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Diário Oficial 
Nº 1992 ANO IX SEXTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

LEI Nº 981 /2019, DE JUNHO DE 2019 
Dispõe sobre a criação de cargos e vagas para guarda 
municipal, fiscais e auditor fiscal no quadro de 
servidores efetivos e formação de cadastro de reserva 
do Município de Extremoz/RN, conforme dispõe o 
inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal, 
autoriza a realização do respectivo concurso público e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, no uso de suas 
atribuições legais, fundamentado no que lhe confere o inciso IV do artigo 10, da Lei Orgânica do Município, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - A Presente Lei estabelece a quantidade de vagas, vencimentos e atribuições de 

cargos públicos de provimento efetivo a serem criados na Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
 
Art. 2º -  Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar Concurso Público de 

provas e títulos para admissão de pessoal efetivo por Regime Estatutário para provimento e formação de 
cadastro de reserva, de acordo com o que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal.  

Parágrafo Único – A responsabilização pelas regras do concurso será de empresa ou 
entidade devidamente contratada para este fim, sob a égide da Lei n° 8.666/93 e demais normas vigentes 
concernentes ao caso. 

 
Art. 3º- A contratação dos aprovados no Concurso Público, ficará condicionada às 

disposições emitidas no art. 169 da Constituição Federal e no art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, não podendo exceder os limites previstos no art. 18 e seguintes da Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
Art.4º - Deve a empresa ou entidade citada no parágrafo único do artigo 2º, formular, na 

forma da Lei, o edital e o regulamento do referido Concurso Público, de forma a garantir a ampla publicidade 
e oportunidade a todos os capacitados às vagas oferecidas, devendo o mesmo ser publicado em página na 
internet e diário oficial do Município.  

 
Art.5º-Os recursos para fazer frente às despesas oriundas desta Lei são os do Orçamento 

Geral do Município, ficando autorizada suplementação, se necessário.   
 
Art.6º-As inscrições para o concurso deverão ser realizadas na sede do Município ou em 

sítio da internet.  
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Art.7º-O concurso terá validade de dois anos, a contar de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante decreto do executivo municipal, publicado no Órgão Oficial de 
Imprensa. 
 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO DE VAGAS, CARGOS E VENCIMENTOS. 

 
Art. 8º - Ficam criados os cargos efetivos descritos no Anexo I, que é parte integrante 

desta Lei, onde constam as respectivas quantidades de vagas, atribuições e vencimentos a serem pagos aos 
seus ocupantes. 
 

Parágrafo Único. O provimento dos cargos efetivos mencionados no caput deste artigo 
será efetivado através da aprovação em concurso público de provas e títulos, a ser realizado pela Prefeitura 
Municipal de Extremoz/RN, com especificações contidas em edital.  

Art. 9˚ - A investidura nos cargos públicos criados por esta Lei é permitida aos candidatos 
que comprovem preencher, dentre outros requisitos legalmente exigidos no Edital de Concurso, o limite de 
idade estabelecido no art. 7˚, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como outras exigências 
estabelecidas em lei. 
 

Parágrafo Único. Os candidatos que não comprovarem que satisfazem asL condições 
dispostas neste artigo ou no Edital de Concurso, uma vez identificados, poderão ser eliminados do concurso 
a qualquer tempo ou, se posterior a sua homologação, declarado sem efeito o seu ato de nomeação. 
 

Art. 10 - O edital do concurso regulamentara a forma de aplicação das provas que 
poderão ser escritas, orais ou práticas e poderão ter caráter eliminatório e/ou classificatório, entretanto as 
provas de título terão caráter somente classificatório. 
 

Art. 11 - Ocorrendo empate no número de pontos, o desempate obedecerá aos critérios 
estabelecidos no Edital do Concurso Público. 
 

