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Constituição do Estado do 
Rio Grande do Norte

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA

Art. 11. A cidade do Natal é a Capital do Estado.

Art. 12. São símbolos do Estado a bandeira, o 
brasão de armas e o hino, existentes na data da 
promulgação desta Constituição.

§ 1º Os Municípios podem ter símbolos pró-
prios.

§ 2º A administração pública direta e indire-
ta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos 
Municípios, somente poderão utilizar em 
peças publicitárias, como marca de Gover-
no, o brasão de armas ou a bandeira oficial, 
respectivos, e, como slogan, a frase conten-
do a indicação do Poder, do Estado ou do 
Município.

(NR: Emenda Constitucional Estadual nº 9, 
de 2013)

§ 3º Fica vedada a fixação de imagem de 
Chefe de Poder ou Presidente de Órgão nas 
repartições públicas.

(NR: Emenda Constitucional Estadual nº 9, 
de 2013)

Art. 13. A organização político-administrativa 
do Estado do Rio Grande do Norte compreende 
o Estado e seus Municípios, todos autônomos, 
nos termos da Constituição Federal, desta Cons-
tituição e de suas leis orgânicas.

Art. 14. A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, devem pre-

servar a continuidade e a unidade histórico-cul-
tural do ambiente urbano, e far-se-ão por lei es-
tadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de con-
sulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados 
e publicados na forma da lei.

(NR: Emenda Constitucional Federal nº 15, 
de 1996)

Art. 15. É vedado ao Estado e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus re-
presentantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a cola-
boração de interesse público;

II – recusar fé aos documentos públicos;

III – criar distinções entre brasileiros ou pre-
ferências entre si.

CAPÍTULO II
DOS BENS DO ESTADO

Art. 16. São bens do Estado:

I – os que atualmente lhe pertencem e os 
que lhe vierem a ser atribuídos;

II – as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressal-
vadas, neste caso, na forma da lei, as decor-
rentes de obras da União;
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III – as ilhas fluviais e lacustres não perten-
centes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União.

Art. 17. A alienação, a qualquer título, de bens 
imóveis do Estado, depende de licitação e pré-
via autorização legislativa.

§ 1º Depende de licitação a alienação, a 
qualquer título, de bens móveis e semoven-
tes do Estado.

§ 2º Dispensa-se licitação quando o adqui-
rente for pessoa jurídica de direito público 
interno ou entidade de sua administração 
indireta.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 18. O Estado exerce em seu território todo 
o poder que lhe não seja vedado pela Constitui-
ção Federal, competindo-lhe, especialmente:

I – explorar, diretamente ou mediante con-
cessão, os serviços locais de gás canalizado, 
na forma da lei; 

(NR: Emenda Constitucional Federal nº 5, 
de 1995)

II – explorar, diretamente ou mediante con-
cessão, permissão ou autorização, os servi-
ços de transporte rodoviário de passagei-
ros, ferroviário e aquaviário de qualquer 
espécie, que não ultrapassem os limites do 
território estadual;

III – instituir, mediante lei complementar, 
regiões metropolitanas, aglomerações ur-
banas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, 
para integrar a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas de inte-
resse comum;

IV – celebrar convênios com a União, outros 
Estados ou Municípios, para execução de 

leis, serviços ou decisões, por servidores fe-
derais, estaduais ou municipais;

V – cooperar com a União, Estados e Mu-
nicípios para o desenvolvimento nacional 
equilibrado e o fomento de bem-estar de 
todo o povo brasileiro.

Art. 19. É competência comum do Estado e dos 
Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição Fede-
ral, desta Constituição, das leis e das insti-
tuições democráticas e conservar o patri-
mônio público;

II – cuidar da saúde e da assistência pública, 
da proteção e garantia das pessoas porta-
doras de deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e ou-
tros bens de valor histórico, artístico e cul-
tural, os monumentos, as paisagens natu-
rais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a des-
caracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cul-
tura, à educação e à ciência;

VI – proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habi-
tacionais e de saneamento básico, inclusive 
no meio rural;

X – combater as causas da pobreza e os fa-
tores de marginalização, promovendo a in-
tegração social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e explo-
ração de recursos hídricos e minerais em 
seu território;
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XII – estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito.

Art. 20. Compete ao Estado, concorrentemente 
com a União, legislar sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciá-
rio, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III – junta comercial;

IV – custas dos serviços forenses;

V – produção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conserva-
ção da natureza, defesa do solo e dos recur-
sos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cul-
tural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turísti-
co e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;

X – criação, funcionamento e processo dos 
Juizados Especiais;

XI – procedimentos em matéria processual;

XII – previdência social, proteção e defesa 
da saúde;

XIII – assistência judiciária e defensoria pú-
blica;

XIV – proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência;

XV – proteção à infância e à juventude;

XVI – organização, garantias, direitos e de-
veres da polícia civil.

§ 1º Compete ao Estado legislar, suplemen-
tarmente, sobre normas gerais acerca das 
matérias elencadas neste artigo.

§ 2º Inexistindo lei federal sobre normas 
gerais, o Estado exerce a competência legis-
lativa plena, para atender a suas peculiari-
dades.

§ 3º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei es-
tadual, no que lhe for contrária.

