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Fátima Bezerra

Governadora do Estado

Meu primeiro ato como governadora eleita, antes mesmo de tomar posse, foi
assegurar a continuidade do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável
do RN – o chamado Governo Cidadão –, que terminaria, pelo contrato assinado
entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, em maio de 2019. Entretanto,
as informações disponíveis indicavam que, se o prazo fosse cumprido, o Rio
Grande do Norte ficaria sem muitos investimentos, ações e obras previstos no
plano de aplicação dos recursos.
Apesar dos muitos anúncios em contrário, a gestão anterior não mostrou
competência gerencial para dar vida ao que fôra colocado no papel. Em

25 MESES QUE
VALERAM POR
MUITO MAIS

quatro anos, só conseguiu aplicar mais ou menos metade dos recursos
disponibilizados pelo banco. Para evitar esse grave prejuízo social e econômico
para o nosso povo, procurei a direção do BM em Brasília, ainda em outubro de
2018, para negociar a prorrogação do contrato de empréstimo.
Conseguimos a prorrogação em 2018 e, ao longo dos últimos 25 meses,
unimos esforços para finalizar os projetos, chegando a resultados importantes
que podem ser conferidos neste relatório comparativo e comprovam que nossa
determinação e tolerância do Banco Mundial valeram a pena. Por meio do
Projeto Governo Cidadão, o Governo do RN executou nos últimos dois anos R$
336 milhões em obras, aquisição de bens, contratação de serviços, consultorias
e treinamentos. É como se os nossos 25 meses de trabalho valessem tanto
ou mais que os quatro anos da gestão anterior. Agora, encabeçamos uma
negociação junto ao Banco para prorrogar o acordo de empréstimo, de modo
que possamos finalizar importantes obras impactadas pela pandemia e que
são essenciais para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.
O Projeto Governo Cidadão entrou num novo ritmo de realizações, começando,
retomando ou concluindo de fato obras e investimentos que, em vários casos,
foram entregues sem que pudessem ser usufruídas pela população porque
não estavam realmente prontas. Nós fizemos diferente. O que foi entregue,
estava realmente pronto. E só mesmo a pandemia do coronavírus, que forçou
a suspensão de atividades presenciais em escolas e Centrais do Cidadão, por
exemplo, pôde impedir a população de ter acesso a elas.

Fernando Mineiro

Coordenador do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do RN
Secretaria de Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações Institucionais

Ao assumir, em fevereiro de 2019, a Coordenadoria do Projeto Integrado de
Desenvolvimento Sustentável do RN – o Governo Cidadão –, realizado com recursos
do empréstimo do Banco Mundial, constatei de imediato duas coisas: o valor
estratégico desses investimentos para o povo potiguar e a incapacidade da gestão
anterior para executar o plano de aplicação dos recursos no ritmo apropriado e com
a qualidade estabelecida nos contratos e na legislação pertinente. Mesmo as obras
dadas como concluídas, tinham pendências – casos, entre dezenas de outras, de
várias Centrais do Cidadão e das reformas na Biblioteca Pública Câmara Cascudo,
em Natal, e do Teatro Lauro Monte, em Mossoró.
Nosso desafio passou a ser, então, uma corrida contra o tempo, para eliminar o
descompasso entre o idealizado e o efetivamente realizado. A tarefa exigiu trabalho
duro e constante, fazendo o que, em linguagem popular, é o bom e velho “trocar os

EM NOME
DA TRANSPARÊNCIA

pneus com o carro em movimento”. Ou seja: enquanto corrigíamos erros de projetos,
entraves operacionais e distorções técnicas em obras e subprojetos paralisados ou
“inaugurados” sem que estivessem realmente concluídos, nos dedicávamos a tirar
do papel o que sequer fora iniciado.
Este relatório de prestação de contas traz o resultado dos primeiros 25 meses de
trabalho da nova administração. Os números aqui estampados mostram um claro
avanço na grande maioria dos investimentos. Obras e subprojetos – vários já
entregues e em pleno (e bom) funcionamento – entraram em novo ritmo, sem perda
de qualidade e sem desrespeito ao contrato de empréstimo e às leis brasileiras.
Mantivemos o pique mesmo com a pandemia de coronavírus, adotando protocolos
rígidos de controle nas atividades internas e externas, tais como as medidas de
distanciamento, o uso de EPI´s e o revezamento nos setores administrativos.
No final do ano passado iniciamos as negociações com vistas à renovação do
acordo de empréstimo, para que obras essenciais como Hospital da Mulher, em
Mossoró, a recuperação da Barragem de Pataxó, em Ipanguaçu, e do Posto Fiscal
de Caraú, em Canguaretama, possam ser concretizadas. Este relatório é parte do
nosso compromisso inquebrável com a transparência, o controle social da gestão e
o respeito aos recursos públicos, para que a sociedade seja devidamente informada
sobre o andamento do Projeto Governo Cidadão. O documento e os avanços que ele
traduz são o resultado do trabalho de equipes – do Projeto, dos parceiros no setor
público e na sociedade civil – dedicadas e competentes, cujo comprometimento
com o sucesso do Governo Cidadão e com a melhoria da vida do nosso povo merece
todo reconhecimento.
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ESCOLA ESTADUAL
TRISTÃO DE BARROS,
EM CURRAIS NOVOS

INVESTIMENTOS EM REFORMA
E AMPLIAÇÃO DE 40 ESCOLAS
FORTALECEM O ENSINO PÚBLICO
De janeiro/2019, quando começou, a janeiro/2021, o atual Governo do RN
concluiu as obras de reforma e ampliação em 26 escolas, já entregues
formalmente à Secretaria da Educação e da Cultura (Seec), em todas as
regiões do estado. Isso dá uma média de praticamente quase duas escolas
reformadas em cada um dos 24 meses de trabalho, um desempenho muito
diferente do que ocorria na gestão anterior, e que só foi possível graças
ao empenho das equipes, instituições e empresas envolvidas. Além disso,
o Governo iniciou as obras em mais 10 escolas. Outras quatro estão
em fase de adequação de planilhas e de tratativas para eliminar erros
técnicos e corrigir falhas de natureza legal, como a regularização fundiária
dos terrenos. Os investimentos estão dotando a capital e o interior com
escolas modernas, espaçosas e seguras, com acessibilidade, laboratórios
de informática e ciência, quadras poliesportivas, cozinha, refeitório e mais
uma série de instalações e equipamentos que instituem um novo padrão
de qualidade na rede estadual de ensino.
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Da região metropolitana à “tromba do elefante”, do litoral ao sertão, 51
escolas da rede estadual vão dispor, cada uma, de um kit de laboratório
de informática composto por 22 computadores, softwares e impressoras.
Destas 51, cinco passaram por ampliação e/ou reforma e seis foram
construídas via Governo Cidadão. As 40 demais foram definidas a
partir de uma estratégia da gestão para atender a realização de cursos
profissionalizantes, especialmente na área de informática. O benefício
atinge o montante de R$ 3.354.107,86. No total, serão 1.122 computadores
colaborando para um ensino conectado e digitalizado.

