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Administração da Exma. Sra. Maria de Fátima Bezerra - Governadora

LEI COMPLEMENTAR Nº 688, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2021.

Adequa o Regime de Previdência Complementar no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte à Emenda
Constitucional nº 103/2019; autoriza a adesão a plano de
benefícios de previdência complementar; e dá outras
providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE: FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte,
o Regime de Previdência Complementar - RPC, a que se referem os §§ 14, 15 e 16
do artigo 40 da Constituição Federal e §§ 16 a 18 do artigo 29 da Constituição
Estadual do RN.

§ 1º O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS aos servidores públicos titulares de
cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e
fundações, que ingressarem no serviço público do Estado do Rio Grande do Norte
a partir da data de início da vigência do RPC de que trata esta Lei Complementar,
não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.

§ 2º Aplicam-se ao Regime de Previdência Complementar a que se
refere o caput deste artigo os princípios contidos no artigo 202 da Constituição
Federal e as disposições das Leis Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas
de 29 de maio de 2001.

Art. 2º O Estado do Rio Grande do Norte, por meio dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, das Universidades, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, é o patrocinador do plano de benefícios
do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei Complementar,
sendo representado pelo Chefe do Poder Executivo, que poderá delegar esta com-
petência.

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo
compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas alterações,
retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca
da aprovação ou da alteração de plano de benefícios de que trata esta Lei
Complementar e demais atos correlatos.

Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei
Complementar, de caráter facultativo, e com contribuição do patrocinador paritária
à do participante, aplica-se aos que venham a ingressar no serviço público a partir
do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei,
e abrange:

I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores
cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em
estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concur-
so público de provas ou de provas e títulos;

II - os titulares de cargos vitalícios ou efetivos da Administração
Direta, suas autarquias e fundações, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de
Contas e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder Judiciário e seus mem-
bros, do Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus mem-
bros;

§ 1º O Regime de Previdência Complementar poderá também ser
oferecido aos Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte, desde que não integrem outro regime próprio de previdência pública de qual-
quer ente da federação.

§ 2º O Regime de Previdência Complementar também poderá ser
oferecido para os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de cargo temporário ou de
emprego público da Administração Direta, suas autarquias e fundações, bem como
da Administração Indireta, incluindo Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista.

Art. 4º O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei
Complementar terá vigência a partir da data de:

I - publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a
Lei Complementar Federal nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão
do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade
fechada de previdência complementar; ou

II - início de vigência convencionada no convênio de adesão firma-
do com entidade aberta de previdência complementar, nos termos da Lei regula-
mentadora.

Art. 5º O Regime de Previdência Complementar de que trata o art.
1º será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já existente ou plano
próprio em entidade de previdência complementar.

Art. 6º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

I - Patrocinador: o Estado do Rio Grande do Norte, por meio dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, das
Universidades, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Administrações
Direta e Indireta.

II - Participante: a pessoa física, assim definida na forma do artigo
3º desta Lei Complementar, que aderir ao plano de benefícios previdenciários com-
plementares;

III - Assistido: o participante ou o seu beneficiário em gozo de bene-
fício de prestação continuada;

IV - Contribuição: os valores vertidos ao plano de benefícios previ-
denciários complementares pelos participantes e pelo patrocinador, com o objetivo
de constituir as reservas que garantam os benefícios contratados e custear despesas
administrativas;

V - Plano de Benefícios Previdenciários Complementares: o conjun-
to de obrigações e direitos derivados das regras do regulamento definidoras do
custeio e dos benefícios de caráter previdenciário, que possui patrimônio próprio,
independência patrimonial, contábil e financeira com relação aos demais planos de
benefícios previdenciários complementares, inexistindo solidariedade entre os
planos;

VI - Regulamento: o conjunto de normas disciplinadoras do plano de
benefícios previdenciários complementares;

VII - Renda: o benefício de renda mensal continuada paga ao assis-
tido, conforme regras estabelecidas no regulamento do plano de benefícios previ-
denciários complementares;

VIII - Saldo de Conta: o valor acumulado em nome do participante,
com o resultado das contribuições vertidas pelo participante e pelo patrocinador
acrescido dos resultados dos investimentos e deduzidos os custos dos benefícios
não programados, as despesas administrativas, na forma fixada pelo regulamento do
plano de benefícios previdenciários complementares e demais despesas previstas no
plano de custeio;

IX - Resgate: saque dos valores acumulados individualmente pelo
participante, nos termos estabelecidos pelo Plano de Benefícios;

X - Portabilidade: possibilidade de portar os recursos financeiros
acumulados em sua conta individual para outro plano, nos termos estabelecidos
pelo Plano de Benefícios.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios

Art. 7º O plano de benefícios previdenciário estará descrito em reg-
ulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis Complementares, e dos
normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoria-
mente, a todos os servidores e membros do Estado do Rio Grande do Norte de que
trata o art. 3º desta Lei Complementar.

