoal e/ou nome da genitora, a fim de possibilitar a requisição ulterior de infor-
mações adicionais aos órgãos competentes.  
Cumpra-se. 
Mossoró/RN, 15 de abril de 2019. 
Guglielmo Marconi Soares de Castro 
Promotor de Justiça
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Aviso Nº 0023/2019/15ªPmJM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2018.00001993-7
A 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, nos termos do art. 44, pará-
grafo 2º da Resolução nº 012/2018 - CPJ/RN, torna pública, para os devidos fins, a
promoção de arquivamento Procedimento Administrativo n. 09.2018.00001993-7,
cujo o objeto é apurar Possível situação de risco da pessoa idosa M. R. de A.
Aos interessados fica concedido, o prazo de 10 (dez) dias, para interposição de
recurso ao Egrégio CSMP/RN, mediante a apresentação de razões escritas.
Mossoró, 15 de abril de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça
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IC - Inquérito Civil n. 06.2019.00000239-4.

Objeto: Possível falta de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida nas instalações físicas da Clínica Sommos. META SAÚDE 1.
Termo de Ajustamento de Conduta

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
seu órgão executivo da 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
MOSSORÓ, ao final assinado, doravante denominado COMPROMITENTE, e, de
outro lado, Sociedade Medicina Ltda - ME, CNPJ nº 24.013.299/0001-87, com
endereço na Rua Juvenal Lamartine, 640, Centro, representado neste ato por
Thenanffar Wilma Antônia de Souza, qualificada na carta de preposição juntada aos
autos, conforme documentos em anexo, juntamente com o proprietário do imóvel
situado no referido endereço, Armando Duarte Leite Filho, brasileiro, solteiro,
aposentado, residente na Rua Antônio Martins de Miranda, 02, Bairro Costa e Silva,
Mossoró-RN, CPF nº 230.619.874-87, doravante denominados
COMPROMISSÁRIOS, celebram o presente COMPROMISSO DE AJUSTA-
MENTO DE CONDUTA, em conformidade com o disposto no artigo 5º, § 6º, da
Lei nº 7.347/85 e no artigo 7º da Lei n. 7.853/89, mediante os termos e condições
adiante formulados.
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal Brasileira, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 estabelece, como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana
(artigo 1º., inciso III), e, como um dos seus objetivos fundamentais, "promover o
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas
de discriminação"(artigo 3º., inciso IV), além de expressamente declarar que "todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" (artigo 5º., caput);
CONSIDERANDO que constitui um dos objetivos da Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, nos termos do Decreto n. 3.298/99,
o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os
serviços oferecidos à comunidade;