ENSINO INFORMATIZADO E EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS
Para complementar os investimentos prediais concretizados nas escolas,
o Governo do RN realizou aquisições importantes de equipamentos
destinados à melhoria da educação dos potiguares. Da cozinha até
os laboratórios, praticamente todas as dependências das unidades
beneficiadas foram contempladas com aquisição de aparelhos de
climatização de ar, de informática e de laboratórios de ciência, mobiliário e
utensílios de cozinha.
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CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS
E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
O Governo do Estado está investindo no conforto térmico no ambiente escolar para colaborar com o aprendizado do
alunado e valorizar o profissional da educação. O montante de R$ 3.633.999,94 está destinado à climatização de 46
escolas - seis delas construídas e 40 reformadas. À medida que as obras vão sendo entregues, a climatização via sendo
instalada. O benefício já foi concluído em 26 colégios.
O mobiliário adequado também está incluído no processo de melhoramento do serviço de educação na rede estadual.
Via Governo Cidadão, o investimento em móveis de madeira e aço (estantes, mesas, arquivos, armários e gaveteiros),
conjuntos de refeitório e escolares (cadeiras giratórias, cadeiras com e sem braço etc), mais assentos e sofás, chega a R$
6.114.458,88.

EQUIPAMENTOS PARA
COZINHAS E LABORATÓRIOS
A atenção do Governo do Estado ao aspecto nutricional do aluno se reflete na aquisição de utensílios para preparação de
merenda nas cozinhas de 46 escolas espalhadas por todo o estado. O recurso para este fim é de R$ 1.479.304,04 para que
itens como caçarolas, frigideiras, lixeiras, freezers e fogões possam garantir a segurança alimentar dos estudantes em seu
período escolar.
Completam o rol de melhorias a instalação de 121 laboratórios destinados ao ensino de ciências, matemática, física,
química, e biologia para 46 escolas estaduais, cujo processo de aquisição de equipamentos está em andamento. O
investimento deve girar em torno de R$ 5 milhões.
Além das aquisições de bens, o Governo do Estado aplicou, via Governo Cidadão e SEEC, R$ 87,7 milhões na reforma e
ampliação de 40 escolas em 32 municípios potiguares. Ações como alfabetização no campo e avaliação de impactos do
Projeto de Inovação Tecnológica (PIP) também compõem o pacote de investimentos estaduais na educação potiguar.

51

escolas com
laboratório de informática

46

escolas
climatizadas

AQUISIÇÕES
EM EDUCAÇÃO

26

escolas
mobiliadas

46

cozinhas
equipadas
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R$ 3,3 milhões
R$ 3,6 milhões
R$ 6,1 milhões
R$ 1,4 milhão

OBRAS

ESCOLAS

01 Reforma e ampliação da Escola Estadual 11 de Agosto, em Umarizal
R$ 2.939.993,3
DEZ 18
3,68% executados

FEV 21

02 Reforma e ampliação da Escola Estadual Prof. Alfredo Simonetti, em Upanema
R$ 2.097.489,22
DEZ 18
2,95% executados

FEV 21

03 Reforma e ampliação da Escola Estadual Antônio Aladim, em Caicó
R$ 2.902.721,09
DEZ 18
5,50% executados

FEV 21

04 Reforma e ampliação da Escola Estadual Tenente Coronel José Correia, em Assu
R$ 2.958.686,23
DEZ 18
14,60% executados

FEV 21

05 Reforma e ampliação da Escola Estadual Djalma Aranha Marinho, em Natal
04
R$ 1.928.585,40
DEZ 18
4,86% executados

FEV 21

06 Reforma e ampliação da Escola Estadual Ester Galvão, em Currais Novos
R$ 2.851.001,36
DEZ 18
2,99% executados

FEV 21

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

07 Reforma e ampliação da Escola Estadual Francisco de Assis Dias Ribeiro, em Santa Cruz
R$ 2.987.786,88
DEZ 18
FEV 21
5,89% executados
100% executados.

08 Reforma e ampliação da Escola Estadual Senador Dinarte Mariz, em Natal
R$ 2.723.167,82
DEZ 18
6,51% executados

FEV 21

09 Reforma e ampliação da Escola Estadual Severino Bezerra, em Tangará
R$ 2.344.331,68
DEZ 18
10,76% executados

FEV 21

100% executados.

100% executados.
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10 Reforma e ampliação da Escola Estadual Severino Bezerra de Melo, em Natal
R$ 2.525.274,92
DEZ 18
2,96% executados

FEV 21

04 Reforma e ampliação da Escola Estadual Tristão de Barros, em Currais Novos
11
R$ 4.208.441,59
DEZ 18
3,23% executados

FEV 21

12 Reforma e ampliação da Escola Estadual Adão Marcelo da Rocha, em Taipu
R$ 1.729.245,51
DEZ 18
Não iniciada

100% executados.

100% executados.

FEV 21

100% executados.

13 Reforma e ampliação da Escola Estadual Godofredo Cacho, em Caiçara do Norte
R$ 3.510.489,22
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

14 Reforma e ampliação da Escola Estadual Jacumaúma, em Arês
R$ 2.894.769,44
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

100% executados.

100% executados.

15 Reforma e ampliação da Escola Estadual Professora Maria Angelina Gomes, em Riacho de Santana
R$ 1.512.080,42
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
100% executados.

16 Reforma e ampliação da Escola Estadual Adalgisa Emília da Costa, em Carnaubais
R$ 2.440.863,24
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

100% executados.

17 Reforma e ampliação da Escola Estadual Amaro Cavalcanti, em Jardim de Piranhas
R$ 1.214.661,88
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
100% executados.

18 Reforma e ampliação da Escola Estadual Auta de Souza, em Macaíba
R$ 2.597.788,68
DEZ 18
Não iniciada
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FEV 21

100% executados.

19 Reforma e ampliação da Escola Estadual Coronel Solon, em Grossos
R$ 1.566.352,47
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

20 Reforma e ampliação da Escola Estadual Gov. Dix-sept Rosado, em Mossoró
R$ 2.220.800,32
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

21 Reforma e ampliação da Escola Estadual João Soares de Souza, em Venha Ver
R$ 839.974,72
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

22 Reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Inácio, em Martins
R$ 1.781.406,65
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

23 Reforma e ampliação da Escola Estadual Pedro Gurgel, em Almino Afonso
R$ 1.577.361,86
DEZ 18
Não iniciada

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

FEV 21

100% executados.

24 Reforma e ampliação da Escola Estadual Ubaldo Bezerra de Melo, em Ceará Mirim
DEZ 18
FEV 21
R$ 2.520.932,80
Não iniciada
100% executados.

25 Reforma e ampliação da Escola Estadual Vale do Pitimbu, em Natal
R$ 1.663.063,03
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

100% executados.

26 Reforma e ampliação da Escola Estadual Waldemar de Souza Veras, em Alexandria
R$ 1.494.723,43
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
100% executados.
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27 Reforma e ampliação da Escola Estadual José Avelino, em Afonso Bezerra
R$ 1.509.376,10
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

28 Reforma e ampliação da Escola Estadual Josefina Xavier, em Lucrécia
R$ 1.206.714,31
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

29 Reforma e ampliação da Escola Estadual Nísia Floresta, em Nísia Floresta
R$ 1.740.723,20
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

30 Reforma e ampliação da Escola Estadual Raimundo Soares, em Natal
R$ 2.342.763,51
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

89,57% executados.

47,16% executados.

44,61% executados.

61% executados.

31 Reforma e ampliação da Escola Estadual Duque de Caxias, em Macau
R$ 1.385.236,80
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

32 Reforma e ampliação da Escola Estadual Gilberto Rola, em Mossoró
R$ 2.766.386,53
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

33 Reforma e ampliação da Escola Estadual Gov. Dinarte Mariz, em Alexandria
R$ 1.666.036,93
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

90,35% executados.

94,47% executados.

46% executados.