Art. 8º O plano de benefício a ser oferecido será estruturado na
modalidade de contribuição definida, nos termos da regulamentação estabelecida
pelo órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar, e finan-
ciado de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do Artigo 18 da Lei
Complementar Federal nº 109, de 29 de maio de 2001, e observadas as demais dis-
posições da Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio de 2001.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º do artigo 18 da Lei
Complementar Federal nº 109, de 29 de maio de 2001, o valor do benefício será cal-
culado de acordo com o montante do saldo da conta acumulado pelo participante,
devendo o valor do benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo.

§ 2º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefí-
cios não programados que:

I - assegurem pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos
invalidez e morte do participante; e

II - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada
em favor do participante.

§ 3º Na gestão dos benefícios de que trata o § 2º deste artigo, o plano
de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco adi-
cional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico.

§ 4º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cober-
tura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade segu-
radora.

Seção II
Do Patrocinador

Art. 9º O Estado do Rio Grande do Norte é o responsável pelo aporte
de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus
servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei
Complementar, no convênio de adesão e no regulamento.

§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas,
de forma centralizada, pelos Poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público,
Defensoria Pública, Universidades, incluídas suas autarquias e fundações, bem
como as entidades da Administração Indireta, e, em hipótese alguma, poderão ser
superiores às contribuições normais dos participantes.

§ 2º O Estado do Rio Grande do Norte será considerado inadim-
plente em caso de descumprimento, por quaisquer dos entes previstos no §1º deste
artigo, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do
plano de benefícios.

Art. 10. Deverão estar previstas, expressamente, nos instrumentos
jurídicos cabíveis ao plano de benefícios administrado pela entidade de previdência
complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:

I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto
patrocinador, em relação a outros patrocinadores, instituidores, averbadores, planos
de benefícios e entidade de previdência complementar;

II - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e
das sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de
participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições;
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ANEXO II 
PROCURAÇÃO AD NEGOTIA

OUTORGANTE _________________________________________________________ [NOME], NACIONALIDADE
__________________________, ESTADO CIVIL _____________________, PROFISSÃO
______________________________________, portador (a) do RG sob o nº ________________, inscrito (a) no CPF sob o nº
___________________, residente e domiciliado(a)
e m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . O U TO R G A D O
__________________________________________________________ [NOME], NACIONALIDADE
____________________________ ESTADO CIVIL ___________________, PROFISSÃO
____________________________________, portador (a) do RG sob o nº ________________, inscrito (a) no CPF sob o nº
_______________________, residente e domiciliado(a) em
________________________________________________________________.

Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, denominada outorgante, nomeia e constitui como procu-
rador o outorgado acima qualificado, a quem outorga os poderes especiais para vender os produtos artesanais
[ESPECIFICAÇÃO], podendo para tanto, assinar compromissos e obrigações, ajustar cláusulas, condições e preços; dar e rece-
ber quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assinar os contratos necessários, transmitindo direito, ação,
posse e domínio; responder pela evicção; receber quaisquer quantias decorrentes do uso dos poderes conferidos, dando recibos
e quitações; representar perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista,
Cartórios de Notas, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e onde mais necessário for; pagar impostos e assi-
nar guias, inclusive de transmissão; praticar, enfim, todos os demais atos para o fiel cumprimento do presente mandato, inclu-
sive substabelecer.

