Fátima Bezerra

Governadora do Estado

Passados pouco mais de três anos desde aquele dia em Brasília, quando, antes
mesmo de nossa posse como Governadora, asseguramos a continuidade do
Projeto Governo Cidadão junto ao Banco Mundial, os resultados se apresentam
de maneira extraordinária nos quatro cantos do Rio Grande do Norte. Com a
renovação do acordo de empréstimo até dezembro de 2022, pudemos garantir
a conclusão de obras essenciais para o povo do nosso Estado.
O Hospital da Mulher, cujas obras já ultrapassaram os 60% de execução, é
um dos grandes legados que nossa gestão deixará para a saúde do RN. Este
que será o maior equipamento de saúde do Estado, só foi possível graças
ao esforço hercúleo e integrado das secretarias diretamente envolvidas, que
destravaram os problemas e erros nos projetos deixados pela gestão anterior.
Até o final deste ano, teremos mudado a realidade socioeconômica do nosso
Estado, com a aplicação de recursos importantes nas mais diversas áreas.

O RIO
GRANDE
AGORA
TEM NORTE

Hoje temos o orgulho de dizer que os equipamentos culturais que estavam
fechados, alguns deles há 10 anos, estão novamente de portas abertas
servindo à população, proporcionando o acesso à cultura e à nossa história. No
último ano devolvemos ao povo do Rio Grande do Norte a Fortaleza dos Reis
Magos, o Teatro Alberto Maranhão, a Biblioteca Câmara Cascudo, a Escola de
Dança do Teatro Alberto Maranhão e a Pinacoteca do Estado, todos prontos
para uso e adaptados em acessibilidade para receber os potiguares e turistas,
sem distinção.
Para este ano, vamos reconstruir a RN-233, importante estrada que liga o Vale
do Açu ao Oeste Potiguar, sendo essencial para o escoamento da safra de
frutas e de sal, bem como à produção de cerâmica para o Sul e Centro-Sul do
país. A recuperação da barragem de Lucrécia é outro investimento que lutamos
para aprovar junto ao Banco Mundial e até dezembro se tornará realidade.
Tudo isso não é milagre, é gestão. É compromisso e responsabilidade. É
transparência e trabalho. Ao longo dos últimos três anos o nosso Governo
desenhou um novo Rio Grande do Norte, mais eficiente e menos desigual,
com mais oportunidade, e que será possível conhecer um pouco mais neste
relatório de prestação de contas.
Desejo a você uma boa leitura.
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Fernando Mineiro

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

Desde o início desta gestão, passamos a tocar este Projeto como uma ação
de Estado, integrada com as secretarias envolvidas, unidas em prol de um
desenvolvimento fincado em bases sólidas que dê frutos às próximas gerações.
Além de mudar a mentalidade de que o Projeto era algo pontual, foi necessário
que esta gestão destravasse problemas na execução dos contratos vigentes para
cumprir plenamente a sua finalidade: beneficiar a população potiguar.
A nossa união de esforços resultou em conquistas diversas. Uma das maiores
foi a prorrogação do prazo do acordo de empréstimo, junto ao Banco, quando o
Rio Grande do Norte passou a contar com mais 22 meses de investimentos com
recursos garantidos.
Vimos que as ações do Projeto precisavam de um redirecionamento. Novas obras
e serviços foram incorporados às nossas execuções, como a integração dos
postos de fiscalização do Estado e a disponibilização de um sistema de compras

GOVERNO
CIDADÃO:
DESENVOLVIMENTO PARA
AS PRÓXIMAS
GERAÇÕES

online adequado às licitações.
Somente no ano de 2021, entregamos escolas, Centrais do Cidadão, estradas
e equipamentos culturais que estavam há anos fechados. Em 2022, a Saúde
feminina terá um grande marco em sua história, com a inauguração do Hospital da
Mulher, em Mossoró, cuja implantação já está quase 70% concluída e que também
acolherá mulheres vítimas de violência, além de ser um hospital-escola, servindo
à formação profissional. Será a maior unidade de Saúde do Rio Grande do Norte
e o maior investimento realizado via Banco Mundial, desde o início deste Projeto.
Assim, ao longo de 39 meses à frente desta coordenação, fez parte do nosso
cotidiano a motivação das equipes multisetoriais envolvidas, a transparência
das ações e seus resultados positivos, fazendo jus ao compromisso firmado não
somente com a instituição financeira, mas com o nosso povo. Tudo isso só foi
possível graças à equipe abnegada do Projeto Governo Cidadão e à integração
das secretarias envolvidas e unidades executoras setoriais (UES), a quem aqui
agradeço publicamente o empenho e dedicação.
Durante este tempo, todos os atores diretamente envolvidos foram convidados a
participar ativamente da nossa dinâmica, desde o Tribunal de Contas do Estado,
até as dez secretarias vinculadas ao Projeto.
São resultados significativos que promovem o protagonismo das minorias e
dos mais carentes e o desenvolvimento no interior, mostrando que estamos no
caminho certo.
Março de 2022
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INVESTIMENTOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 40
ESCOLAS FORTALECEM O ENSINO PÚBLICO
De janeiro de 2019 a março de 2022, período em que o Projeto Governo Cidadão foi gerido pelo
secretário Fernando Mineiro, o atual Governo do RN concluiu as obras de reforma e ampliação e
comprou equipamentos para 38 escolas no Estado, contando ainda com a entrega de outras duas
unidades: a de Marcelino Vieira, com previsão de conclusão para abril deste ano, e a de Senador
Elói de Souza, que está em licitação e terá as obras concluídas até dezembro.
Ao final da iniciativa, 40 escolas terão sido entregues beneficiando mais de 20 mil estudantes em 32
municípios do RN, com recursos na ordem de R$ 90 milhões, garantidos pelo acordo de empréstimo
com o Banco Mundial. Realidade completamente diferente da herdada da gestão anterior, devido
ao trabalho e empenho das equipes, instituições e empresas envolvidas no processo.
Os investimentos estão mudando o cenário da capital e do interior ao dotá-los com escolas
modernas, espaçosas, seguras, totalmente acessíveis, que contam com laboratórios de
informática e ciências, quadras poliesportivas, cozinha, refeitório e mais uma série de instalações
e equipamentos que chegam para estabelecer um novo padrão de qualidade na rede estadual de
ensino.
Uma das unidades a serem entregues até abril de 2022 é a Escola Estadual Padre Bernardino
Fernandes, no município de Marcelino Vieira. A escola, que enfrentou diversos entraves para ter
o início de sua reforma, contou com reforço para dar andamento às obras e está praticamente
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finalizada.