Art. 12 - No preenchimento das vagas será obedecida a ordem de classificação, sendo 
realizada a convocação de acordo com o interesse e necessidade da Administração Pública, cabendo ao 
Município de Extremoz/RN decidir acerca da oportunidade e conveniência das nomeações, respeitando-se a 
disponibilidade financeira e orçamentária. 
 

Art. 13 - Os valores constantes no anexo I desta Lei são referentes ao vencimento base, 
sobre os quais incidem gratificações, adicionais e demais vantagens legalmente previstas para os 
respectivos cargos. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 14 - A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Extremoz/RN, 17 de junho de 2019. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ANEXO I 

CARGO 
VAGAS  

TOTAIS 

VAGAS PARA 

 

DEFICIENTES 

ESCOLARIDADE/ 

HABILITAÇÃO 
VENCIMENTOS 

CARGA 

HORÁRIA  

SEMANAL 

 

ATRIBUIÇÕE

S DO  

CARGO 

 

Fiscal de 

Turismo, 

Meio 

Ambiente,  

Urbanismo 

e Postura 

17  

Ensino médio, 

com certificado 

fornecido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC. 

1.291,00 40 horas 

Desempenhar 

as atividades 

de fiscalização 

no tocante as 

atividades 

resultantes 

das atividades 

turísticas, bem 

como exercer 

a fiscalização 

específica nos 

termos da 

legislação 

ambiental e 

urbanística 

municipal e 

demais 

legislação 

pertinente. 

Analista 

/Especialida

de 

Tecnologia 

da 

informação 

2  

Diploma, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de 

curso de nível 

superior área de 

informática, 

fornecido por 

instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

MEC 

1.350,00 40 horas 

Desenvolver 

projetos e 

sistemas de 

informática; 

documentar os 

sistemas; 

analisar e 

avaliar 

diagramas, 

estruturas e 

descrições de 

entradas e 

saídas de 

sistemas; 

sugerir as 

características 

e quantitativos 

de 

equipamentos 

necessários à 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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utilização dos 

sistemas; 

analisar e 

avaliar as 

definições e 

documentação 

de arquivos, 

programas, 

rotinas de 

produção e 

testes de 

sistemas; 

identificar as 

necessidades 

de produção, 

alteração e 

otimização de 

sistemas; 

prestar suporte 

técnico e 

treinamento 

aos usuários 

de sistemas; 

analisar e 

avaliar 

procedimentos 

para 

instalação de 

base de 

dados, assim 

como definir 

dados a serem 

coletados para 

teste paralelo 

de sistemas; 

planejar e 

coordenar as 

atividades de 

manutenção 

dos sistemas 

em operação; 

elaborar 

projetos de 

páginas para 

internet e 

intranet; 

elaborar 

especificação 

técnica para 

subsidiar a 

aquisição de 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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software e 

equipamentos 

de informática; 

propor 

padrões e 

soluções para 

ambientes 

informatizados

; elaborar 

pareceres 

técnicos; 

redigir, digitar 

e conferir 

expedientes 

diversos e 

executar 

outras 

atividades de 

mesma 

natureza e 

grau de 

complexidade. 

Agente 

administrati

vo 

4  

Ensino médio, 

com certificado 

fornecido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC. 

1,278,83 40 horas 

Executar 

trabalhos 

administrativos

, aplicando a 

legislação 

pertinente aos 

serviços 

municipais; 

redigir 

expediente 

administrativo; 

proceder à 

aquisição, 

guarda e 

distribuição de 

material, 

examinar 

processos; 

redigir 

pareceres e 

informações; 

redigir 

expedientes 

administrativos

, tais como; 

memorandos, 

cartas, ofícios, 

relatórios; 

revisar quanto 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ao aspecto 

redacional, 

ordens de 

serviço 

instruções, 

exposições de 

motivos, 

projetos de lei, 

minutas de 

decretos e 

outros; realizar 

e conferir 

cálculos 

relativos a 

lançamentos, 

alterações de 

tributos, 

avaliação de 

imóveis e 

vantagens 

financeiras e 

descontos 

determinados 

por lei; realizar 

ou orientar 

coleta de 

preços de 

materiais que 

possam ser 

adquiridos 

sem 

concorrência; 