34 Reforma e ampliação da Escola Estadual Jerônimo Rosado, em Gov. Dix-sept Rosado
R$ 1.270.985,79
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
49,31% executados.
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35 Reforma e ampliação da Escola Estadual Zila Mamede, em Natal
R$ 2.269.107,98
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

36 Reforma e ampliação da Escola Estadual Mauro Abrantes, em Tenente Ananias
R$ 1.939.731,33
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

37 Reforma e ampliação da Escola Estadual Domitila Noronha, em Serrinha
R$ 1.400.944,91
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

Em execução, 93,95%.

Em execução, 7,55%.

Em execução, 32,89%.

38 Reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Bernardino Fernandes, em Marcelino Vieira
R$ 1.955.306,91
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
Homologação da proposta
(valor estimado)
vencedora publicada no DOE em
05 de fevereiro 2021.
39 Reforma e ampliação da Escola Estadual Frutuoso Gomes, em Frutuoso Gomes
R$ 2.966.361,06
DEZ 18
Não iniciada

FEV 21

Em execução, 74,41%.

40 Reforma e ampliação da Escola Estadual Vicente Lemos, em Senador Elói de Souza
R$ 1.436.595,07
DEZ 18
FEV 21
Não iniciada
Em execução, 3,56%.

As obras estão suspensas.
Diante da necessidade de readequação no projeto estrutural, a empresa que era responsável pela execução da reforma pediu que
o contrato com ela celebrado fosse rescindido. Uma nova licitação será necessária.
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RN-087, ENTRE
CERRO CORÁ E
LAGOA NOVA

A precariedade da infraestrutura rodoviária é um dos gargalos para o crescimento
da economia e para facilitar a vida dos moradores em dezenas de municípios do

SEIS ESTRADAS
CONCLUÍDAS E
TRÊS EM OBRAS
ABREM NOVOS
CAMINHOS PARA A
ECONOMIA

interior. Os recursos do empréstimo do Banco Mundial estão melhorando muito
esse quadro, com a construção, restauração e modernização de nove rodovias
estratégicas para interiorizar o desenvolvimento, fomentando a agricultura
familiar, o agronegócio, o turismo, a mineração e o comércio, entre outras
atividades. Ressalte-se que todas as obras executadas por meio do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER-RN) foram concluídas ou iniciadas na atual gestão,
que conseguiu remover obstáculos técnicos e legais para terminar ou começar
esses investimentos em infraestrutura. Com isso, obras reivindicadas há décadas
– como a Estrada do Melão, na região de Assu/Mossoró, a Estrada da Produção,
na Região Metropolitana de Natal, a Estrada Cerro-Corá/Lagoa Nova, na Serra de
Santana – saíram do papel, abrindo novas perspectivas para os municípios que
dependem delas.

OBRAS

ESTRADAS
41 RN-011 / Serra do Mel
R$ 27.717.357,17

DEZ 18

62,49% executados

42 RN-063 / Tabatinga a Barreta (Nísia Floresta)
R$ 7.062.725,90
DEZ 18
72,88% executados
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FEV 21

100% executados. Obra concluída
em 01/04/2020.

FEV 21

100% executados. Obra concluída
em 01/07/2019.

43 RN-118 / Jucurutu a Caicó
04
R$ 32.078.206,40

DEZ 18

FEV 21

44 RN-160 / São Gonçalo do Amarante
R$ 14.966.783,30

DEZ 18

FEV 21

45 RN-307 / Genipabu (Extremoz)
R$ 4.917.475,03

DEZ 18

FEV 21

DEZ 18

FEV 21

DEZ 18

FEV 21

57,43% executados

67,58% executados

32,74% executados

100% executados. Obra concluída
em 01/08/2019.

100% executados. Obra concluída
em 01/08/2019.

100% executados. Obra concluída.

46 RN-087 / Cerro Corá a Lagoa Nova
R$ 9.219.356,38

Não iniciada

47 RN-016 / Carnaubais
R$ 43.004.750,22

40,37% executados

48 RN-015 / Estrada do Melão (Baraúna à BR-437)
R$ 18.724.443,68
DEZ 18
4,66% executados

49 Estrada da Produção (S. G. do Amarante)
R$ 16.838.964,83

AQUISIÇÕES
DER

DEZ 18

Não iniciada

100% executados. Obra concluída.

100% executados. Obra concluída.

FEV 21

97% executados.

FEV 21

Em execução, 21%.

R$ 3,7 milhões
Consultorias: supervisão das
obras de estradas; consultoria
socioambiental para fiscalizar
obras rodoviárias.
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CENTRAL DO
CIDADÃO DE
CARAÚBAS

ATUAL GESTÃO JÁ ENTREGOU 17
CENTRAIS DO CIDADÃO, RETOMOU
OBRAS DE OUTRAS QUATRO E TEM MAIS
UMA EM LICITAÇÃO
A nova gestão do Projeto Governo Cidadão encontrou contratos
de construção de sedes novas, reforma ou realização de serviços
complementares em Centrais do Cidadão, que eram administradas pela
Sethas e passaram à tutela da Sead. Em todas as obras, inclusive nas
dadas como prontas e inauguradas pelo governo anterior, persistiam
pendências técnicas e/ou contratuais, impedindo o funcionamento de
unidades que já estavam prontas, a continuação ou o início de obras em
outras. Com planejamento e muito trabalho, envolvendo a participação
de vários setores do Projeto e outros agentes públicos, foi possível
resolver os problemas e, assim, entregar 17 novas centrais, a maioria em
funcionamento, prestando serviços de qualidade à população. As demais
ou tiveram as obras reiniciadas ou estão em processo de adequação para
licitação, graças ao esforço conjunto empreendido pelos novos gestores. A
soma dos investimentos nas sedes já em funcionamento e nas que estão
em obras ou em licitação é de pouco mais de R$ 50 milhões. Também
estavam em execução pela Sethas a Casa do Artesão de Caicó e o sistema
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de abastecimento de água de São Miguel do Gostoso.

OBRAS

CENTRAL DO CIDADÃO
04 Central do Cidadão de Caraúbas
50
R$ 2.646.983,13

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Ceará Mirim
51
R$ 2.249.858,37

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Currais Novos
52
R$ 3.403.333,85

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de João Câmara
53
R$ 2.183.231,65

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Macau
54
R$ 4.043.937,05

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Mossoró
55
R$ 589.140,29

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Parelhas
56
R$ 816.745,49

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Parnamirim
57
R$ 2.524.787,39

DEZ 18

FEV 21

04 Central do Cidadão de Pau dos Ferros
58
R$ 3.836.785,34

DEZ 18

FEV 21

90% executados

92,31% executados

44,49% executados

100% executados

96,59% executados

20,43% executados

100% executados

18,50% executados

95% executados

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.
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26 Central do Cidadão de Santa Cruz
59
R$ 2.099.975,11

DEZ 18

FEV 21

60 Central do Cidadão de São José de Mipibu
R$ 2.656.773,46

DEZ 18

FEV 21

61 Central do Cidadão de São Paulo do Potengi
R$ 1.866.464,95

DEZ 18

FEV 21

62 Central do Cidadão de São Miguel
R$ 1.803.442,25

DEZ 18

FEV 21

63 Central do Cidadão Zona Norte, em Natal
R$ 2.935.061,39

DEZ 18

FEV 21

64 Central do Cidadão da Zona Oeste, em Natal
R$ 1.507.116,39

DEZ 18

FEV 21

65 Central do Cidadão da Zona Sul, em Natal
R$ 1.380.176,83

DEZ 18

FEV 21

66 Central do Cidadão de Macaíba
R$ 1.629.850,90

DEZ 18

FEV 21

67 Central do Cidadão de Nova Cruz
R$ 1.902.922,09

DEZ 18

FEV 21

(valor estimado)
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95% executados

8,64% executados

100% executados

Obra não iniciada

65,92% executados

Obra não iniciada

Obra não iniciada

Obra não iniciada

Obra não iniciada

100% executados.