CONSIDERANDO que, para a concessão do Alvará de Funcionamento ou para sua
renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de
acessibilidade previstas no Decreto nº 5.296/04 e nas normas técnicas de acessibil-
idade da ABNT, além da legislação específica, inclusive no tocante às vagas reser-
vadas para pessoas com deficiência e idosos;
CONSIDERANDO que, para a concessão do Alvará de Funcionamento ou para sua
renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de
acessibilidade previstas no Decreto nº 5.296/04 e nas normas técnicas de acessibil-
idade da ABNT, além da legislação específica, inclusive no tocante às vagas reser-
vadas para pessoas com deficiência e idosos;
CONSIDERANDO que "a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos
ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam
ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida", devendo ser "observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessi-
bilidade: I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a
estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem
pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; II -
pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pes-
soa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III - pelo menos um dos
itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e
serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de aces-
sibilidade de que trata esta Lei; e IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de
um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida", conforme estabelece o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 10.098/2000;
CONSIDERANDO que o prazo de 30 (trinta) meses conferido pelos artigos 19, §
1º, e 22, § 2º, do Decreto nº 5.296/04, para que as edificações de uso coletivo já
existentes garantam acessibilidade às pessoas com deficiência, já se esgotou em
junho de 2007;
CONSIDERANDO que, para uma edificação ser considerada acessível, deve ela ser
projetada e construída obedecendo às especificações constantes nas Normas
Técnicas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR
9050:2015 ou norma ulterior que venha a substituí-la ou alterá-la), ao Decreto
Federal nº 5.296/04 e às demais legislações em matéria de acessibilidade, permitin-
do o seu acesso e utilização por todos com igualdade, autonomia e segurança;
CONSIDERANDO que, por uma necessidade de uniformizar, em âmbito nacional,
os procedimentos para fiscalização do uso de vagas regulamentares para estaciona-
mento exclusivo de veículos que transportem idosos ou pessoas com deficiência e
com dificuldade de locomoção, deve ser adotado o modelo credencial previsto no
Anexo II das Resoluções nº 303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito - CON-
TRAN;
CONSIDERANDO que o uso de vagas reservadas às pessoas idosas ou com defi-
ciência e com mobilidade reduzida em desacordo com o disposto nas Resoluções nº
303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, pode caracterizar
infração prevista no artigo 181, inciso XVII, do Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO que as sinalizações horizontal e vertical para as vagas reser-
vadas às pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, conforme se
trate de estacionamento em via pública ou em espaço interno, devem seguir as
regras do CONTRAN, inclusive o disposto na sua Resolução nº 236/07, para a
sinalização horizontal, e das Resoluções nºs. 303 e 304/2008, no que tange à sinal-
ização vertical;
CONSIDERANDO, enfim, que a falta de acessibilidade em todas os ambientes da
edificação de uso coletivo sob responsabilidade da COMPROMISSÁRIA foi devi-
damente constatada pelo Laudo Técnico acostado aos presentes autos, firmam as
partes o seguinte Ajustamento de Conduta:
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Obrigam-se os COMPROMISSÁRIOS a reformar a edificação de uso coletivo sob
sua responsabilidade, situada na Rua Juvenal Lamartine, 640, Centro, de modo a
torná-la inteiramente acessível às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida em relação aos seus diversos ambientes, levando-se em consideração o
estabelecido na NBR 9050:2015 (ou norma ulterior que venha a substituí-la ou
alterá-la), na Lei 10.098/00, no Decreto 5.296/04 e demais leis em vigor em matéria
de acessibilidade, no prazo máximo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.
Parágrafo único. Obrigam-se, ainda, os COMPROMISSÁRIOS a encaminhar ao
COMPROMITENTE,  ao final do referido prazo, memorial descritivo, ilustrado
fotograficamente, com a descrição das adequações promovidas e atestando que o
imóvel passou a atender as exigências normativas de acessibilidade, subscrito por
profissional habilitado, juntamente com cópia da Anotação de Responsabilidade
Técnica junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU.
CLÁUSULA SEGUNDA:
A COMPROMISSÁRIA se obriga a promover adequações também nas vagas para
estacionamento de veículos situadas na parte frontal do estabelecimento de saúde,
acaso existentes, empregando a sinalização horizontal e vertical previstas nas
Resoluções nº 236/07, 303/08 e 304/08 do Conselho Nacional de Trânsito - CON-
TRAN, bem como as normas técnicas de acessibilidade e legislação pertinente,
procedendo-se também, à individualização de cada uma das vagas, conforme regu-
lamentação do órgão de trânsito competente. 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O não cumprimento das obrigações previstas no presente termo sujeitará o
COMPROMISSÁRIO ao pagamento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por
dia de atraso, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais cabíveis, ou
da adoção das medidas pertinentes na área cível, objetivando o efetivo cumprimen-
to do que restou avençado no presente termo.
CLÁUSULA QUARTA: 
As multas de que tratam as Cláusulas Sexta e Sétima serão revertidas, em caso de
execução, ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n.º 7.347/85, podendo ainda ter
outra destinação que vier a ser definida pelo Ministério Público, em conformidade
com as disposições normativas pertinentes, incidindo sobre a quantia juros de mora
no percentual de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, até a data do
efetivo pagamento, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para
os cálculos da Justiça Federal.
CLÁUSULA QUINTA: 
O cumprimento do presente Compromisso de Ajustamento de Conduta será fiscal-
izado pelos Órgãos e Entidades Responsáveis pela regular fiscalização da acessi-
bilidade nas edificações, sem prejuízo da fiscalização pelo Ministério Público, ou
por entidade ou pessoa que este órgão ministerial vier a designar para tal finalidade.
CLÁUSULA SEXTA: 