CAPÍTULO IV
DOS MUNICÍPIOS

Art. 21. Os Municípios se regem por suas leis 
orgânicas respectivas, votadas em dois (2) tur-
nos, com o interstício mínimo de dez (10) dias, 
e aprovadas por dois terços (2/3) dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgam, aten-
didos os princípios estabelecidos nesta Consti-
tuição, na Constituição Federal e os seguintes 
preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Vereadores para mandato de quatro (4) 
anos, mediante pleito direto e simultâneo 
realizado em todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito 
realizada no primeiro domingo de outubro 
do ano anterior ao término do mandato dos 
que devam suceder, aplicadas as regras do 
artigo 77, da Constituição Federal, no caso 
de Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores; (NR: Emenda Constitucional Fede-
ral nº 16, de 1997)

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no 
dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da 
eleição;

IV – número de Vereadores proporcional à 
população do Município, observados os li-
mites previstos na Constituição Federal;

V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito 
e dos Secretários Municipais fixados por lei 
de iniciativa da Câmara Municipal, observa-
do o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição 
Federal;
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(NR: Emenda Constitucional Federal nº 19, 
de 1998)

VI – o subsídio dos Vereadores será fixado 
pelas respectivas Câmaras Municipais em 
cada legislatura para a subsequente, obser-
vados os critérios estabelecidos na respecti-
va Lei Orgânica e os limites máximos defini-
dos na Constituição Federal;

(NR: Emenda Constitucional Federal nº 25, 
de 2000)

VII – o total da despesa com a remunera-
ção dos Vereadores não poderá ultrapas-
sar o montante de cinco por cento (5%) da 
receita do Município, e o total da despesa 
do Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos os 
gastos com inativos, obedecerá aos critérios 
e percentuais estabelecidos no art. 29-A, e 
seus §§ 1º e 3º, da Constituição Federal;

(NR: Emenda Constitucional Federal nº 1, 
de 1992; Emenda Constitucional Federal nº 
25, de 2000)

VIII – inviolabilidade dos Vereadores por 
suas opiniões, palavras e votos, no exercício 
do mandato e na circunscrição do Municí-
pio;

IX – proibições e incompatibilidades, no 
exercício da vereança, similares, no que 
couber, ao disposto na Constituição Federal, 
para os membros do Congresso Nacional e, 
nesta Constituição, para os membros da As-
sembleia Legislativa;

X – julgamento do Prefeito perante o Tribu-
nal de Justiça;

XI – organização das funções legislativas e 
fiscalizadoras da Câmara Municipal;

XII – cooperação das associações represen-
tativas no planejamento municipal;

XIII – iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cida-
de ou de bairros, através de manifestação 

de, pelo menos, cinco por cento (5%) do 
eleitorado;

XIV – perda do mandato do Prefeito, nos 
termos do art. 28, parágrafo único, da Cons-
tituição Federal;

Parágrafo único. Os orçamentos munici-
pais preveem despesa de custeio da política 
agropecuária a ser executada no exercício.

Art. 22. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial de Municí-
pio é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei.

§ 1º O controle externo do Poder Legislativo 
Municipal é exercido com o auxílio do Tribu-
nal de Contas do Estado, ao qual incumbem, 
no que couber, as competências previstas 
nos arts. 53 e 54.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado sobre as contas que o 
Prefeito deve, anualmente, prestar, só dei-
xa de prevalecer por decisão de dois terços 
(2/3) dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficam, duran-
te sessenta (60) dias, anualmente, à dispo-
sição de qualquer contribuinte, para exame 
e apreciação, o qual pode questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei.

Art. 23. A alienação, a qualquer título, de quais-
quer espécies de bens dos Municípios, depende 
de prévia autorização legislativa e licitação.

Parágrafo único. É dispensada a licitação 
quando o adquirente for pessoa jurídica de 
direito público interno ou entidade de sua 
administração indireta.

Art. 24. Os Municípios exercem, no seu peculiar 
interesse, todas as competências não reserva-
das à União ou ao Estado.

§ 1º Os Distritos são criados, organizados 
e suprimidos pelos respectivos Municípios, 
observada lei complementar.
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§ 2º A criação de distrito municipal depende 
da implantação e funcionamento de, no mí-
nimo, um posto policial, um posto de saúde, 
um posto de serviço telefônico e uma esco-
la pública para atender a população.

CAPÍTULO V
DA INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS

Art. 25. O Estado não intervém em seus Municí-
pios, exceto quando:

I – deixar de ser paga, sem motivo de força 
maior, por dois (2) anos consecutivos, a dívi-
da fundada;

II – não forem prestadas contas devidas, na 
forma da lei;

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigi-
do da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e 
serviços públicos de saúde;

(NR: Emenda Constitucional Federal nº 29, 
de 2000).

IV – O Tribunal de Justiça der provimento a 
representação para assegurar a observância 
de princípios indicados nesta Constituição, 
ou para prover a execução de lei, de ordem 
ou de decisão judicial.

§ 1º O decreto de intervenção, que especi-
fica a amplitude, o prazo e as condições de 
execução e que, se couber, nomeia o inter-
ventor, é submetido à apreciação da Assem-
bleia Legislativa do Estado, no prazo de vin-
te e quatro (24) horas.

§ 2º Se a Assembleia Legislativa não estiver 
funcionando, faz-se convocação extraor-
dinária, no mesmo prazo de vinte e quatro 
(24) horas.

§ 3º Cessados os motivos da intervenção, as 
autoridades afastadas de seus cargos a es-
tes voltam, salvo impedimento legal.