100% executados.

100% executados.

100% executados.

72,97% executados.

Primeiro contrato foi concluído.
Para execução de serviços
complementares necessários,
foi preciso uma nova licitação.
A relicitação está em processo
análises de propostas pela
comissão de licitação, para
posterior divulgação do resultado.

Em execução, 1,99%. Obra
iniciada em dezembro de 2020.

Em execução, 33,07%.

Em execução, 89,94%.
Em finalização, processo de
checklist para entrega da obra
ainda em fevereiro.

A obra física deste equipamento localizado no município de Caicó já está

CASA DO
ARTESÃO

finalizada e vai mudar realidade dos artesãos do Seridó ao proporcionar a venda
direta ao cliente, eliminando a figura do atravessador, o que aumenta o lucro do
artista. Reformado e ampliado pelo Governo do RN, por meio do projeto Governo
Cidadão e Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), o
espaço recebeu investimentos de R$ 793 mil para alavancar a rica produção de
peças em couro, madeira, cerâmica e bordado das cidades da microrregião do
Seridó Ocidental, gerando emprego e renda a esses potiguares.

SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE
SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO

A obra foi retomada após resolução de problemas com dominialidade do terreno
e atingiu 57,28% de execução. Cerca de 10 mil pessoas serão beneficiadas
e deixarão, por exemplo, de depender de cisternas e poços. O benefício se
estenderá, ainda, ao setor de turismo, já que o município é um dos destinos mais
procurados do Brasil. O investimento estadual é de R$ 9,8 milhões por meio do
projeto Governo Cidadão e em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos
do RN (Caern) e Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).

R$ 1milhão

AQUISIÇÕES
SETHAS

R$ 1,5 milhão

consultorias

bens

R$ 244 mil

R$ 64 mil

serviços

treinamento

Móveis, ar condicionados para
órgãos como SINE, Centro Estadual
de Artesanato e Casa do Artesão,
realização de feiras de artesanato,
capacitação de beneficiários em
vestuário e alimentos
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GOVERNO RESOLVE PENDÊNCIAS
E OBRAS NO SETOR CULTURAL
AVANÇAM
O projeto Governo Cidadão assegurou recursos para restaurar e/ou reformar
6 importantes patrimônios históricos e espaços de arte e cultura em Natal
e em Mossoró, com execução pela Fundação José Augusto. Porém, a
administração anterior não conseguiu concluir nenhum dos projetos, por
conta de erros técnicos, má gestão das obras e falta de requisitos legais que
retardavam o avanço. O governo atual retomou obras suspensas, reuniu-se
com empresas contratadas e instituições públicas de diversas instâncias
envolvidas nos projetos e abriu licitação para iniciar ou complementar o
que estava pendente. Exemplo clássico dos problemas e erros legados pela
gestão anterior é o Teatro Alberto Maranhão, o mais antigo e importante
espaço cultural público do RN. O projeto original não contemplou a caixa
cênica, o que impediria o funcionamento do TAM. A atual gestão resolveu
o problema e o edital de licitação foi lançado no segundo semestre deste
ano, estando agora em fase de análise das propostas enviadas. Os entraves
nas demais obras também estão em processo de resolução, para que os
moradores e os turistas possam desfrutar de novo da Fortaleza dos Reis
Magos, Biblioteca Câmara Cascudo, Pinacoteca do Estado e dos Teatros
Alberto Maranhão e Lauro Monte Filho.
A reforma do Teatro Lauro Monte, em Mossoró, representa um investimento
de R$ 5.998.381,58 e está perto do fim, com 90,14% de execução. Está em
tramitação um processo de readequação de projeto de acessibilidade, para
atender demanda do Ministério Público e para solucionar a questão das
longarinas instaladas. A gestão passada recebeu e fez uso das longarinas,
18

mesmo estas não sendo as poltronas previstas em contrato.

PINACOTECA DO
ESTADO SEGUE
EM REFORMA

OBRAS

CULTURA

69 Restauração da Pinacoteca do Estado (antigo Palácio do Governo), em Natal
04
68
R$ 7.723.501,15
DEZ 18
3,34% executados

FEV 21

04 Restauração do Teatro Alberto Maranhão, em Natal
69
R$ 9.631.714,34
DEZ 18
5,35% executado

FEV 21

70,15% executados.

66,40% executados.

04 Implantação da caixa cênica do Teatro Alberto Maranhão
70
R$ 2.386.738,79
DEZ 18
Não incluída no projeto original de
reforma do teatro.

FEV 21

Em homologação da licitação.

71 Serviços complementares da reforma da Biblioteca Pública Câmara Cascudo, em Natal
04
R$ 373.899,79

FEV 21

DEZ 18

Não incluídos no projeto original de Em licitação.
reestruturação da biblioteca.

(valor estimado)

04 Restauração da Fortaleza dos Reis Magos, em Natal
72
R$ 3.965.280,20
DEZ 18
3,97% executados

FEV 21

29,08% executados. Previsão de
conclusão em maio/2021 segundo
TAG firmado.

73 Restauração da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, em Natal
04
R$ 1.932.832,60

DEZ 18

11,55% executados

AQUISIÇÕES
CULTURA

R$ 542 mil

FEV 21

81% executados. Previsão de
conclusão final de fevereiro/2021.

Eletrodomésticos, eletrônicos e
mobiliários para Teatro Adjuto
Dias, itens para Biblioteca Câmara
Cascudo, móveis para Museu Café
Filho
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BARRAGEM DO
PATAXÓ, EM
IPANGUAÇU

Após um longo processo de tratativas, que se arrastou por todo o ano de 2020,

GOVERNO
CIDADÃO ABRE
LICITAÇÃO PARA
REINICIAR OBRAS
DE BARRAGEM DE
PATAXÓ

o Governo do Estado finalmente poderá retomar as obras de recuperação da
barragem de Pataxó, em Ipanguaçu. A nova licitação - uma exigência do Banco
Mundial para financiar a obra - foi publicada no início deste mês e segue aberta
ao recebimento de propostas até o dia 9 de março.
Depois de exigir a elaboração de um novo projeto que cumprisse todas as
diretrizes do Painel de Segurança de Barragens – que acabou por alterar o
valor inicial previsto de R$ 3,2 milhões para R$ 10 milhões -, o Banco Mundial
determinou a nova licitação. Quando pronta, a obra de recuperação da barragem
de Pataxó irá beneficiar mais de 15 mil pessoas em Ipanguaçu e entorno.
O reservatório tem capacidade de armazenar 15 milhões de metros cúbicos
e cumpre importante papel na manutenção de projetos de irrigação e
desenvolvimento da agricultura na região do Vale do Açu.