O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais
a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma
dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº. 7.347/85.
E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento de compromisso que,
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes, em três vias de
igual teor.
Mossoró, 11 de abril de 2019.
Guglielmo Marconi Soares de Castro
Promotor de Justiça
Sociedade Medicina Ltda - ME
Armando Duarte Leite Filho

A V I S O 17/2019 - PmJ-Parelhas 
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARELHAS torna pública,
para os devidos fins, a Promoção de Arquivamento do Procedimento Administrativo
n° 100.2018.001204, instaurado para apurar a situação de risco vivenciada pelo
idoso J.A.B. Aos interessados, caso queiram, poderão recorrer da decisão no prazo
de 10 (dez) dias úteis. 
Parelhas/RN, 12 de abril de 2019. 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade 
Promotora de Justiça 
Procedimento Administrativo (Extrajudicial) 100.2018.001204 
Documento 2019/0000150297 criado em 12/04/2019 

A V I S O 18/2019- PmJ-Parelhas 
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARELHAS, torna pública,
para os devidos fins, a Promoção de Arquivamento do Procedimento Administrativo
n° 100.2017.001445, instaurado para apurar situação de risco da criança W. S. de S.
Aos interessados, caso queiram, poderão recorrer da decisão no prazo de 10 (dez)
dias úteis. 
Parelhas/RN, 12 de abril de 2019. 
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade 
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo (Extrajudicial) 100.2017.001445 Documento
2019/0000150691 criado em 12/04/2019 

11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850., Costa e Silva, Mossoró-RN - CEP 59625-340
Telefone: 84 3315-3840, E-mail: 11pmj.mossoro@mprn.mp.br

RECOMENDAÇÃO N. 03/2019
A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ, por inter-
médio da Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 129, inciso III da Constituição Federal; artigo 26, inciso I da Lei n. 8.625/93
(Lei Orgânica do Ministério Público); e artigos 67, inciso IV e 68 da Lei
Complementar n. 141, de 09.02.96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Rio
Grande do Norte);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos ter-
mos do art. 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art.
69, parágrafo único, d, da Lei Complementar Estadual n. 141/96, expedir recomen-
dações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deverá se pautar nos princípios da
moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, insculpidos no
art. 37 da Carta Política e reproduzidos pelo art. 4Q da Lei Federal n. 8.429/92;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nQ 8.429/92 (Lei da Improbidade
Administrativa), no artigo 4, dispõe que "Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos assuntos
que lhe são
afetos.";
CONSIDERANDO ainda, que, a mesma Lei Federal n. 8.429/92, no artigo 11, dis-
põe que "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princí-
pios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (...)";
CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil n. 06.2015.000006376-5,
foram remetidos documentos, por meio do ofício n.404/2017-llaPmJM, para a
Exma. Prefeita de Mossoró a fim de ser instaurado procedimento administrativo
disciplinar para apurar falta funcional da servidora pública Liduína Maria Dantas e
Melo diante do confronto de plantões registrados em 05 de junho de 2014, porém
nenhuma providência foi tomada pela administração pública municipal. 
CONSIDERANDO que, em 12 de março de 2014, a servidora pública referida apre-
sentou atestado médico perante a Unidade de Pronto-Atendimento Conchecita
Ciarlini e, na mesma data, compareceu ao plantão na cidade de Lajes conforme
documento de fl. 247 dos autos citados;
CONSIDERANDO, ainda, que a servidora pública mencionada possui carga
horária de vinte horas semanais no município de Mossoró e chegou a dar trinta e
quatro plantões em um único mês em afronta, portanto, ao Plano de Cargos
Carreiras e Remunerações - PCCR - do Município de Mossoró - Lei Complementar
n. 20/2007;
CONSIDERANDO que este órgão ministerial tem verificado a falta de controle do
município de Mossoró, em especial da Secretaria de Saúde em relação ao número
de plantões por servidor público, inclusive por não observar eventual carga horária
decorrente de acúmulo de cargos públicos;
CONSIDERANDO que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais, art. 131, a acumulação de cargos, ainda que lícita, se sujeita a uma carga
horária máxima de sessenta horas semanais;
CONSIDERANDO que a servidora pública em questão exerce cargo público no
Estado do Rio Grande do Norte de trinta horais semanais; 
CONSIDERANDO, portanto, que diante do limite da carga horária previsto no pre-
ceito legal acima citado e do acúmulo de dois cargos públicos, a servidora pública
não pode prestar sequer um plantão eventual de 12h;
RECOMENDA, DESDE LOGO, à Exma. Prefeita de Mossoró, Sra. Rosalba
Ciarlini, e à Secretária de Saúde de Mossoró, Sra. Maria da Saudade Azevedo; ou a
quem venha lhes suceder ou substituir, que:
1 - providenciem, a partir da data do recebimento desta Recomendação, a regular-
ização da servidora pública Liduína Maria Dantas e Melo a fim de que não mais
realize plantões eventuais;
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2 - providenciem, a partir da data do recebimento desta Recomendação, que todos
os servidores públicos da saúde cumpram os limites estabelecidos pelo Plano de
Cargos Carreiras e Remunerações - PCCR - do Município de Mossoró - Lei
Complementar n. 20/2007 no tocante ao número de plantões; bem como o limite de
jornada de sessenta horas semanais para os casos de acúmulo de cargos;
Ressalta o Ministério Público que o não acatamento desta Recomendação pode
implicar na adoção, por este órgão, das medidas legais necessárias a fim de assegu-
rar a sua implementação, inclusive por meio de ajuizamento da ação civil pública
de responsabilização pela prática do ato de improbidade administrativa em face dos
gestores responsáveis pelos atos supostamente ilícitos.
Mossoró/RN, 11 de abril de 2019
Micaele Fortes Caddah
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANGICOS
Rua Expedito Alves, nº 43, Centro, Angicos CEP:59515-000