Da região metropolitana à “tromba do elefante”, do litoral ao sertão, 51
escolas da rede estadual até o final de 2022 vão dispor, cada uma, de
um kit de laboratório de informática composto por 22 computadores,

EQUIPAMENTOS
GARANTEM
MELHORES
CONDIÇÕES DE
ENSINO

softwares e impressoras. Destas, 50 já receberam os equipamentos.
Dessas beneficiárias, cinco passaram por ampliação e/ou reforma e seis
foram construídas via Governo Cidadão. As 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.

Para complementar os investimentos prediais concretizados nas escolas,
o Governo do RN realizou aquisiçoes 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 aparelhos condicionadores 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$ 3.6 milhões foi destinado   à  climatização  de  46  escolas,    seis  delas 
construídas e 40 reformadas.   Na  medida  em  que  as  obras  foram  sendo  entregues, 
a climatização foi sendo instalada. O benefício já foi concluído em 39 unidades.
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 para refeitório e escolares (cadeiras giratórias, cadeiras com e sem braço
etc), mais assentos e sofás, ultrapassam os R$ 6 milhões.

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 foi de R$ 1.4 milhão para
que itens como freezers, fogões, caçarolas, frigideiras, lixeiras, pudessem 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. Os investimentos
devem girar em torno de R$ 5 milhões e serão entregues até julho de 2022.
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ALFABETIZAÇÃO NO CAMPO
Além das aquisições de bens, o Governo do Estado promoveu, via Governo Cidadão e SEEC, ações
como alfabetização no campo. São iniciativas que objetivaram oferecer alfabetização integrada
à qualificação social e profissional de jovens e adultos agricultores e agricultoras familiares, que
vivem no campo e dele tiram o seu sustento. O processo de alfabetização foi acompanhado de
um trabalho com eixos articuladores que colocaram em foco temas como a agricultura familiar,
agroecologia, cidadania e questões de gênero.
O Projeto recebeu 2.442 inscrições, das quais 51% foram de mulheres, superando o objetivo inicial
de receber 30%. Setenta e seis por cento das mulheres inscritas foram alfabetizadas, 6% a mais do
que o objetivo inicial; e 72% dos alunos terminaram o curso alfabetizados, alguns encaminhados
inclusive para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram contratados 217 educadores, que
receberam formação continuada e trabalharam durante oito meses em 27 municípios e 83
comunidades.
A solenidade de formatura ocorreu em dezembro de 2021. A iniciativa contou ainda com parceiros
como Funcern e Ação Educativa para concretizar a ação. No total, foram investidos cerca de R$ 3
milhões.

51

escolas com
laboratório de informática

46

escolas
climatizadas

AQUISIÇÕES
EM EDUCAÇÃO

26

escolas
mobiliadas

46

cozinhas
equipadas

R$ 3,3 milhões
R$ 3,6 milhões
R$ 6,1 milhões
R$ 1,4 milhão
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OBRAS

ESCOLAS
DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

29 ESCOLAS NÃO INICIADAS
Taipu, Caiçara do Norte, Arês, Riacho de Santana,
Carnaubais, Jardim de Piranhas, Macaíba, Grossos,
Mossoró (2), Venha Ver, Martins, Almino Afonso, Ceará
Mirim, Natal (3), Alexandria (2), Afonso Bezerra, Lucrécia,
Nísia Floresta, Macau, Gov. Dix-Sept Rosado, Tenente
Ananias, Serrinha, Marcelino Vieira, Frutuoso Gomes,
Senador Elói de Souza

38 ESCOLAS CONCLUÍDAS
Alexandria, Afonso Bezerra, Almino Afonso, Arês, Assu,
Taipu, Caiçara do Norte, Caicó, Carnaubais, Ceará- Mirim,
Currais Novos (2), Grossos, Jardim de Piranhas, Lucrécia,
Macau, Macaíba, Martins, Mossoró (2) , Natal (5), Riacho
de Santana, Tangará, Santa Cruz, Umarizal, Upanema,
Venha Ver, Nísia Floresta e Tenente Ananias.
1 ESCOLA EM EXECUÇÃO
Marcelino Vieira.
1 EM LICITAÇÃO
Senador Elói de Souza.

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

11 ESCOLAS COM NO MÁXIMO 14% DE EXECUÇÃO
Umarizal, Upanema, Caicó, Assú, Natal (3), Currais Novos
(2), Santa Cruz, Tangará

TODAS AS 11 ESCOLAS CONCLUÍDAS

TOTAL: 38 ESCOLAS CONCLUÍDAS
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ESTRADA
DA PRODUÇÃO

O Governo do Estado vem implementando e/ou reconstruindo diversas estradas
para minimizar um dos grandes gargalos que retardam o amplo desenvolvimento
do RN: a precariedade da malha viária. São iniciativas que buscam garantir
infraestrutura, mobilidade e acesso entre as regiões, promovendo um maior
escoamento da produção e crescimento de novos mercados para os produtores
da agricultura familiar, de maneira a possibilitar também o aquecimento do
turismo regional.

ESTRADAS: 9
VIAS FORAM
CONCLUÍDAS E
UMA ESTÁ EM
OBRAS, ABRINDO
CAMINHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO RN

Entre as estradas beneficiadas e já concluídas estão: RN-011 (conhecida como
Estrada da Castanha, em Serra do Mel); RN-015 (Estrada do Melão III, ligando
Baraúna à BR 437, no trecho conhecido como estrada do Cajueiro); RN-016, que
beneficiou diretamente os produtores de Carnaubais, Serra do Mel e Mossoró;
a RN-118, no trecho que liga Jucurutu e Caicó; a RN-087, que liga Cerro Corá a
Lagoa Nova; a RN-160, em São Gonçalo do Amarante; a RN-307 em Genipabu; a
RN-063, que liga Tabatinga a Barreta; e Estrada da Produção, também em São
Gonçalo do Amarante.
Até o final deste ano, quando será entregue a última via viabilizada com recursos
do empréstimo do Banco Mundial, a RN-233, atualmente em início das obras,
terão sido aplicados mais de R$ 240 milhões, na melhoria de 258 quilômetros de
vias construídas, restauradas e modernizadas estrategicamente para interiorizar
o desenvolvimento, fomentar 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.
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OBRAS