AQUISIÇÕES
SEMARH
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R$ 3.6 milhões

Consultorias para supervisão
e fiscalização de obras, para
painel de segurança de barragens
e Macrozoneamento ecológicoeconômico da Bacia Hidrográfica
do Piranhas-Açu

PLANTAÇÃO DE
MAMÃO NO DISTRITO IRRIGADO
DO BAIXO AÇU

OBRAS NO SETOR
AGROPECUÁRIO
Os investimentos do Projeto Governo Cidadão no setor agropecuário contemplam
três questões nevrálgicas para a economia potiguar: a oferta de água para
irrigação no Vale do Açu, um dos principais polos nordestinos de fruticultura, o
melhoramento dos rebanhos bovino e caprino e a reativação de barreiras fiscais
e sanitárias na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. São quatro obras
e todas tinham entraves e pendências que retardavam ou seu início (caso da
construção de galpões e do centro de matrizes e reprodutores) ou forçaram a
dilatação do prazo original de conclusão (Distrito Irrigado do Baixo Açu – DIBA e
postos fiscais Caraú, em Canguaretama, e Passa e Fica, no município homônimo).
O trabalho do atual Governo equacionou e encaminhou a resolução dos problemas
existentes, abrindo caminho para a tramitação dos processos de licitação ou
relicitação das obras, que têm como Unidade Executora Setorial (UES) a Secretaria
da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape). Como os prazos iniciais venceram
sem que as obras de fato começassem, a coordenação do projeto incluiu-as na lista
de investimentos cuja conclusão ultrapassará o prazo de vigência do Acordo de
Empréstimo (31/03/2021) e que são objeto de negociação com o Banco Mundial.

74 Construção de galpões e centros de manejo de matrizes e reprodutores
04
R$ 1.699.054,35
(valor estimado)
LOTES

Construção de 02 galpões de feno – Unidade
Experimental da Emparn em Ipanguaçu
Construção Centro de manejo de matrizes
e reprodutores – Unidade experimental da
Emparn em Cruzeta
Reforma do Centro de formação de
inseminadores - Unidade experimental da
Emparn em São Gonçalo do Amarante

DEZ 18

Não iniciada

FEV 21

Galpões de feno foram licitados –
Lote 1. Aguardando homologação
– Ordem de serviço.

Centro de manejo de matrizes
e reprodutores já foi licitado e
contratado. No momento aguarda a
ordem de serviço.
Centro de formação de
inseminadores. Elaboração da
documentação pela engenharia –
TdR, para que seja realizada nova
licitação (relicitação).
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75 DIBA – Distrito Irrigado do Baixo Açu
04
R$ 1.520.675,52
(valor estimado)

DEZ 18

FEV 21

DEZ 18

FEV 21

DEZ 18

FEV 21

Não iniciada

04 Posto fiscal Caraú, em Canguaretama
76
R$ 10.130.304,40
(valor estimado)
04 Posto fiscal Passa e Fica, em Passa e Fica
77
Valor a definir

Não iniciada

Não iniciada

R$ 1,2milhão

AQUISIÇÕES
SAPE
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Licitado, aguardando homologação.

A licitação foi concluída, e no
momento, a comissão de licitação
está analisando as propostas, para
posterior homologação, divulgação
de resultado epara a contratação da
empresa vencedora.

R$ 4,6 milhões

consultorias

bens

R$ 1,68 milhão

R$ 204 mil

serviços

Aguarda resposta do Banco
Mundial para nova licitação.

treinamento

Exposições agropecuárias;
Modernização do Monitoramento
Hidrometeorológico; materiais
e equipamentos para Projeto
de Fortalecimento da Pecuária
Leiteira; capacitação de públicoalvo dos projetos

MAIS DE R$ 19 MILHÕES
NA CONSTRUÇÃO DE 39 QUEIJEIRAS
Por meio do Governo Cidadão e Secretaria de Agricultura, o Governo do Estado investiu pesado no fortalecimento da
pecuária leiteira potiguar através do Edital de Leite e Derivados. Estão sendo construídas e equipadas 15 queijeiras da
Cooperativa Agropecuária do Seridó (Capesa) e outras 24 da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó
(Coafs), a partir de um investimento que ultrapassa os R$ 20 milhões.
Tradicional produtora de queijo de coalho e de manteiga, a região continuará produzindo de maneira artesanal, só que
agora com certificação dos órgãos fiscalizadores, permitindo aos produtores a comercialização em todo o Rio Grande do
Norte. As queijeiras estão localizadas em Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Jardim de
Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Parelhas, Santana do Seridó, São João do Sabugi, São José do Seridó,
Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas.
A licitação dos equipamentos já foi concluída, e foi realizada de forma pioneira e cem por cento digital, por meio do
aplicativo SOL DO RN, criado pelo Governo do Estado em parceria com o Governo da Bahia. As queijeiras já estão recebendo
os equipamentos para instalação.

CAPESA
Construção das queijeiras
10 obras finalizadas
instalação dos equipamentos em fevereiro
para dar início ao funcionamento
05 obras em fase de conclusão
previstas para terminar em fevereiro
em seguida os equipamentos serão instalados
COAFS
Construção das queijeiras
24 obras serão finalizadas até março, para posterior
aparelhagem.
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CIOSP MONITORA
CÂMERAS DE
VIGILÂNCIA
NAS RUAS

SEGURANÇA PÚBLICA ENFIM VAI RECEBER OS
INVESTIMENTOS QUE ESTAVAM TRAVADOS
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) também foi beneficiada
com investimentos do Acordo de Empréstimo, mas, assim como aconteceu com outras
pastas, foi prejudicada pela inação do governo anterior, que não conseguiu tirar do papel
os investimentos para modernizar e expandir a rede de dados. A gestão atual do Projeto
Governo Cidadão resolveu os problemas e concluiu o processo de contratação, que espera
apenas a definição das unidades que passarão por obras para a emissão da Ordem de
Serviço.
Atividade

Investimento

Dezembro 2018

Atualmente

Valor (R$)

78
04
Videomonitoramento para a
região metropolitana de Natal

Em execução
18%

Em execução
96%

R$ 6.949.973

O sistema de
Videomonitoramento engloba
Natal, Extremoz, Ceará-Mirim,
Macaíba, Parnamirim e São
José de Mipibu.
Foram compradas 140
câmeras de alta definição,
sendo 140 móveis e 80
fixas, as câmeras atuam
na prevenção do crime
através da identificação de
veículos cadastrados como
suspeitos, procurados ou
sem os motoristas habituais.
As câmeras são todas
interligadas com o CIOSP.

Fortalecimento
tecnológico da
gestão de segurança pública

79
04
Recuperação
de postos de
fiscalização
(Caraú e Passa e
Fica.)
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Resultados

Trata-se de
uma nova ação
que não estava
prevista e foi
incluída na
atual gestão do
projeto governo
cidadão.

Em licitação

R$
11.000.000
(Estimado)

Atividade

Investimento

Dezembro 2018

04
80
Equipamentos
Não iniciado
para sistema de
coleta e gerenciamento de dados
biométricos para
ITEP.

Atualmente

Valor (R$)

Resultados

Em licitação

R$
83.634,92

Implantação de Sistema
de coleta e gerenciamento
de dados biométricos para
confecção de Registro Civil
para o Instituto Técnico e
Científico de Polícia – ITEP,
o que permitirá a emissão
de carteira de identidade
eletrônica. São em torno de 8
mil biometrias armazenadas
no servidor.

Em execução

R$
6.815.393

Carteira de
identidade
eletrônica.

Fortalecimento
tecnológico da
gestão de segurança pública

04
81
Serviços de
engenharia para
interligação das
unidades da
Sesed ao anel
ótico da RMN

04
82
Aquisição de
equipamentos
de biometria,
imagens e
informática para
a implantação
do sistema de
identificação
biométrica

Capacitação
para fortalecimento da
gestão Estado

Fortalecimento de ações
estaduais de
prevenção da
violência

04
83
Capacitação
estratégica:
segurança
pública.