IC - Inquérito Civil n°  119.2017.000112
Aviso n° 2019/0000144668 - PmJ ANGICOS
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANGICOS-RN, nos termos
do art. 31, § 1º da Resolução nº 002/2008-CPJ, torna público, para os devidos fins,
a Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil n º 119.2017.000112 - PmJ ANGI-
COS, com o objetivo de apurar suposta omissão de executivo municipal de Angicos
em executar condenações do TCE/RN (execução nº 007338/2014, 010096/2014 e
010152/2014) de ex-gestores ao ressarcimento, respectivamente, de R$
1.338.267,94, R$ 13.018,63 e R$ 189.793,34 ao município.
Aos interessados, fica concedido o prazo até a data da sessão de julgamento da pro-
moção de arquivamento pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público,
para, querendo, oferecer razões contrárias ao arquivamento ora promovido.
Angicos/RN, 15 de Abril de 2019.
Augusto Carlos Rocha de Lima
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANGICOS
Rua Expedito Alves, nº 43, Centro, Angicos CEP:59515-000

Referência: Inquérito Civil nº 119.2018.000116
Matéria: Defesa do Patrimônio Público
PORTARIA
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pela Promotoria de Justiça
de Angicos, com fulcro no art. 67, IV, "a", da Lei Complementar 141/96, resolve
instaurar Inquérito Civil, com amparo nos seguintes fatos e fundamentos: FATOS:
Eventual enriquecimento ilícito, causado pela ausência ao trabalho de 02 (dois)
médicos do Hospital Regional de Angicos, de 2014 a 2017. 
FUNDAMENTOS: Constituição da República, art. 37, caput; Lei 8.429/92. 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA INVESTIGADAS: Carlos Magalhães França e
Marcos Guimarães Klemig. REPRESENTANTE: CAOP Saúde. 
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 1. Encaminhe-se ao CAOP Patrimônio Público, por
meio eletrônico, a presente portaria (art. 11 da Resolução nº 002/2008-CPJ); 2.
Encaminhe-se, por meio eletrônico, a presente portaria, à Gerência de
Documentação, para publicação no Diário Oficial (art. 9º, VI, da Resolução
002/2008-CPJ). Angicos/RN, 10 de abril de 2019. Augusto Carlos Rocha de Lima
Promotor de Justiça Inquérito Civil 119.2018.000116 Documento
2019/0000143954 criado em 10/04/2019 às 08:30
http://consultampvirtual.mprn.mp.br/public/validacao/e1b57421e64e50a9f9f7f8d1
e662f9e8 

