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PODER EXECUTIVO

 

NOTA À POPULAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Extremoz vem a público prestar 

esclarecimentos sobre o convênio nº 1342/2004 celebrado 

entre o município e a FUNASA – Fundação Nacional de 

Saúde, na gestão do ex-prefeito Enilton Batista Trindade, cujo 

objetivo era a realização do serviço de saneamento básico da 

comunidade de Genipabu, cujas metas conveniadas não 

foram executadas, causando sérios prejuízos ao município e à 

população diretamente beneficiada. 

Dos Recursos: 

 

Os recursos previstos para a realização do objeto do convênio 

são da ordem de R$ 4.453.799,50 (quatro milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e três mil, setecentos e noventa e 

nove reais e cinqüenta centavos), sendo R$ 4.276.538,28 

(quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e 

trinta e oito reais e vinte e oito centavos) da FUNASA e R$ 

177.261,22 (cento e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e 

um reais e vinte e dois centavos) a título de contrapartida do 

Município. 

Liberação dos Recursos pela FUNASA: 

 

A FUNASA procedeu a liberação de duas parcelas dos 

recursos referentes ao Convênio em apreço, a primeira, no dia 

02 de junho de 2006, pela OB 905730, no valor de R$ 

1.710.615,28 (hum milhão, setecentos e dez mil, seiscentos e 

quinze reais e vinte e oito centavos), e a segunda, no dia 05 

de dezembro de 2006, pela OB 912828, no valor de R$ 

1.710.615,28 (hum milhão, setecentos e dez mil, seiscentos e 

quinze reais e vinte e oito centavos), totalizando o valor de R$ 

3.421.230,56 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, 

duzentos e trinta reais e cinqüenta e seis centavos), todas 

durante a gestão do ex-prefeito Enilton Batista Trindade.  

Prestação de Contas Parcial dos Recursos Recebidos – Não 

Aprovação. 

 

Dos recursos recebidos pela administração anterior (R$ 

3.421.230,56), o Prefeito de então  (Enilton Trindade) 

apresentou à FUNASA a Prestação de Contas correspondente 

à primeira parcela (R$ 1.710.615,28), sendo que essa 

Prestação de Contas não foi aprovada conforme o Parecer 

Financeiro nº 032/2011, emitido no Processo de Tomada de 

Contas,  o objeto do convênio não foi atingido, 

correspondendo a 0% o percentual de aplicação. Em face do 

que, o Tomador de Contas da FUNASA (Dr. Carlos Augusto 

Calixto dos Santos), determinou que todos os recursos 

existentes referentes ao convênio deverão ser recolhidos pela 

Prefeitura de Extremoz, mediante Guia de Recolhimento da 

União/GRU – Conta Única do Tesouro Nacional. 

 

Pode-se verificar que no momento em que a Prestação de 

Contas parcial apresentada pela administração passada não 

foi aprovada, tendo como fundamento a rejeição total, visto 

que comprovada a não aplicação dos recursos indicados na 

Prestação de Contas do ex-Prefeito Enilton Trindade e 

Instaurada a Tomada de Contas Especial nº 

25255.017.201/2009-21, pela FUNASA, resultando, esse 

procedimento, na suspensão do Convênio. 

 

Importante fazer tais considerações para que a população de 

Extremoz e do Rio Grande do Norte tomem conhecimento, 

mediante prova material, que a mazela dominante na 

administração passada, somente veio causar grande prejuízo 

ao município, impactando diretamente na comunidade de 

Genipabu. Considerando que a praia de Genipabu é um dos 

principais cartões-postais do turismo do Rio Grande do Norte, 

ressente-se, esse ponto turístico, nesse momento, de um 

equipamento da maior importância como é o saneamento 

básico. 

 

A atual administração de Extremoz reafirma o seu 

compromisso de trabalhar pelo bem comum da população 

com transparência e rigor na aplicação dos recursos públicos, 

e informa que está envidando todos os esforços possíveis 

para recuperar o tempo perdido e garantir que uma obra de 

magnitude como essa não seja de todo perdida. Informamos 

ainda que todas as medidas administrativas e judiciais 

possíveis estão sendo tomadas para que os responsáveis por 

tamanho dano sejam devidamente punidos e o município 

possa continuar recebendo recursos para obras importantes 

que tragam desenvolvimento e a efetiva melhoria da qualidade 

de vida da nossa população. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

Requerente: GREEN PLANET INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA  

Rua Anísio de Souza, 2586, sala A – Candelária– Natal/RN – 
CEP: 59064-330. CNPJ Nº. 10.503.646/0001-45  
 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

SOL MAIOR ATERROS LTDA., pessoa jurídica de Direito 
Privado, com sede na Avenida Padre Anchieta, 2576, Jardim 
Ribamar, Peruíbe/SP, CNPJ 68.022.037/0001-54, torna 
público que está requerendo a Prefeitura Municipal de 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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Extremoz – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo/SEMUR, a Licença Simplificada Prévia – LSP para 
o empreendimento denominado TERRAS DE EXTREMOZ I, 
localizada na Rua Projetada S/N, Capim, Extremoz/RN, CEP 
59575-000. 

 

ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES 
ADMINISTRADOR  
OAB/RN 4583 
CPF/MF 026.920.914-00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA TÉCNICA 

 
FRANCISCO CANINDÉ COSME DOS SANTOS 

CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA 
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