ESTRADAS
DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

2 ESTRADAS NÃO INICIADAS
Estrada da Produção (São Gonçalo do Amarante)
RN-087 (Cerro Corá a Lagoa Nova)

9 ESTRADAS CONCLUÍDAS
RN-011 (Serra do Mel)
RN-015 (Estrada do Melão)
RN-016 (Carnaubais)
RN-118 (Jucurutu a Caicó)
RN-087 (Cerro Corá a Lagoa Nova)
RN-160 (São Gonçalo do Amarante)
RN-307 Genipabu (Extremoz)
RN-063 (Tabatinga a Barreta)
Estrada da Produção (São Gonçalo do Amarante)

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

7 ESTRADAS EM EXECUÇÃO
RN-011 (Serra do Mel) 62,49%,
RN-063 (Tabatinga a Barreta) 72,88%
RN-118 (Jucurutu a Caicó) 57,43%
RN-160 (São Gonçalo do Amarante) 67,58%
RN-307 Genipabu (Extremoz) 32,74%
RN-016 (Carnaubais) 40,37%
RN-015 Estrada do Melão (Baraúna à BR-437) 4,66%

1 ESTRADA EM EXECUÇÃO
RN-233 (Entroncamento da BR-304, passando pelo
município de Paraú, até à BR 226, em Triunfo Potiguar)

TOTAL: 9 ESTRADAS CONCLUÍDAS

AQUISIÇÕES
DER

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

Ao assumir, a nova gestão do Projeto Governo Cidadão encontrou diversos
problemas e inconsistências nos contratos de construção de sedes

DAS 21 CENTRAIS
DO CIDADÃO
ENTREGUES,
A ATUAL GESTÃO
CONCLUIU 19

novas, reforma ou realização de serviços complementares nas 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 19 novas centrais, prestando serviços de
qualidade à população. As demais ou tiveram as obras reiniciadas ou estão
em processo de licitação, graças ao esforço conjunto empreendido pelos
novos gestores.
A soma dos investimentos nas sedes já em funcionamento e nas que estão
em obras é de pouco mais de R$ 50 milhões.
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OBRAS

CENTRAL DO CIDADÃO
DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

5 OBRAS NÃO INICIADAS
São Miguel, Zona Oeste (Natal), Zona Sul (Natal),
Macaíba, Nova Cruz

21 OBRAS CONCLUÍDAS
Alexandria, Apodi Assú́, Caraúbas, Caicó́, Ceará-Mirim,
Currais Novos, João Câmara, Macaíba, Macau, Mossoró,
Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros,
Santa Cruz, São José de Mipibu, Natal (2) São Paulo do
Potengi, São Miguel.

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

11 OBRAS EM EXECUÇÃO
Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Macau, Mossoró,
Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São José de
Mipibu, Assú, Zona Norte (Natal)

1 OBRAS EM EXECUÇÃO
Zona Leste (Rodoviária - Natal) - 9%

TOTAL: 21 OBRAS CONCLUÍDAS
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A obra física deste equipamento localizado no município de Caicó já foi finalizada

CASA DO
ARTESÃO

e entregue este mês, e promete mudar a 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 da Secretaria de Trabalho, Habitação e
Assistência Social(Sethas  ), o  espaço  recebeu  investimentos  de  quase  R$  800 
mil para alavancar a rica produção de peças do Seridó, gerando emprego e renda
a esses potiguares.

SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE
SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO

Depois da retomada da obra após resolução de problemas com a dominialidade
do terreno, o investimento está com 66% de sua execução concluída, faltando
apenas a implementação da Estação Elevatória.
Quando pronto, o sistema vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que deixarão,
por exemplo, de depender de cisternas e poços. O benefício se estenderá, ainda,
ao setor de turismo, já́ que o município é um dos destinos mais procurados do
Brasil.
O investimento estadual é de R$ 9,9 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).

Móveis, condicionadores de ar para órgãos como SINE,
Centro Estadual de Artesanato e Casa do Artesão, realização
de feiras de artesanato e capacitação de beneficiários em
vestuário e alimentos
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GOVERNO ENTREGA OBRAS
DO SETOR CULTURAL
Na cultura, via Secretaria Estadual de Turismo (Setur), o Projeto Governo
Cidadão entregou R$ 37,5 milhões com a conclusão das obras dos
equipamentos culturais. O povo norte-rio-grandense recebeu de volta o
Teatro Alberto Maranhão, a Escola de Dança do TAM, a Fortaleza dos Reis
Magos, a Pinacoteca do Estado, a Biblioteca Câmara Cascudo e o Espaço

TEATRO ALBERTO
MARANHÃO

João Paulo II, conhecido como Papódromo.
Fechado desde 2018 para obras de restauração, o Forte dos Reis Magos
– que teve suas paredes, pisos, teto, instalações hidráulicas e elétricas
renovadas, acessibilidade implementada e passarela de acesso readequada,
além de ter recebido uma estação para tratamento de água e esgoto dos
banheiros – foi finalmente devolvido à população norte-rio-grandense. A
obra contou com investimento de R$ 4,7 milhões em recursos estaduais,
viabilizados pelo empréstimo estatal junto ao Banco Mundial, e teve a
fiscalização de toda a execução pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). A atual gestão recebeu o serviço de restauração
do Forte com apenas 3,9% de execução. Após ajustes e readequações
no projeto do serviço, a obra foi retomada, a partir da assinatura de um
Termo de Ajustamento de Gestão entre o Governo do Estado e o Tribunal
de Contas do Estado, firmado em setembro de 2020.
Depois de quase sete anos sem funcionamento, o Teatro Alberto Maranhão
(TAM) voltou a abrir suas cortinas trazendo vida à cultura potiguar. Na
execução, o Poder Executivo estadual investiu R$ 12,9 milhões no total,
sendo R$ 10,4 milhões em obras e equipamentos e R$ 2,5 milhões da
implementação da caixa cênica, que sequer constava no projeto de
intervenção da gestão anterior, que concluiu apenas 5% da obra. Nesta
execução, foi feita a renovação das estruturas elétricas e hidráulicas,
implementada acessibilidade (rampas, piso tátil, poltronas largas para
pessoas maiores e elevadores) e a climatização central, além do sistema
de esgoto que previne alagamentos. Já a caixa cênica, espaço que abrange
o palco e toda a estrutura cenotécnica, plataforma elevatória e escadas,
estruturas de iluminação e de áudio, foi totalmente renovada.
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EDTAM AGORA
CONTA COM
ELEVADOR