PORTARIA N.º 0032/2019/62PmJ
Procedimento Preparatório n.º 06.2019.00000422-6 - 62ªPmJ
A 62ª Promotoria de Justiça de Natal (Saúde Pública), com fulcro no artigo 67, IV,
da Lei Complementar nº 141/96 resolve instaurar PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO para:
OBJETO: Apurar denúncia de reserva de fichas para atendimento médico, bem
como para marcações de exames de média e alta complexidade em favor de
usuários com ligação a Vereadora do Município na UBS do Conjunto Nova Natal,
em detrimento dos demais usuários
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8080/90  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: SMS/Natal
REPRESENTANTE: Ouvidoria do MPRN
DILIGÊNCIAS INICIAIS: a) Expeça-se ofício à Ouvidoria do Município, encam-
inhando cópia da manifestação de fl. 02, para que informe se já recebeu alguma
reclamação semelhante à relatada no documento, e, em caso afirmativo, que remeta
cópia; b) Expeça-se ofício à SMS/Natal, concedendo o prazo de 30 dias para real-
ização de reunião com a direção da unidade de saúde do Conjunto Nova Natal e do
respectivo distrito sanitário para tratar da denúncia em apreço, remetendo infor-
mações ao Ministério Público sobre os encaminhamentos e providências adotadas
para coibir a prática relatada, bem como instaurando os devidos processos admin-
istrativos para apurar a responsabilidade dos servidores eventualmente envolvidos;
reenvie-se, com o ofício, cópia da manifestação de fl. 02, bem como dos documen-
tos de fls. 05, 11, e 14/15, ressaltando que esta Promotoria de Justiça enviou requi-
sição por meio do ofício n. 0652/2018/62PmJ, reiterado pelo ofício n.
0757/2018/62PmJ, sobre os quais foi feito contato com o Setor de Demandas
Judiciais dessa Secretaria em 10/01/2019 e, mesmo assim, a requisição não foi aten-
dida; c) Remetam-se os autos à Assessoria Ministerial para realização de contato
com a direção da UBS do Conjunto Nova Natal para obter informações sobre o
acolhimento/atendimento dos usuários para consultas/marcação de exames, deven-
do ser indagado se há distribuição de fichas e, em caso positivo, quais são os
critérios utilizados.
Autue-se. Registre-se. Publique-se.
Natal, 10 de abril de 2019.
Iara Maria Pinheiro de Albuquerque
62ª Promotora de Justiça, em substituição

PORTARIA N.º 0033/2019/62PmJ
Procedimento Preparatório n.º 06.2019.00000435-9 - 62ªPmJ
A 62ª Promotoria de Justiça de Natal (Saúde Pública), com fulcro no artigo 67, IV,
da Lei Complementar nº 141/96 resolve instaurar PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO para:

OBJETO: Investigar as dificuldades de atendimento dos moradores do Conjunto
Habitacional Praia Mar junto à UBS do Km 06
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8080/90  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Secretaria
Municipal de Saúde de Natal
REPRESENTANTE: 49ª PmJ de Cidadania de Natal
DILIGÊNCIAS INICIAIS: a) Oficie-se à SMS/Natal, encaminhando o registro de
atuação em anexo e requisitando que se manifeste sobre o seu conteúdo, bem como
informe as medidas a serem adotadas a fim de possibilitar o atendimento dos
moradores do Conjunto Habitacional Praia Mar na UBS do Km 06; b) Remeta-se
cópia do registro de atuação, bem como o Ofício nº 094/2019 à 48ª PmJ, dada a
menção, durante a reunião, de dificuldade de atendimento no CAPSi. Informe-se no
ofício que a mesma documentação remetida à 62ª PmJ foi remetida à 48ª PmJ,
durante as férias da Promotora designada para responder por este órgão, não tendo
esta representante ministerial vislumbrado, a priori, razões para atuação da 48ª PmJ,
razão pela qual encaminhou o ofício nº 094/2019 à 62ª PmJ e realiza a devolução,
nesse momento, diante do surgimento de fatos que podem ensejar a atuação da
Promotoria da média complexidade.
Autue-se. Registre-se. Publique-se.
Natal, 15 de abril de 2019.
Iara Maria Pinheiro de Albuquerque
62ª Promotora de Justiça, em substituição