Em licitação

Gerados três
Contratos:
45/2020- 44%
43/2020- 29%
44/2020 – 0%
Esta ação seria
exrcutada pela
secretaria de
segurança e foi
incorporada na
atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

Foram
realizadas
as cotações
de preços e
atualmente a
ação está em
processo de
licitação.

R$
2.893.988,00
(Estimado)

Em execução
50%

Executado
2019

R$ 859.930

Foram realizados os seguintes
cursos:
Técnicas de Tiro Em Porte
Velado
Sobrevivência Policial
A ação capacitou o efetivo de
200 servidores

84
04
Aquisições de
viaturas duas
rodas estilo “trail”
e de escolta
com acessórios
e capacetes
escamoteáveis
para utilização
no policiamento
ostensivo
objetivando o
reaparelhamento
da polícia militar.

Trata-se de
uma nova ação
que não estava
prevista e foi
incluída na
atual gestão do
projeto governo
cidadão.

Foram
realizadas
as cotações
de preços e
atualmente a
ação está em
processo de
licitação.

R$
3.006.803,00
(Estimado)
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Atividade

Investimento
85
04
Aquisições de bicicletas do tipo
“mountain bike”, capacetes para
ciclistas e sinalização luminosa
traseira, com o intuíto de serem
utilizados no policiamento
turístico ostensivo que atuará nas
adjacências da orla de natal e rota
do sol.
86
04
Aquisição de quadriciclo para
salvamento aquático

87
04
Aquisição de embarcações tipo
bote inflável para salvamento
aquático no serviço de guarda
vidas e operações de busca no
serviço de mergulhador objetivando o reaparelhamento do corpo de
bombeiros militar do RN.

Dezembro 2018

Atualmente

Valor (R$)

Trata-se de uma nova
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

Encaminhada solic- R$ 97.792,68
itação de proposta (Estimado)
de cotação preço e
atualmente encontra-se em licitação.

Trata-se de uma nova
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

Possui empresa
vencedora e atualmente em fase
de adjudicação/
homologação do
certame licitatório.

Trata-se de uma nova
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

Homologado o reR$
sultado do certame 223.500,00
licitatório e atualmente em processo de assinatura
do contrato com
a empresa vencedora.

R$
499.800,00

Fortalecimento de ações
04
88
estaduais de
Aquisição de viaturas tipo moto
prevenção da
aquática para utilização no serviço
violência.
de guarda vidas objetivando o
reaparelhamento do corpo de
bombeiros militar do estado do
RN.

Trata-se de uma nova Em licitação
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

R$
485.150,00
(Estimado)

89
04
Aquisição de equipamentos para
combate à incêndio florestal a serem utilizados na proteção ambiental objetivando o reaparelhamento
do corpo de bombeiros militar do
RN.

Trata-se de uma nova Em licitação
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

R$
640.748,68
(Estimado)

Trata-se de uma nova Em licitação
ação que não estava
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

R$
937.933,39
(Estimado)

90
04
Aquisição de viaturas descaracterizadas tipo “suv” para a polícil civil
do RN.

91
04
Aquisições de cadeiras tipo presidente para o CIOSP/SESED/RN
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Trata-se de uma nova
ação que não estava Em execução
prevista e foi incluída
na atual gestão do
Projeto Governo
Cidadão.

R$
177.975,00

No âmbito do fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência
contra as mulheres temos a implantação de delegacias para as mulheres nas
centrais do cidadão de Caraúbas, Zona Norte de Natal e Caicó.

Resultados

SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA CHEGA
TAMBÉM AO POLO
COSTA BRANCA

O turismo é uma das vocações econômicas naturais do Rio Grande do Norte.

CONTRATO PARA
SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA DA
COSTA BRANCA JÁ
ASSINADO

Das regiões sertanejas à faixa litorânea, o estado exibe grande diversidade
de atrações, que começam no binômio sol e mar e continuam com o turismo
histórico, serrano, religioso e de aventuras. A sinalização dos diversos polos
turísticos, da capital ao interior, é parte do esforço governamental para oferecer
o melhor aos visitantes, equiparando o setor no estado a outros polos regionais
com as mesmas características do RN. O projeto do Polo Costa Branca, no Litoral
Norte, esteve parado por toda a gestão anterior. Mas o atual Governo solucionou
pendências e uma ordem foi assinada para que o serviço de sinalização neste
polo seja iniciado, com execução da Secretaria de Turismo (Setur).

92 Sinalização turística do Polo Costa Branca
R$ 2.213.631,79
(valor estimado)

DEZ 18

Não iniciada

FEV 21

Contrato assinado. Aguardando
emissão da Ordem de Serviços.

R$ 900 mil

consultorias

AQUISIÇÕES
SETUR

R$ 2 milhões

serviços

R$ 703 mil

treinamento

Realização e montagem de feiras,
eventos, capacitações, Projeto
de Dinamização do Turismo,
divulgação turística do RN
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ESPAÇO JOÃO PAULO
II (PAPÓDROMO)

REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
E DO PAPÓDROMO ESTÃO NA FASE FINAL
O espírito proativo da atual gestão impediu que o Governo do Estado e a população de Natal perdessem
um importante espaço para a realização de eventos para grande público, principalmente na área cultural.
A reforma do Espaço João Paulo II, conhecido como Papódromo porque foi construído para receber o
Papa, está na fase conclusiva e deverá estar pronta até o final do ano. O espaço ficou abandonado durante
anos, até que a gestão anterior decidiu começar a obra, porém só avançou pouco mais de 1%. A obra faz
parte dos investimentos gerais para melhorar a infraestrutura, a iluminação, a sinalização e a segurança
do Centro Administrativo do Estado, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. A execução é da Secretaria do
Planejamento e das Finanças (Seplan).
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93 Infraestrutura e cercamento do Centro Administrativo do Estado, em Natal
R$ 16.449.140,25

DEZ 18

20,58% executados

FEV 21

100% executados.

94 Recuperação das fachadas e áreas comuns do Centro Administrativo do Estado
R$ 10.444.226,45

DEZ 18

20,60% executados

FEV 21

100% executados.

95 Reforma do Espaço João Paulo II (Papódromo), em Natal
R$ 10.808.825,18

DEZ 18

FEV 21

DEZ 18

FEV 21

1,10% executados

93,52% executados, em ajustes
finais.

96 Reestruturação das instalações da Seplan
R$ 1.570.592,30

Não iniciada

AQUISIÇÕES
SEPLAN

Em processo de licitação.