OBRAS

CULTURA
DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

2 OBRAS NÃO INICIADAS
Implantação da caixa cênica do Teatro Alberto Maranhão

6 OBRAS CONCLUÍDAS
Restauração do Teatro Alberto Maranhão

Serviços complementares da reforma da Biblioteca
Pública Câmara Cascudo

Implantação da caixa cênica do Teatro Alberto Maranhão
Serviços complementares da reforma da Biblioteca
Pública Câmara Cascudo
Restauração da Pinacoteca do Estado
Restauração da Fortaleza dos Reis Magos
Restauração da Escola de Dança do Teatro Alberto
Maranhão

DEZEMBRO 2018
4 OBRAS EM EXECUÇÃO
Restauração da Pinacoteca do Estado 3,34%
Restauração do Teatro Alberto Maranhão 5,35%
Restauração da Fortaleza dos Reis Magos 3,97%
Restauração da Escola de Dança do Teatro Alberto
Maranhão 11,55%

FORTE DOS
REIS MAGOS

PINACOTECA

Obras e serviços complementares
da Biblioteca Câmara Cascudo,
restauração da Escola de Dança
do Teatro Alberto Maranhão,
implantação da caixa cênica
do Teatro Alberto Maranhão,
restauração da Fortaleza dos Reis
Magos, reforma da Pinacoteca
do Estado, restauração do Teatro
Alberto Maranhão
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BARRAGEM DE
LUCRÉCIA

As obras de recuperação da barragem de Lucrécia, no município de mesmo

GOVERNO VAI
RECUPERAR
BARRAGEM
DE LUCRÉCIA

nome, já começaram. O Governo do Estado vai resolver de uma vez por todas a
instabilidade encontrada nas paredes pelos especialistas do Painel de Segurança
de Barragens. A empresa contratada, EIT, já iniciou a preparação do canteiro de
obras e terá seis meses para concluir o serviço. Os investimentos somam R$
12,5 milhões. Paralelamente a isso, está desenvolvendo, de forma pioneira, o
Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem para adequá-la à legislação
nacional, e que servirá de modelo para várias outras barragens do Rio Grande
do Norte.
PATAXÓ
O Governo lançou a licitação para recuperação da barragem de Pataxó, em
Ipanguaçu, em janeiro deste ano, mas no último dia para abertura de propostas, em
7 de março, a licitação deu deserta. A gestão aguarda agora um posicionamento
do Banco Mundial para que uma nova licitação seja publicada.

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

INVESTIMENTO DE
R$ 797 MIL NOS
DOIS GALPÕES
FORTALECE A
PECUÁRIA LEITEIRA

OBRAS NO SETOR
AGROPECUÁRIO AVANÇAM
Os investimentos do Projeto Governo Cidadão no setor agropecuário avançaram e já apresentam reflexos na economia
do Estado. A construção de galpões para armazenamento de feno e de centros de manejo de matrizes e reprodutores
foi concluída, contribuindo para fortalecer a pecuária leiteira norte-rio-grandense. As obras complementares do canal de
irrigação do Distrito Irrigado do Baixo Açu (DIBA) estão em licitação, e as propostas deverão ser abertas no próximo dia 7
de abril. Localizado em um dos principais polos nordestinos de fruticultura, o DIBA vai ampliar sua área de cultivo com os
investimentos realizados pelo Governo: é mais emprego e renda no interior do RN.

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

4 OBRAS NÃO INICIADAS
Construção de galpões e centros de manejo de matrizes
e reprodutores (Lotes 1, 2 e 3)

1 OBRA CONCLUÍDA
Construção de galpões e centros de manejo de matrizes
e reprodutores

DIBA – Distrito Irrigado do Baixo Açu

Lote 1 – Obra concluída
Lote 2 – Obra concluída
Lote 3 – Obra concluída
DIBA – Distrito Irrigado do Baixo Açu
Em licitação

Exposições agropecuárias;
Modernização do Monitoramento
Hidrometeorológico; materiais
e equipamentos para Projeto
de Fortalecimento da Pecuária
Leiteira; capacitação de públicoalvo dos projetos
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QUEIJEIRAS OBTÊM CERTIFICAÇÃO
E ACESSAM NOVOS MERCADOS
A economia da região Seridó ganhou novo fôlego com o projeto de fortalecimento da pecuária leiteira, que concluiu a
construção de 39 queijeiras na região e repassou, através de convênio, à Cooperativa Agropecuária do Seridó (Capesa)
e Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó (Coafs), os recursos para equipagem das queijeiras. Os
investimentos se deram por meio do edital de Leite e Derivados do Projeto Governo Cidadão e Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Pesca (Sape).
Desde o final de 2021, duas queijeiras já estão funcionando com o certificado do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária
do Rio Grande do Norte (Idiarn), acessando novos mercados e contribuindo para incrementar a renda das famílias da
zona rural. Outras estão finalizando o processo de aquisição dos equipamentos para começar a operar. O investimento
ultrapassa R$ 20 milhões na construção e equipagem de 15 queijeiras da Capesa e 24 da Coafs.
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.
COAFS
Como parte das ações do Edital de Leite e Derivados do Governo do RN, foi construída a nova sede da Cooperativa Mista
dos Agricultores Familiares do Seridó (Coafs), situada no município de São João do Sabugi. O investimento também
permitiu a implementação de uma usina fotovoltaica na Capesa, para fornecer parte da energia útil ao funcionamento das
15 unidades de beneficiamento ligadas à mesma. A obra da sede já foi concluída em dezembro de 2021. Falta apenas a
conclusão da montagem da câmara fria.

Pecuária leiteira fortalecida
O projeto de fortalecimento da pecuária leiteira se desenvolveu em várias frentes
e uma delas foi o fomento à inseminação artificial de bovinos, através de cursos
de capacitação com os produtores e entregas de 50 kits de inseminação. O
objetivo principal é aprimorar o perfil genético do rebanho norte-rio-grandense.
A ação ainda incluiu a distribuição de raquetes de palma forrageira tolerantes à
cochonilha do carmim. Mais de dois milhões de raquetes-sementes de palma,
cultivadas nas estações experimentais de Apodi e Pedro Avelino da Emparn, já
foram distribuídas.