PORTARIA N.º 0034/2019/62PmJ
Inquérito Civil n.º 06.2019.00000434-8 - 62ªPmJ
A 62ª Promotoria de Justiça de Natal (Saúde Pública), verificando a necessidade de
prosseguimento da apuração dos fatos, RESOLVE, com fundamento no artigo 2º, §
7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público-CNMP, e art. 18 da Resolução nº 012/2018-CPJ do MPRN, con-
verter o Procedimento Preparatório nº 06.2018.740-8-62ªPmJ (PP nº 12/18-62ªPmJ)
em INQUÉRITO CIVIL para:
OBJETO: Investigar as providências a serem adotadas pela SMS/Natal acerca do
problema da falta de linha e aparelho telefônicos na UBS Monte Líbano
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8080/90  
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Secretaria
Municipal de Saúde de Natal
REPRESENTANTE: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (de ofí-
cio)
DILIGÊNCIAS INICIAIS: Oficie-se à SMS/Natal requisitando a adoção de
providências, no prazo de 40 dias, para: a) alterar o tipo da linha telefônica da UBS
Monte Líbano (3232-8441), a fim de que passe a realizar ligações externas, uma vez
que se trata apenas de ramal; b) disponibilizar um aparelho telefônico para a linha
3232-8440.
Autue-se. Registre-se. Publique-se.
Natal, 15 de abril de 2019.
Iara Maria Pinheiro de Albuquerque
62ª Promotora de Justiça, em substituição

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORÂNIA
Praça Tenente Coronel Fernando Campos, 95, Centro. Tel. (84) 3435-2385

Inquérito Civil 092.2019.000085
Documento 2019/0000142615
RECOMENDAÇÃO 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio deste Órgão signatário, no exercício das atribuições, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e 129, da Constituição Federal de 1988,
nos arts. 22, XXI, e 34, IX, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, que estab-
elece a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e,
ainda:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos ter-
mos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que os entes da federação tem o dever de controlar e regular
suas despesas e receitas, sob pena de desequilíbrio orçamentário e financeiro e, con-
sequentemente, endividamento, o que desencadeia total insegurança em todas as
instituições que o compõem;
CONSIDERANDO que a Carta Cidadã exige que os gestores, sejam chefes da
União, dos Estados ou dos Municípios, atuem de forma planejada na consecução de
seus mandatos, priorizando o equilíbrio das contas em prol do fornecimento ade-
quado dos serviços públicos e, por consectário lógico, o pagamento regular e efeti-
vo de seus servidores;
CONSIDERANDO que o art. 169 da Constituição Federal determina que a despe-
sa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), em seu art. 19, estabelece que para os fins do disposto no caput do
art. 169 da CF/88 a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líqui-
da, sendo 60% (sessenta por cento) para o Município;
CONSIDERANDO que o art. 20, inciso III, alínea "a", determina que a repartição
dos limites globais do citado art. 19 não poderá ultrapassar o percentual de 54%
(cinquenta e quatro por cento) para o Executivo, na esfera municipal;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LRF determina que a verificação do cumpri-
mento desses limites deverá ser realizada ao final de cada quadrimestre, prevendo
os artigos 22 e 23 da referida lei que caso a despesa total com pessoal exceda noven-
ta e cinco por cento do limite (ou seja, 51,30% do total), é vedado ao Chefe do
Executivo: 
a) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contrat-
ual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
b) criar cargo, emprego ou função; 
c) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
d) prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança;
e) contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias;