R$ 16 milhões

serviços

Desenvolvimento e
complementação do Sistema
de Administração Financeira
do Estado SIAF; Consultoria
Individual de Modelagem de Folha
Salarial; Consultoria Individual de
Modelagem Fiscal; Elaboração de
Projetos da Rede Elétrica e Rede de
dados da Seplan; Implementação
de modelo de contratualização de
resultados; Elaboração do Plano
Estratégico de Desenvolvimento,
Realinhamento Organizacional e
Modernização Administrativa do
Estado do Rio Grande do Norte.
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EVOLUÇÃO DOS
SUBPROJETOS
COMPROVA
SUCESSO
DAS AÇÕES PARA
DESTRAVAR
INVESTIMENTOS

30

A evolução do Projeto Governo Cidadão em 25 meses da atual gestão foi
significativa também nos chamados subprojetos, que são investimentos
planejados com foco no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em
todas as regiões do RN.
No período de dezembro de 2018 a dezembro de 2020, cresceram os percentuais
de subprojetos em execução e concluídos, em todas as áreas abrangidas pelos
editais lançados – acesso à água, apicultura, cajucultura, fruticultura, combate
à desertificação, economia solidária, bandas filarmônicas, certificação sanitária,
leite e derivados.
Em março de 2018, haviam 120 subprojetos concluídos.
Atualmente são 264 concluídos e 38 em execução.
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ACESSO À ÁGUA
Levar dignidade e esperança de uma vida melhor, além de mudar a paisagem das regiões
potiguares que amargam com a aridez, é o objetivo de algumas das ações desenvolvidas
pelo Por meio do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão e
da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Sethas RN), estão sendo investidos R$
33 milhões no acesso à água para milhares de famílias em mais de 70 municípios com
recursos viabilizados pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.
Promovendo segurança hídrica, alimentar e nutricional e facilitando a convivência com a
seca, as ações vão desde implementação de sistemas de abastecimento de água a obras
hidroambientais, por meio das tecnologias sociais, como passagens molhadas, barragens
submersas e cisternas de calçadão.
A Associação Comunitária São Francisco da Aroeira, em Pedro Avelino, é uma das
comunidades que estão recebendo essas benfeitorias, a partir do investimento de R$
481 mil. A aplicação está mudando a vida dos 56 beneficiários e de suas famílias com
a perfuração e instalação elétrica de um poço tubular profundo, da construção de um
reservatório elevado e de uma rede de distribuição de água contemplando todas as casas
da comunidade.
No município de Ielmo Marinho, na Associação dos Produtores Agropecuários Nossa
Terra, o investimento de R$ 208 mil possibilitou a construção de 16 cisternas do tipo
calçadão. A tecnologia capta água da chuva por meio de uma estrutura de cimento de
200m², com reservatório de capacidade para 52 mil litros para cada um dos beneficiários,
além da construção dos quintais produtivos, que já estão dando retornos significativos na
renda familiar.
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INCLUSÃO PRODUTIVA – ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Gerar trabalho e inclusão social, integrando aqueles que produzem, vendem, trocam
e compram. Promover a autogestão, a democracia, a solidariedade e cooperação,
respeitando a natureza, o comércio justo e o consumo solidário. É com estes
objetivos que o Governo do RN vem fomentando a Inclusão Produtiva em todo o
Estado.
Com mais de 8 mil beneficiados, estão sendo investidos R$ 73,3 milhões –
garantidos pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial – em 124 subprojetos
viabilizados pelo Governo Cidadão, uma parceria com a secretarias de Estado do
Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) e da Agricultura e Pesca
(SAPE), que se somam ao Plano de Economia Solidária Estadual.
As ações favorecem a inserção no mundo do trabalho por meio do empreendedorismo
ou de iniciativas que abrangem desde a implementação de mini confecções, da
modernização dos sistemas de produção para o fortalecimento da fruticultura,
da cajucultura, até a construção e aquisição de equipamentos para cozinhas
comunitárias e agroindústrias que beneficiam frutas, mel e leite, entre outros.
No município de Florânia, 41 agricultores familiares do Núcleo de Produtores
Cooperados da Comunidade Cajueiro estão sendo beneficiados. Lá foram aplicados
mais de R$ 420 mil, para aquisição de maquinários modernos e automatizados para
o beneficiamento de frutas, além de um caminhão baú refrigerado com capacidade
de 4 toneladas e um carro utilitário aberto para transporte das frutas.
Em Major Sales, o Centro Cultural que leva o nome do município recebeu um
investimento de R$ 277 mil que está mudando a vida de 40 famílias de beneficiários.
O recurso garantiu a ampliação do prédio e a aquisição de máquinas de costura
industrial e semi – industrial, mesa de corte, mobiliários, além de computador,
impressora, insumos e outros equipamentos, com foco no fortalecimento da
produção de artesanato e da cultura popular de uma forma geral.
renda familiar.
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FEIRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO –
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA
SOLIDÁRIA
A Feirinha do Centro Administrativo é mais um recorte do trabalho do Governo do
RN com foco no fomento à Agricultura Familiar e Economia Solidária. As bancas
funcionam às quartas-feiras, no jardim central localizado em frente às secretarias
estaduais de Planejamento e de Agricultura, onde são oferecidos frutas, verduras,
plantas e artesanatos diretamente de quem produz.
Para melhorar a estrutura e as condições de trabalho, o Governo investiu R$ 46 mil,
via Governo Cidadão com recursos de empréstimo junto ao Banco Mundial.
A ação segue as medidas sanitárias que o momento requer – uso de máscara,
higienização com álcool 70% e distanciamento social.

CAPACITAÇÕES
Somente nesses últimos três meses, o Governo
do RN vem capacitando mais de 700 agricultores
familiares potiguares que foram beneficiados
em editais do Governo Cidadão, tendo sido
contemplados com a construção, aparelhagem
e regularização sanitária de agroindústrias de
beneficiamento de fruta, leite; além daqueles que
receberam minifábricas de confecção.
As qualificações são frutos da parceria do
Executivo

estadual

com

o

Senai

(Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial) e estão
acontecendo na área de produção de alimentos
e de confecções.
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ERROS E OMISSÕES
NOS PROJETOS
ORIGINAIS
RETARDARAM A
CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL

O maior investimento do Acordo de Empréstimo do Governo do RN com o
Banco Mundial esteve seriamente ameaçado de não ser concluído, por causa
do acúmulo de decisões erradas ou da falta de iniciativa, descumprimento de
normas ambientais, pendências técnicas e outros problemas acumulados na
gestão anterior. Trata-se da Hospital da Mulher, em Mossoró, um investimento
de R$ 104 milhões em obras e equipamentos, e com capacidade para receber
pacientes de 62 municípios potiguares. A lista de erros, omissões e problemas
compõe um caso emblemático de como a gestão anterior tratou o Projeto
Governo Cidadão.
O Hospital foi localizado numa área baixa do terreno, portanto suscetível a

MAIOR EXEMPLO
DOS PROBLEMAS
DEIXADOS
PELO GOVERNO
ANTERIOR

alagamentos. Mesmo assim, não havia projeto de drenagem adequado, assim
como não havia sistema de coleta e tratamento de dejetos. Não havia projeto
de refrigeração compatível com o porte do hospital e a subestação elétrica tinha
capacidade inferior à demanda. Para resolver essas e outras pendências, a atual
gestão montou uma operação de guerra, com força-tarefa de técnicos próprios,
do Banco Mundial, da Secretaria da Saúde Pública (Sesap, executora da obra)
e Prefeitura de Mossoró, com acompanhamento permanente pelo Ministério
Público e Tribunal de Contas do Estado. Além dessa infinidade de entraves,
o cronograma foi impactado pela pandemia do coronavírus, que dificultou
providências.
O serviço estava paralisado desde agosto de 2019 e está apenas 27,87%
executado, apesar de ter sido iniciado na gestão anterior. O Governo do Estado
contratou, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SIN), uma empresa para
realizar o levantamento de todos os quantitativos de serviços do hospital,
além dos novos preços com suas respectivas cotações. A partir dessa análise,
diversos projetos, como o de climatização, da subestação elétrica e da lagoa de
drenagem da obra foram reajustados. Em posse deste levantamento, o Banco
Mundial disse não ter objeções à retomada da execução e autorizou os aditivos
necessários à continuidade.
Assim, a coordenação do Projeto Governo Cidadão negociou a prorrogação do
prazo de construção do Hospital da Mulher, até depois da data de encerramento
do contrato. Foi encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
do Estado do RN (MPjTCE/RN) o pedido de celebração do Termo de Ajustamento
de Gestão (TAG) com o Executivo estadual para garantir a intervenção. O Governo
aguarda, agora, a renovação do acordo de empréstimo para retomar a obra.
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Há três anos sem leitos de UTI, o Hospital Maria Alice Fernandes, referência no
atendimento infantil de todo o Rio Grande do Norte, hoje vive outra realidade. Com
investimentos de R$ 5,3 milhões do Projeto Governo Cidadão e Sesap, o hospital
hoje conta com dez novas UTIs neonatal e pediátrica, equipadas inclusive para
atender pacientes Covid.
Os benefícios ampliam a capacidade de atendimento, dotando a unidade de
equipamentos mais modernos. A sala com leito para isolamento com pressão
negativa, por exemplo, é única no Estado e impede que a contaminação de
outros pacientes devido ao eficiente sistema de filtragem do ar. Para equipar
os leitos, foram adquiridos equipamentos como respiradores fixos e móveis,