CIOSP MONITORA
CÂMERAS DE
VIGILÂNCIA
NAS RUAS

FROTA DE
VEÍCULOS DA
SESED FOI
RENOVADA

SEGURANÇA PÚBLICA ENFIM ESTÁ RECEBENDO
OS INVESTIMENTOS QUE ESTAVAM TRAVADOS
Nos últimos três anos, a Segurança Pública do Rio Grande do Norte contou com importante reforço nas atividades preventivas.
Por meio do Projeto Governo Cidadão, foram investidos mais de R$ 24 milhões em ações como videomonitoramento da
região metropolitana de Natal, expansão da rede ótica da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), aquisição
de viaturas, bicicletas, botes infláveis, motos aquáticas, equipamentos para combate a incêndio florestal, cadeiras, sistema
de climatização, veículos, entre outros.
Foi a primeira vez em muito tempo que a Sesed pôde fazer uma reestruturação na sua frota de veículos. Em fevereiro de
2022 a pasta recebeu 15 veículos do tipo sedan para uso administrativo, um investimento que totalizou R$ 1,5 milhão. As
operações de salvamento e guarda-vidas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do RN também ganharam um reforço
estratégico, com a aquisição de botes infláveis, quadriciclos, motos aquáticas, equipamentos para combate a incêndio
florestal, veículos e conjuntos de uniformes.
A aquisição de equipamentos de biometria, imagem e informática, com o objetivo de coletar e gerenciar os dados biométricos
para confecção do Registro Civil no Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP), também foi importante para a segurança
pública potiguar. O investimento de R$ 2,9 milhões visa garantir o acesso de forma facilitada e sem maiores deslocamentos
para o cidadão conseguir o Registro Geral (RG) no seu próprio município, algo que irá gerar uma grande repercussão social,
principalmente no interior do Estado.
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SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA CHEGA
TAMBÉM AO POLO
COSTA BRANCA

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

SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA DA
COSTA BRANCA É
FINALIZADA

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 a implantação da sinalização turística está 100% executada, por
meio da Secretaria de Turismo (Setur).
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CAPACITAÇÕES
NO TURISMO
Para desenvolver o profissional do setor, a Secretaria de Estado do
Turismo (SETUR/RN) realizou um levantamento das demandas de
capacitação com municípios de interesse turístico do RN.
A partir desses dados, foi identificada a necessidade de realização dos
cursos de: Técnicas em garçom; Gestão de pequenos negócios em
comércio e serviços; Boas práticas no manejo de alimentos; Instância de
Governança Municipal; e Turismo de Base Comunitária, contemplando
50 cidades e 1700 profissionais da área.
Serão investidos R$ 989.140,00 nas qualificações promovidas em
parceria com o SENAC, com recursos viabilizados pelo acordo de
empréstimo com o Banco Mundial. O contrato já foi assinado e a
capacitação tem início nos próximos dias.

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

1 OBRA NÃO INICIADA
Sinalização turística do Polo Costa Branca.

1 OBRA CONCLUÍDA
Sinalização turística do Polo Costa Branca

Capacitação para formação e
treinamento de mão-de-obra
no setor turístico para 1700
beneficiários em 50 municípios do
RN.
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ESPAÇO JOÃO PAULO II SE TRANSFORMA
EM PALCO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS

PÚBLICO ASSISTE
ORQUESTRA SINFÔNICA
GRATUITAMENTE NO
PAPÓDROMO

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 o grande público, principalmente na área cultural.
A reforma do Espaço João Paulo II, conhecido como Papódromo, porque foi construído para receber o
Papa, não só foi concluída como recebeu os primeiros eventos e apresentações em 2021. Localizado no
Centro Administrativo, em Natal, tornou-se opção para realização de eventos e apresentações abertos ao
público.
A obra faz parte dos investimentos gerais para melhorar a infraestrutura, a iluminação, a sinalização e
a segurança do Centro Administrativo do Estado. A execução é da Secretaria do Planejamento e das
Finanças (Seplan).
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DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

1 OBRA NÃO INICIADA
Reestruturação das instalações da Seplan.

3 OBRAS CONCLUÍDAS
Infraestrutura e cercamento do Centro Administrativo do
Estado.
Recuperação das fachadas e áreas comuns do Centro
Administrativo do Estado.
Reforma do Espaço João Paulo II (Papódromo).

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022`

3 OBRAS EM EXECUÇÃO
Infraestrutura e cercamento do Centro Administrativo do
Estado 20,58%.
Recuperação das fachadas e áreas comuns do Centro
Administrativo do Estado 20,60%.
Reforma do Espaço João Paulo II (Papódromo) 1,10%.

1 CONTRATO ASSINADO PARA INICIAR AS OBRAS
Reestruturação das instalações da Seplan

Aquisição de equipamentos de
informática para estruturação dos
espaços físicos financiados pelo
Governo Cidadão, computadores
para sistema agrometeorológico
do RN, estabilizadores e nobreaks,
vans do tipo furgão envidrado para
serviços de fiscalização tributária,
obras do Centro Administrativo
(fachadas das secretarias) e
paisagismo.

23

23

SUBPROJETOS
Somente em 2021, o Projeto Governo Cidadão concluiu 80 convênios relacionados aos Subprojetos – os
investimentos focados no desenvolvimento sustentável, em cada uma das regiões do Estado. Foram R$
48,2 milhões destinados ao fomento de empreendimentos em áreas como apicultura, acesso à água,
cajucultura, fruticultura, economia solidária e leite e derivados.
No total já foram implementados mais de 300 Subprojetos que somam R$ 112 milhões, beneficiando
cerca de 35 mil pessoas, sendo quase 20 mil mulheres (56%) e mais de 10 mil jovens (30%), em 124
municípios, abrangendo todos os 10 territórios do Rio Grande do Norte.
Em março de 2018 haviam apenas 120 subprojetos concluídos. Todas ações ocorrem em parceria com
as secretarias estaduais da Agricultura da Pecuária e da Pesca (SAPE), do Trabalho, da Habitação e da
Assistência Social (Sethas) e do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e se dividem
em acesso à água e em inclusão produtiva/economia solidária.

