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COMPANHIA EST DE HABITACAO E DESENV URBANO

REQUERIMENTO PADRÃO

Processo nº 12510005.000711/2021-51

1. DADOS DA VIAGEM

Número da PCDP: 511888
Data da Par�da (indicar a data efe�va): 07 de Maio de 2021
Data da Chegada (indicar a data efe�va): 08 de Maio de 2021

  

2. ATIVIDADES REALIZADAS
Observações: Descrever de forma clara e obje�va os assuntos tratados e resultados alcançados para
o Órgão.

2.1. Reuniões para apresentação do Processo em trâmite no Gabinete Civil, através do Decreto
n° 29.147/2019. Sobre o o�cio de n° 1937/2019- GP/AL, o qual solicita elaboração de alterna�va de
desapropriação da área da Vila Industrial Alcanorte e em seguida a Regularização Fundiária das unidades
habitacionais. 

2.2. Apresentação do Estudo Situacional da Vila Industrial Alcanorte - Macau ao Grupo de
Trabalho Municipal e Estadual;

2.3. Reunião com lideranças locais e representantes dos moradores na Câmara Municipal de
Macau.                                                                                      
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2.4. Neste contexto, observamos a necessidade da intervenção do Poder Público Municipal
para garan�r a ininterrupção dos serviços públicos essenciais para a comunidade urbana inserida no
contexto da cidade de Macau/RN. A respeito da intervenção do Poder Público Estadual, apesar do clamor
da sociedade para fins específicos de adoção de procedimentos de desapropriação para a con�nuidade
desses moradores nas residências em que hoje tomam posse, observamos que o Estado do Rio Grande
do Norte não tem condão, nem permissibilidade legal para adotar tal procedimento, vez que fere o art.
37 da Cons�tuição Federal de 1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Chegamos a tal entendimento,
haja vista que, os ocupantes das quadras A, B e alguns da quadra C, detém capacidade financeira e
socioeconômica para manter seus imóveis com proveniência de suas próprias economias. Já os
ocupantes das quadras D e E, em sua totalidade, apresentam vulnerabilidade social, porém, todos
possuem uma relação par�cular de vínculos locatários com supostos representantes da massa falida da
ALCANORTE, no entanto, esta relação é de natureza precária, fazendo necessário uma intervenção
intersetorial do Estado, Município e Ministério Público para apurar e diagnos�car a realidade dos
supostos contratos de locação existentes na localidade.

2.5. Sem mais para o momento.

2.6. Cordialmente.
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3. ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO

3.1. A prestação de contas de viagem deve ser efe�vada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o retorno do viajante ao órgão.

3.2. Ao presente processo devem ser incluídos os canhotos do cartão de embarque ou recibo
do passageiro ob�do quando realizado check-in via Internet ou declaração fornecida pela empresa de
transporte (art. 4º da Portaria nº 505/2009-MP). Os referidos documentos serão anexados, juntamente
com este Relatório de Viagem a Serviço, à PCDP correspondente no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP).

  

O presente documento segue assinado pelo viajante (proposto da viagem), que encaminhará o processo
ao solicitante da viagem para fins de registro no SCDP.

  

Documento assinado eletronicamente por KARLA SIMONE FELIPE DA PENHA MONTENEGRO,
Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Social, em 04/06/2021, às 11:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9809592 e
o código CRC 5D812666.

Referência: Processo nº 12510005.000711/2021-51 SEI nº 9809592

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