MARIA ALICE
FERNANDES
VOLTA A TER
LEITOS DE UTI

ressuscitadores pulmonares, aspirador cirúrgico, incubadoras, máscaras para
ventilação, monitores multiparâmetros, cardioversores, carro de emergência,
eletrocardiógrafo, foco cirúrgico, equipamentos de fototerapia, estetoscópios,
conjunto para nebulização, poltronas hospitalares, entre outros.
Os novos equipamentos da unidade servirão, ainda, ao Programa Estadual
intitulado “Mais Cirurgias, Mais Saúde”, voltado à retomada de cirurgias eletivas
que estavam suspensas desde março, devido à pandemia. Somente nos meses
de outubro e novembro de 2020, mais de 200 cirurgias – uma média de 60 por
semana – foram realizadas no Maria Alice, em pacientes de todo o Rio Grande
do Norte.
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Por meio de um investimento de R$ 1,7 milhão, o Governo reformou e instalou
um tomógrafo no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau
dos Ferros. O equipamento chegou em um momento de extrema necessidade,
facilitando o acesso a exames complexos de tomografia computadorizada e
fortalecendo as medidas do executivo estadual no combate à Covid 19 no RN. As
demandas de pacientes, que antes eram encaminhadas para Mossoró ou Natal,
agora poderão ser resolvidas lá mesmo.
Durante todo o ano de 2020, o hospital também recebeu diversos investimentos.
Entre eles, aparelho de raio-x digital e de ultrassonografia, além de outros

HOSPITAL
DE PAU DOS
FERROS RECEBE
TOMÓGRAFO

equipamentos hospitalares como monitores, cardioversores, aparelhos para
anestesia, aspiradores, reanimadores manuais e mobiliários. Os Investimentos
ultrapassaram R$ 3 milhões.

GOVERNO CORRIGE PROBLEMAS
E TOMÓGRAFO É INSTALADO EM CAICÓ
Em 2020, o Governo do Estado resolveu um problema que se arrastava há pelo menos quatro anos no Hospital
Regional Telecila Freitas de Fontes, em Caicó. A reforma e ampliação da unidade começou em 2017, mas vários erros
técnicos no projeto e falhas de planejamento cometidas pela gestão anterior impediram que a reconstrução fosse
concluída e o tomógrafo instalado. Comprado por R$ 1,4 milhão com recursos do acordo de empréstimo ainda em
2016, o equipamento passou anos encaixotado no corredor do hospital.
Depois de muitas tratativas, ajustes no projeto e nova licitação para corrigir os erros, o tomógrafo finalmente pôde ser
instalado em junho de 2020. Além da relevância diante da alta nos casos positivos de Covid na região Seridó, o aparelho
tem sido importantíssimo para o setor de traumatologia e no cuidado de pacientes que sofreram acidentes vasculares
cerebrais – AVCs.
Além da reforma do centro de imagem para receber o tomógrafo e acomodar outros equipamentos da área, que custou
R$ 350 mil, o Governo Cidadão também viabilizou a compra de aparelhos hospitalares como cardioversor (desfibrilador),
otoscópio, reanimadores manuais, carros de emergência e para curativos, mesas e macas, entre outros mobiliários, a
partir da aplicação de R$ 76 mil.
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OBRAS

SESAP

04
97 Construção do Hospital da Mulher, em Mossoró
R$ 53.931.638,66
DEZ 18
23,26% executados

FEV 21

27,87% executados. Obra
Paralisada. Emitido NO pelo banco
com relação à Readequação do
Contrato. Aguarda posicionamento
do TCE.

04 Reforma do Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal, para instalação de tomógrafos e de UTI neonatal
98
R$ 4.070.487,92

DEZ 18

Obra não iniciada

99 Reforma do Hospital de Pau dos Ferros para recebimento de tomógrafo
04
R$ 334.896,82
DEZ 18
Obra não iniciada

R$ 18,6 milhões

bens

AQUISIÇÕES
EM SAÚDE

R$ 114 mil

consultorias

AQUISIÇÕES
EM SAÚDE
COMBATE
À COVID-19

R$ 82 mil
treinamento

FEV 21

100% executado. Obra entregue.

FEV 21

Em execução, 99,19%.

Equipamentos médicos
para Laboratório de
Anatomocitopatologia, hospitais
regionais, maternidades,
ambulâncias, mobiliário,
equipamentos de TI, contratações
de combate à Covid, UTIs
neonatais, máscaras para
população no combate à Covid.

Na luta no combate à Covid-19, o Governo do RN, somente por meio do Projeto de
Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão e da Secretaria de Saúde
Pública (Sesap), investiu quase 12 milhões, desde o inicio da pandemia. Os
recursos foram viabilizados pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.
Esse montante permitiu a aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares
para adequar a estrutura hospitalar da rede estadual de saúde para a recepção
e o tratamento da população infectada, as reformas de unidades de Saúde para
instalação de aparelhos essenciais ao tratamento, como Raio-X e tomógrafos, a
compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de máscaras de tecido
e ainda de cestas básicas com produtos da agricultura familiar para doação a
comunidades.
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EM DOIS ANOS,
R$ 336 MILHÕES
EXECUTADOS

Por meio do Projeto Governo Cidadão, o Governo
do RN executou nos últimos dois anos R$ 336
milhões em obras, aquisição de bens, contratação
de serviços, consultorias e treinamentos.

OBRAS E
AQUISIÇÕES

DER

R$ 95 MILHÕES

SETUR
E FJA

R$ 19,7 MILHÕES

SEEC

R$ 93 MILHÕES

SEPLAN

R$ 54,1 MILHÕES

SESAP

R$ 28,6 MILHÕES

SETHAS

R$ 20,1 MILHÕES

SAPE

R$ 8,1 MILHÕES

SESED

R$ 7,5 MILHÕES

SEAD

R$ 10 MILHÕES
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RENOVAÇÃO
DO ACORDO
DE EMPRÉSTIMO
Em 25 meses desta gestão, o projeto Governo Cidadão teve suas ações
otimizadas, respeitando a qualidade das obras e os contratos de empréstimo
com o Banco Mundial. Mesmo com a pandemia, o ritmo das realizações foi
mantido, com os protocolos sanitários adequados, para oferecer aos potiguares
a melhoria da qualidade de vida, dos serviços públicos estaduais e o equilíbrio
regional, principais focos do projeto.
Um processo de renovação do acordo de empréstimo está em curso para que
grandes obras possam ser concluídas, como a construção do Hospital da Mulher,
em Mossoró, a recuperação da Barragem de Pataxó, em Ipanguaçu, e do Posto
Fiscal de Caraú, em Canguaretama.
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