INVESTIMENTOS COMUNITÁRIOS DE ACESSO À ÁGUA
Ter acesso à água potável é um direito humano essencial, declarado pela Organização das Nações Unidas. Para fazer
disso uma realidade, o Governo Cidadão e a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) viabilizaram
34 investimentos de Subprojetos de obras hidroambientais e abastecimento de água que somaram R$ 7 milhões, apenas
em 2021.
No município de Equador, por exemplo, 54 famílias ligadas à Associação Comunitária Acompaf foram beneficiadas com
abastecimento de água no valor de R$ 212 mil.
Ainda no mesmo ano, foram planejadas ações comunitárias com o montante de R$ 5,1 milhões viabilizado pelo acordo de
empréstimo junto ao Banco Mundial. O valor será executado em 2022 e proporcionará, por exemplo:
• dessalinização de águas salobras
• aquisição e instalação de equipamentos para complementação de sistemas de abastecimento em comunidades rurais
• sistemas de tratamento simplificados
• perfuração de poços artesianos
São diversas iniciativas com o objetivo de universalizar o acesso à água e trazer segurança hídrica para o Estado,
observando as dificuldades do semiárido e abastecendo os potiguares que estavam em áreas até hoje desassistidas. E
todo esse trabalho é também integrado à educação ambiental, para que o recurso seja bem aproveitado.
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INCLUSÃO PRODUTIVA
E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Estratégia comprovadamente eficaz para a inclusão produtiva
das populações em situação de pobreza ou extrema pobreza,
a Economia Solidária foi alvo de 46 projetos concluídos em
2021 via Governo Cidadão, que somaram R$ 40 milhões em
áreas como apicultura, fruticultura e leite e derivados.
As ações geraram trabalho e um comércio justo entre os
pequenos produtores e os mercados locais, promovendo a
autogestão, a solidariedade e a cooperação, respeitando a
natureza.
Desde 2019, mais de 8 mil potiguares foram beneficiados,
pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, por meio de
subprojetos viabilizados pelo Governo Cidadão.
Já houve desde a implementação de mini confecções,
passando pelo fortalecimento da fruticultura, até a construção
e aquisição de equipamentos para cozinhas comunitárias e
agroindústrias que beneficiam frutas, mel e leite, entre outros
itens.

FEIRINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Reativadas em 2021, as barracas da Feirinha do Centro Administrativo fomentam diretamente a
agricultura familiar e a economia solidária, todas as quartas-feiras, no jardim central localizado em
frente às secretarias estaduais de Planejamento e de Agricultura.
As famílias produtoras vendem diretamente ao consumidor suas frutas, verduras, plantas e
artesanatos em uma estrutura física apropriada que recebeu do Governo do Estado R$ 46 mil, via
Governo Cidadão, com recursos de empréstimo junto ao Banco Mundial.
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CAPACITAÇÕES
Em 2021, as capacitações profissionais foram realizadas em 17 municípios, chegando
a quase 250 pessoas, como agricultores familiares e pequenos produtores ligados ao
fortalecimento da pecuária leiteira potiguar.
Um curso de inseminação artificial em bovinos, realizado nos municípios de Cruzeta e
Paraú, converteu 19 agricultores familiares em técnicos capacitados e motivados para
realizar inseminação artificial em suas matrizes.
O Governo do RN capacitou, também, entre 2019 e 2020, mais de 700 agricultores
familiares potiguares beneficiados em editais do Governo Cidadão. Os treinamentos
ocorreram após os contemplados terem recebidos a construção, aparelhagem
e regularização sanitária de agroindústrias de beneficiamento de fruta e leite e
minifábricas de confecção.
Em 2021, um grupo de mulheres e homens do campo que fazem parte da Associação
Comunitária de Exu, no município de Lucrécia, beneficiados com a construção e
aquisição de equipamentos para uma minifábrica têxtil, foram capacitados em
confecção de vestuários em malha. Os investimentos na mini indústria e na capacitação,
respectivamente, foram de R$ 206 mil, e R$ 29,5 mil. Esse é um dos exemplos bem
sucedidos dos quase mil potiguares de todo o interior do estado puderam melhorar
o desempenho de suas atividades graças aos treinamentos recebidos via Governo
Cidadão.
Todas 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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Para promover a sustentabilidade dos negócios fomentados pelo Projeto Governo Cidadão, o Governo do
RN tem promovido cursos para que agricultores e agricultoras familiares beneficiários de Subprojetos que
receberam unidades de beneficiamento de alimentos, cozinhas comunitárias e fábricas de confecções,
possam operar e gerir seus negócios. O caminho para a manutenção das iniciativas pós execução tem
se dado a partir da parceria mantida desde 2020 entre o Projeto Governo Cidadão e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai).

AGRICULTORES
E AGRICULTORAS
FAMILIARES
SÃO
CAPACITADOS
NAS ÁREAS
DE ALIMENTOS
E CONFECÇÕES

O investimento global para esta ação, de 2019 a 2021 foi de mais de R$ 760
mil, viabilizado pelo empréstimo estatal junto ao Banco Mundial, por meio do
Projeto e das Secretarias de Estado da Agricultura (Sape RN) e do Trabalho, da
Habitação e da Assistência Social (Sethas RN). Foram capacitados mil mulheres
e homens do campo de 33 municípios de todo o RN.
Para 2022, para este mesmo público e em parceria com o Senai, foram contratados
cursos de capacitação na área de produção de Alimentos, beneficiando 993
homens e mulheres do campo, a partir da aplicação de R$ 977,3 mil viabilizada
pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial. Outros convênios também
já foram assinados com o Sebrae para capacitação em Tecnologia de Produção e
Controles de Qualidade e Sanitário em Agroindústria de Polpas, para Responsável
Técnico para o Queijo Artesanal Potiguar e em Gestão Administrativa, Controles

Internos e Análise de Mercados em Agroindústria de Polpas. Paralelamente, o Governo avança no debate
com a Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN) para ofertar novos cursos aos agricultores familiares do RN.
Os módulos na área de alimentos abrangerão fabricação de bolos regionais, de doces caseiros, de
produtos derivados do leite, de polpas de frutas, geleias, salgados, pizza; e de qualificação em confeiteiro,
padeiro; boas práticas de fabricação. Na de vestuário, os beneficiários serão qualificados como modelista
de roupas, em confecção de lingerie e moda praia, além de módulos como de costureiro industrial em
vestuário de peças íntimas, em malha e em tecidos, cortador de vestuário; artesanato criativo, serigrafia e
sublimação e em mecânico de manutenção de máquinas de costura.
Juntas, as qualificações atenderão municípios como Apodi, Bodó, Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Campo
Grande, Campo Redondo, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Ielmo Marinho, Jandaíra, Santo Antônio,
Touros, Janduís, Jandaíra, Major Sales, Maxaranguape, Lucrécia, Mossoró, Parelhas, Portalegre, Pureza,
Riachuelo, Santana do Matos, Santo Antônio, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tangará Upanema e
Vera Cruz.
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A implantação da maior unidade hospitalar do Rio Grande do Norte ocorrerá em
2022: a construção do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, pelo
Governo Cidadão e Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), com gestão
acadêmica da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Estão em
curso 16 licitações para compra de equipamentos, mobiliários e veículos, que
somam mais de R$ 45 milhões. Já foram adquiridos, em 2021, equipamentos de
grande porte como Raio X, mamógrafo e outros que necessitavam estar no local
antes das obras físicas serem erguidas.
As licitações contam com consultas públicas com potenciais fornecedores de