, de de 2021
Assinatura

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS

Eu,________________________________________________________________, portador (a) do RG de nº
______________, inscrito (a) no CPF sob nº_____________, residente no
endereço____________________________________________, na cidade de _________________, representante legal
da____________________, CNPJ ____________________, Inscrição Estadual nº ________, situada no endereço
___________________________________________________, na cidade de _____________________, selecionado (a) para
comercializar a produção dos associados, conforme Cartas de Anuências anexas, na 27ª Feira Internacional de Artesanato -
FIART, Natal/RN, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital nº 006/2021 do Programa de Artesanato do Rio
Grande do Norte/SETHAS e assumo ter a responsabilidade técnica e o compromisso de:
A. Mobilizar os artesãos e garantir a produção do(s) modelo(s) e quantidades especificadas na divulgação da seleção, de acor-
do com o cronograma do item 7 do Edital;
B. Preparar as peças produzidas, etiquetá-las individualmente e organizá-las em espaço específico disponibilizado pelo
PROART.
*Assumo também ter ciência de que:
1. As peças dos associados serão expostas em espaço compartilhado, no estande do PAB do governo do Estado do Rio Grande
do Norte - PROART RN e serão comercializadas por integrantes da _________________________________________ [ENTI-
DADE REPRENTATIVA], segundo as orientações dos membros da COORDENAÇÃO ESTADUAL.
2. As peças NÃO ESTARÃO ASSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o período do evento ou durante a etapa de
logística.
3. Não há ônus ao Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano ou furto do
material durante o processo de logística, sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro
das peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização das peças.
4. Deverei recolher os produtos não comercializados na data e horário determinado pela coordenação do Programa de
Artesanato do Rio Grande do Norte, não mais responderá por eventuais extravios.
5. Declaro ainda ser ciente da necessidade do cumprimento dos horários e normas que regulamentam o funcionamento e a orga-
nização do espaço.
6. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de suas vedações.
____________, ______ de _________ de 2021.

______________________________________________
(Assinatura e nome do responsável legal)
(Nome da Associação)

ANEXO IV
CARTA DE ANUÊNCIA DO ARTESÃO REPRESENTADO POR ENTIDADE

Eu,________________________________________________________________, portador (a) do RG de nº
__________________, inscrito (a) no CPF sob nº___________________, residente no
endereço____________________________________________, na cidade de _________________, selecionado (a) para com-
ercializar minha produção na 27ª Feira Internacional de Artesanato - FIART, Natal/RN, comprometo-me a cumprir as dis-
posições previstas no Edital nº 006/2021, do Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte/SETHAS.
Assumo também ter ciência de que:
1. As minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, no estande do governo do Estado do Rio Grande do Norte -
PROART RN e serão comercializadas por membro da __________________________________________________ [NOME
DA ENTIDADE], segundo as orientações dos membros da COORDENAÇÃO ESTADUAL do Programa de Artesanato do Rio
Grande do Norte.
2. As peças NÃO ESTARÃO ASSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o período do evento ou durante a etapa de
logística.
3. Não há ônus do Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano ou furto do
material durante o processo de logística, sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro
das peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização das peças.
4. Deverei recolher os produtos não comercializados na data determinada pela coordenação do Programa de Artesanato do Rio
Grande do Norte, não mais responderá por eventuais extravios.
5. Declaro ainda ser ciente da necessidade do cumprimento dos horários e normas que regulamentam o funcionamento e a orga-
nização do espaço.
6. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de suas vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de peças do artesanato descrito na
ficha de inscrição, de acordo com o cronograma deste Edital.
____________, ______ de _________ de 2021.

____________________________
(Nome e assinatura e do artesão autor da peça)
______________________________________________

(Assinatura e nome do responsável legal pela Associação)
(Nome da Associação)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

Eu,________________________________________________________________, portador (a) do RG de nº
_________________, inscrito (a) no CPF sob nº_____________________, residente no
endereço____________________________________________, na cidade de _________________, declaro possuir poderes
para autorizar que a Secretaria de Trabalho da Habitação e Assistência Social - SETHAS divulgue, exibam em público e repro-
duzam nas peças gráficas ou materiais informativos, as obras intelectuais referentes ao Edital nº 006/2021, do Programa de
Artesanato do Rio Grande do Norte/SETHAS, referente à 27ª Feira Internacional de Artesanato - FIART, Natal/RN a realizar-
se de 28/01/2022 a 06/02/2022, assim como as fotos dos profissionais envolvidos, entregues por mim para divulgação, para fins
publicitários ou educacionais.
Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens para as finalidades citadas acima não decor-
rerá qualquer tipo de ônus para o Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte, advindos de pagamento de direitos de uso
de imagem e/ou direitos autorais.
______________________, ______ de _________ de 2021. 
__________________________________________________________
(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)
(Número do registro civil/RG)

Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO URBANO - CEHAB.
(Criada pela Lei Complementar Estadual n.º 338, de 24 de Janeiro de 2007 - DOE, de 25 de Janeiro de 2007).
NIRE: 2430000456-7
CNPJ Nº: 09.509.294/0001-56
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h00 min. (dez horas), nas dependências
da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social - SETHAS, situada no Centro Administrativo do
Governo do Estado, Bloco SETHAS, localizado na BR 101, Km 01, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901, reuniu-se o
Conselho de Administração da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB, conforme convocação
escrita da Excelentíssima Senhora Iris Maria de Oliveira, Secretária da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da
Assistência Social e Presidente do Conselho de Administração da Companhia em epígrafe. Abertos os trabalhos pela Presidente
do Conselho de Administração, passou à leitura da seguinte ordem do dia: I) ACOLHER O PEDIDO DE DESTITUIÇÃO E
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DO SR. PABLO THIAGO LINS DE
OLIVEIRA CRUZ, BRASIELIRO, CASADO, RG Nº 1706835 SSP/RN, CPF Nº 056008414-50, nos termos do art. 142, II, da
Lei nº6.404/76, do art. 14, VIII do Estatuto Social da Companhia.  II) de maneira interina responderá temporariamente pelas
funções administrativas da CEHAB/RN o diretor Administrativo Financeiro manteve o Senhor ANTONIO OTAVIO MIGUEL,
brasileiro, solteiro, data de nascimento: 19/10/1966, portador do RG n.º 927.007 - ITEP/RN, inscrito no CPF nº510.040.894-
49. III). Neste mesmo ato, ficam revogados os efeitos da portaria Nº 050/2021 (PR-CEHAB), retroagindo os efeitos desta ata
sem gerar prejuízos administração ao dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2021, sendo feita a prenotação na CTPS do Sr.
PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ. 
IRIS MARIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Foram Presentes: 
PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ
ANTONIO OTAVIO MIGUEL.

Fundação de Atendimento Socioeducativo do  Estado do RN - FUNDASE

PORTARIA Nº 120/2021 - GP Natal, 06 de dezembro de 2021.
O Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte - FUNDASE/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, VI, da Lei Complementar nº 614, de 05 de janeiro de 2018.
RESOLVE:
Exonerar a Servidora VIRGINIA SILVA DE CARVALHO, Matrícula nº 171.347-7, Cargo ATA/NS, da Função de Chefe de
Setor de Contabilidade e Finanças - SECOF, por motivo de sua aposentadoria, Resolução Administrativa nº 1632, de
12/11/2021, publicada no DOE/RN - Edição nº 15.055, de 13/11/2021, e, na vacância, nomear a Servidora CLEIDE ALVES
VARELA, Matrícula nº 171.346-9, Cargo ATA/NS, na Função de Chefe de Setor de Contabilidade e Finanças - SECOF, desta
Fundação.
Publique-se e Cumpra-se.
HERCULANO RICARDO CAMPOS - Presidente da FUNDASE/RN

PORTARIA Nº 125/2021 - GP Natal, 06 de dezembro de 2021.
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
SÚMULA: Prorrogação de prazo para conclusão de Sindicância Administrativa nº 03510027.001281/2021-45,  para apuração
de supostas irregularidades no CASE PITIMBÚ.
O Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte - FUNDASE/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art 4º, § VI, da Lei Complementar 614/2018, de 05 de janeiro de 2018.

ANO 89                        EDIÇÃO Nº 15.071

Cidade:                                                         UF: 
Nº SICAB da Carteira Nacional do Artesão Representante da Entidade: 
Validade: 
RG: 
CPF: 
E-mail:  
CNPJ: 
Identificação da Produção 
2.1 Listar de 01 a 3 produtos/matéria-prima principal 
Exemplo: Boneca/Cerâmica 
1) 
2) 
3) 
2.3 Capacidades de produção mensal: ( ) 1 a 50 peças 
( ) 51 a 100 peças 
( ) Acima de 100 peças 
3) Informações Complementares 
3.1 O seu produto apresenta características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais do Estado?  
( ) sim, 
Quais?    
(  ) não 
3.2 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção 
Beneficiários diretos:  
Beneficiários indiretos:    
3.3 Como você comercializa seu produto? Assinale as alternativas: 
( ) Feiras permanentes ( ) Feiras Eventuais ( ) Casa do Artesão 

 O seu produto possui etiqueta?  
( ) sim   ( ) não 

 O seu produto possui algum tipo de embalagem?  
( ) sim ( ) não 

 Comercializa produtos com a utilização de cartão de crédito?  
( ) sim (          ) não 

         Já participou de algum curso para aperfeiçoamento da sua produção? Qual? Quando e onde realizou o curso? 

 