CONSIDERANDO que o art. 23 da LRF, por seu turno, estabelece que, caso a
despesa total com pessoal ultrapasse os limites definidos pela legislação, sem pre-
juízo das medidas postas acima, terá o ente federativo que eliminar "nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro", adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição,
quais sejam: (i) reduzir em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança (inclusive pela extinção de cargos e funções a eles
atribuídos); (ii) exoneração dos servidores não estáveis; (iii) exoneração de servi-
dores estáveis, por ato normativo motivado;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 66, §1º a 3º da LRF, dentre outros, o
prazo de dois quadrimestres previsto no art. 23, também da LRF, será duplicado no
caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) por
período igual ou superior a quatro trimestres;
CONSIDERANDO que, caso não alcance a redução no prazo supramencionado,
nos termos do parágrafo 3º do art. 23, o ente público ficará impedido de: 
a) receber transferências voluntárias; 
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal;
CONSIDERANDO que as medidas em questão são imprescindíveis para cumprir o
disposto na LRF e na Carta Magna, bem como para viabilizar o pagamento dos atu-
ais servidores ativos e inativos do Estado;
CONSIDERANDO que tais medidas também são estritamente necessárias para que
os Municípios sejam capazes de criar cargos, no futuro, para as áreas de Saúde e
Educação, conferindo a seus cidadãos um núcleo mínimo de eficiência na promoção
desses direitos sociais - também previstos na Constituição da República, sem as
quais será impossível o incremento de pessoal na medida em que esses direitos
exigem;
CONSIDERANDO o atual quadro histórico nacional marcado por crise financeira
e estagnação econômica, que demanda o equilíbrio das finanças públicas, sob pena
de provocar um colapso, comprometendo-se o pagamento dos salários dos servi-
dores públicos - situação verificada nos dias atuais nos estados do Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Amapá, por exemplo;
CONSIDERANDO que o art. 37 da Carta Magna estabeleceu que a Administração
Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade moralidade,
publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 distingue as funções de
confiança e os cargos em comissão, em que pese ambos os conceitos sejam conec-
tados à prestação do serviço de direção, chefia e assessoramento;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, nos termos do inciso V do art. 37
da CF, são "exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo",
enquanto que os cargos em comissão, por seu turno, devem ser "preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei";
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário Nº 365368, entendeu que "pelo princípio da
proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efe-
tivos e em comissão";
CONSIDERANDO que o inciso IX, art. 37, da Constituição Federal dispõe que a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que sobre a definição de "necessidade temporária de excep-
cional interesse público", ensina Celso Antônio Bandeira de Melo1 que "trata-se, aí,
de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normali-
dade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em cir-
cunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária
(incompatível, portanto, com o regime normal de concursos";
CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas do RN constatou que 83
(oitenta e três) municípios do Rio Grande do Norte gastam, com pessoal, acima do
limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal (https://mpc.rn.gov.br/procu-
radores-do-mpc-recomendam-a-prefeitos-de-municipios-em-crise-nao-gastar-com-
festas-no-carnaval/ e http://mpc.rn.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Anexo-
%C3%9Anico.pdf);
CONSIDERANDO que realizar despesas em desacordo com as normas financeiras
pertinentes, bem como nomear, admitir ou designar servidor contra expressa dis-
posição de lei configura crime previsto no art. 1, V, XIII, do Decreto-Lei 201/67;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.429/92 - Lei da Improbidade
Administrativa, no artigo 4º dispõe que "os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos assuntos
que lhe são afetos";
CONSIDERANDO que a mesma Lei Federal nº 8429/92 - Lei da Improbidade
Administrativa, no artigo 11 dispõe que "Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade
as instituições (…)";
CONSIDERANDO que o aumento gastos com pessoal enquanto perdura a situação
de vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo atingimento dos limites (máxi-
mo ou prudencial), configura ato de improbidade administrativa (TJ-SP - APL:
00034654320078260108 SP 0003465-43.2007.8.26.0108, Relator: Vicente de
Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/04/2015, 1ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 17/04/2015; TJ/RJ. APL 00160777520098190063. Orgão
Julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL. Julgamento: 17 de Novembro de 2015.
Relator: HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES;  TJ-MA - Apelação: APL
0218772014 MA 0000146-79.2012.8.10.0062. Orgão Julgador: TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL. Julgamento: 11 de Setembro de 2014. Relator: JAMIL DE
MIRANDA GEDEON NETO);
CONSIDERANDO que a Lei 8.429/92 também prevê, em seu art. 10, incisos VI e
X, que constitui ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, "realizar oper-
ação financeira sem observância das normas legais" e "agir negligentemente na
arrecadação de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio
público";
CONSIDERANDO, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe, ao ente
que não eliminar o excesso de gastos com pessoal, receber: (i) transferências vol-
untárias, notadamente convênios; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro
ente; e (iii) contratar operações de crédito (empréstimos) (art. 23, §3º, da LC
101/00);
CONSIDERANDO, portanto, que a omissão do Poder Executivo do Município em
tomar as medidas descritas nos §§3º e 4º do art. 169 da Constituição pode gerar con-
siderável dano ao erário, já que o impossibilitará de receber convênios federais e de
contratar empréstimos;
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