CONSTRUÇÃO
DO HOSPITAL DA
MULHER

equipamentos médico-hospitalares para dar transparência e promover uma
ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar.
Todo o processo é amparado pelas Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial
e passam por análises das áreas técnica e jurídica do Projeto Governo Cidadão.
Paralelamente às obras e às aquisições de equipamentos, foi planejada e
finalizada a Carta de Serviços da unidade, formatada por um Grupo de Trabalho
formado por técnicos do Governo Cidadão e da Sesap com a colaboração de
universidades parceiras.
O planejamento entre Sesap e UERN prevê que a gestão acadêmica fique a cargo
da instituição de ensino, que também deverá colaborar com a parte administrativa,
tornando o hospital um grande campus, formando profissionais qualificados para
atuar no próprio Hospital da Mulher e em outras unidades de saúde, superando
um dos entraves da Saúde potiguar, que é a escassez de mão de obra qualificada.
Ao todo, serão mais de 160 leitos focados na atenção materno-infantil,
ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. O investimento total é
de cerca de R$ 134 milhões para obras e equipamentos.
Mais detalhes podem ser acessados na capa do site do Governo Cidadão, no
botão reservado às informações sobre o Hospital da Mulher. O endereço é o
www.governocidadao.rn.gov.br.
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Sem leitos de UTI desde 2018, o Hospital Maria Alice Fernandes, referência no
atendimento infantil de todo o Rio Grande do Norte, recebeu investimentos de R$

NOVOS LEITOS
DE UTI DO MARIA
ALICE FERNANDES

5,3 milhões do Governo Cidadão e Sesap, que proporcionaram a instalação de
dez novas UTIs pediátricas equipadas, inclusive, para atender pacientes Covid-19,
em dezembro de 2020.
Os benefícios ampliam a capacidade de atendimento, dotando a unidade de
equipamentos mais modernos. Equipamentos moderno como respiradores fixos
e móveis, ressuscitadores pulmonares e aspirador cirúrgico, estão à disposição
dos pacientes.

Por meio de um investimento de R$ 1,7 milhão, o Governo do RN reformou e
instalou um tomógrafo no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade,

TOMÓGRAFO
DOS HOSPITAIS
DE PAU DOS
FERROS
E CAICÓ

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. Durante todo o ano de 2020,
o hospital também recebeu diversos investimentos que
ultrapassaram R$ 3 milhões.
A reforma e ampliação do Hospital Regional Telecila

Freitas de Fontes, em Caicó, começou em 2017, mas só foi concretizada em
2020. Como dela dependia a instalação do tomógrafo adquirido pelo Governo
Cidadão ainda em 2016, por R$ 1,4 milhão, o equipamento permaneceu
encaixotado durante todo esse tempo.
Depois de muitas tratativas, ajustes no projeto e nova licitação para corrigir
os erros, o tomógrafo finalmente foi instalado, em junho de 2020.
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LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA
Localizado em Natal, vai agilizar exames de diagnóstico para tratamento de câncer, especialmente de colo de útero e
de mama. Foram investidos R$ 5,9 milhões, na aquisição de equipamentos e na construção, concluída em setembro de
2020. Para o funcionamento, o equipamento passará por readequações.
Com a capacidade de realizar 110 mil exames por ano, o equipamento alinha o Estado à sua efetiva obrigação como
controlador da qualidade dos exames citológicos, facilitando os fluxos, de forma que doenças sejam diagnosticadas
no tempo ideal para o início do tratamento.
Novos exames, como imuno-histoquímica e biópsias guiadas por agulhamentos, serão disponibilizadas em um
ambiente arquitetonicamente inovador e de tecnologia avançada à saúde pública.
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OBRAS

SESAP
DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

2 OBRAS NÃO INICIADAS
Reforma do Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal,
para instalação de tomógrafos e de UTI neonatal

3 OBRAS CONCLUÍDAS
Reforma do Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal,
para instalação de tomógrafos e de UTI neonatal

Reforma do Hospital de Pau dos Ferros para
recebimento de tomógrafo

Reforma do Hospital de Pau dos Ferros para
recebimento de tomógrafo
Laboratório de anatomohistocitopatologia

DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

1 OBRA EM EXECUÇÃO
Construção do Hospital da Mulher (Mossoró) 23,26%.

1 OBRA EM EXECUÇÃO
Construção do Hospital da Mulher (Mossoró)
70% executados.
A PRORROGAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PERMITIU QUE A
OBRA FOSSE RETOMADA.

AQUISIÇÕES
COMBATE
À COVID-19

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 cerca de R$ 12 milhões desde o início 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.

31

31

SECRETARIA DE
TRIBUTAÇÃO
VAI AMPLIAR
FISCALIZAÇÃO
NO RN

No eixo de melhoria dos serviços públicos, as obras dos postos fiscais de Caraú, em
Canguaretama, e Passa e Fica, no município de mesmo nome, seguem a todo vapor.
Os equipamentos irão funcionar de maneira integrada, com serviços de fiscalização
da Secretaria de Tributação (SET), da Polícia Militar (PMRN) e do Instituto de Defesa
e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN), melhorando as condições de trabalho
dos servidores e gerando resultados mais positivos no combate à sonegação de
impostos e no aumento da arrecadação do Estado. A aquisição de três veículos do

tipo van, para funcionar como postos fiscais móveis, também foi importante para ampliar o
trabalho da Secretaria de Tributação.
MINERAÇÃO DE DADOS
Modernizar o modelo de gestão pública focando a integração, a agilidade, a transparência
e o uso estratégico de dados para reduzir custos e orientar decisões. Esses são alguns dos
objetivos da implantação de tecnologias de solução integrada de informação analítica e de
mineração de dados, adquirida pelo Governo do RN desde o ano passado.
De forma simples, mineração de dados é uma tecnologia de ponta que extrai dados mais
direcionados de um conjunto maior de dados brutos. Pode ser usada em vários campos,
como ciência e pesquisa, e em empresas públicas e privadas. Com base em dados, aponta
caminhos para desenvolvimento de estratégias mais eficazes.
Na Tributação, entre outras ações, permitirá o aprimoramento de mecanismos de combate
à sonegação fiscal, mitigando a concorrência desleal; aumentar a eficiência na recuperação
do crédito fiscal (Dívida Ativa); e realizar projeção de metas de arrecadação bem próximas
da realidade.
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DEZEMBRO 2018

MARÇO 2022

2 OBRAS NÃO INICIADAS
Posto Fiscal de Caraú
Posto Fiscal de Passa e Fica

2 OBRAS EM EXECUÇÃO
Posto Fiscal de Caraú - 20,25% de execução
Posto Fiscal de Passa e Fica - 31,90% de execução

A transparência foi uma premissa básica do Projeto Governo
Cidadão nos últimos três anos. Tornar acessível ao público
o andamento de suas ações foi uma das medidas tomadas
através da tecnologia. Por meio da ferramenta Click Governo
Cidadão, os norte-rio-grandenses podem acompanhar online os
investimentos viabilizados com recursos do empréstimo junto
ao Banco Mundial nos 167 municípios potiguares. Ao acessar
o Click, é possível selecionar a cidade, o território e as áreas
de benefício, com o detalhamento das ações que estão em
andamento, as concluídas e as licitadas na localidade e o volume
de recurso aplicado. Para acessar os investimentos, basta digitar
o link no seu navegador: bit.ly/clickgovernocidadao.
ÉTICA
A criação de um Código de Ética para servidores, consultores,
prestadores de serviço e estagiários foi outro passo importante,
com a implantação de um comitê formado por funcionários e a
criação de uma cartilha de orientação a toda a equipe.
APLICATIVO SOL SERÁ AMPLIADO
O Governo do RN, por meio do Projeto Governo Cidadão, garantiu
recursos de doação na ordem de US$ 100 mil junto ao Banco
Mundial, para financiar iniciativa que vai ampliar o uso do sistema
de compras Solução Online de Licitação, o aplicativo SOL. O
objetivo é promover melhorias na ferramenta de modo que sua
utilização seja expandida para além das compras no âmbito do
acordo de empréstimo mantido entre Governo do RN e Banco
Mundial, atendendo às políticas públicas estaduais que repassem
recursos a organizações da sociedade civil. As melhorias serão
implementadas até dezembro de 2022, quando se encerra a
execução do empréstimo.
O APP Sol foi criado pelos Governos do RN e BA, em parceria com

GOVERNO
CIDADÃO PRIORIZA
TRANSPARÊNCIA

o Banco Mundial, de forma a permitir – num primeiro momento
– que associações e cooperativas beneficiárias de investimentos
do Projeto Governo Cidadão realizassem todo o processo de
compras online e de modo eficiente e competitivo, garantindo
mais transparência, agilidade e segurança. A ferramenta utiliza a
tecnologia blockchain, que protege todos os dados e transações
contra adulteração, conferindo segurança a todos os processos.
Com a aplicação financeira da doação será possível aperfeiçoar a

SAIBA MAIS DOS
INVESTIMENTOS
POR MUNICÍPIO EM:
bit.ly/clickgovernocidadao

experiência de uso do aplicativo, com a adição de botões e seções,
por exemplo; promover avanços no mecanismo de blockchain,
com foco na transparência e segurança, além de possibilitar a
nacionalização e internacionalização do uso da ferramenta.
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DE 2019 A 2022,
GOVERNO TERÁ
INVESTIDO QUASE
R$ 900 MILHÕES VIA
GOVERNO CIDADÃO
A integração entre as secretarias
envolvidas e a união de esforços fizeram
o Governo do Estado multiplicar o
volume de investimentos efetivamente
aplicados via Projeto Governo Cidadão
a partir de 2019. Enquanto de 2013 a 2018 o projeto investiu R$ 547 milhões, de
2019 a 2021 esse valor atingiu R$ 501,7 milhões; e até dezembro deste ano, outros
R$ 392,4 milhões terão sido aplicados, totalizando quase R$ 900 milhões investidos
no Rio Grande do Norte nos últimos três anos.
Até 31 de dezembro de 2022, estarão prontas grandes obras como a do Hospital
da Mulher, em Mossoró, um investimento em torno de R$ 125 milhões, entre obras
e equipamentos; a reconstrução da RN-233, no Oeste potiguar, orçada em R$ 74
milhões; a recuperação da Barragem de Lucrécia, no valor de R$ 13 milhões; e os
Postos Fiscais de Caraú, em Canguaretama, e Passa e Fica, que juntos somam R$
14,1 milhões em recursos aplicados.
Para além das obras, o Governo Cidadão é peça importante no aparelhamento e
melhoria dos serviços públicos do Rio Grande do Norte. Entre os investimentos
previstos e já autorizados para 2022, estão aquisição de equipamentos para o
Igarn, de veículos para diversas secretarias, implantação de sistema de energia
solar em todo o Centro Administrativo, Centrais do Cidadão e unidades produtivas
da agricultura familiar financiadas pelo projeto, equipamentos, EPIs e ambulâncias
para hospitais, além de investimentos em tecnologia e sistema meteorológico da
Emparn, entre outros. Para conferir transparência aos processos de maneira integral,
todo o gerenciamento financeiro de projetos e contratos, licitações, desembolsos
e contabilidade, são publicados no Diário Oficial do Estado, nas redes sociais e no
site do Governo Cidadão, e também são noticiados na imprensa.

INVESTIMENTOS
PROJETO
GOVERNO
CIDADÃO

Out/2013 - Dez/2018

Jan/2019 - Mar/2021

A aplicar Mar/Dez 2022

Total

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

547,543

38

501,732

34,8

392,473

27,2

1.441,748

100%

Valores em milhões

DETALHAMENTO DE
APLICAÇÃO
MAR/DEZ 2022

SITUAÇÃO

VALOR (R$)

1. CONTRATADOS

222,481

2. EM LICITAÇÃO

87,208

3. EM TRAMITAÇÃO

20,602

4. EM PREPARAÇÃO

62,182

TOTAL

392,473
Valores em milhões
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