efetuar ou 

orientar o 

recebimento, 

conferências, 

armazenagem 

e conservação 

de materiais e 

outros 

suprimentos; 

manter 

atualizados os 

registros de 

estoque; fazer 

ou orientar 

levantamentos 

de bens 

patrimoniais; 

eventualmente 

realizar 

trabalhos 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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datilográficos e 

cálculos 

relativos: às 

áreas 

tributárias, 

patrimoniais, 

financeira, de 

pessoal e 

outras; 

elaborar, 

documentos 

referentes a 

assentamento

s funcionais, 

obter 

informações e 

fornecê-las 

aos 

interessados; 

auxiliar no 

trabalho de 

aperfeiçoamen

to e 

implantação 

do rotinas, 

proceder a 

conferência 

dos serviços 

executados na 

área de sua 

competência e 

executar 

tarefas afins. 

Guarda 

Civil 

Municipal 

40  

Ensino médio, 

com certificado 

fornecido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC. 

1.600,00 40 horas 

Executar 

policiamento 

administrativo 

ostensivo, 

preventivo, 

uniformizado e 

aparelhado, na 

proteção à 

população, bens, 

serviços e 

instalações do 

Município, bem 

como exercer as 

competências de 

trânsito que lhes 

forem conferidas, 

nas vias e 

logradouros 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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municipais, nos 

termos da Lei no 

9.503, de 23 de 

setembro de 

1997 (Código de 

Trânsito 

Brasileiro), ou de 

forma 

concorrente, 

mediante 

convênio 

celebrado com 

órgão de trânsito 

estadual ou 

municipal. 

Auditor 

Fiscal  
3  

Diploma, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de 

curso de 

graduação em 

Direito, ou 

Contabilidade, ou 

Economia, ou 

Engenharia, ou 

Administração e 

Tecnologia da 

Informação com 

inscrição em seus 

respectivos 

órgãos de classe. 

 

1.539,00 + 

Gratificação de 

Produtividade 

conforme Lei Nº 

819/2014 e sua  

regulamentação. 

40 horas 

Desenvolver 

ação fiscal, 

objetivando 

atualizar os 

cadastros 

fiscais dos 

contribuintes 

sujeitos ao 

pagamento 

dos tributos 

imobiliários, do 

imposto sobre 

serviços e das 

taxas de 

licença; 

Examinar e 

instruir 

processos 

referentes a 

tributos 

municipais, 

bem como 

pronunciar-se 

sobre a 

situação fiscal 

dos 

contribuintes; 

Fiscalizar o 

cumprimento 

das leis e 

regulamentos 

tributários 

municipais 

referentes aos 

estabeleciment

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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os comerciais, 

industriais e de 

prestadores de 

serviços; 

Exercer outras 

atividades 

correlatas, 

especialmente 

aquelas 

determinadas 

pelo Secretario 

de Tributos. 

Notificar 

preliminarment

e, e se for o 

caso, autuar 

os infratores 

das 

obrigações 

tributárias e 

das normas 

municipais, 

respeitadas a 

competência 

expressa de 

outros órgãos 

da 

Administração 

Municipal; 

Supervisionar, 

coordenar, 

fiscalizar, 

analisar e 

realizar 

auditoria 

relacionada à 

escrituração 

fisco-contábil, 

referentes a 

tributos 

Municipais; 

Participar de 

grupos de 

fiscalização e 

de execução 

de tarefas de 

apoio aos 

serviços de 

arrecadação, 

informação e 

fiscalização de 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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tributos 

Municipais; e 

Proferir 

decisões em 

processo 

administrativo 

fiscal, ou delas 

participar, bem 

como em 

processos de 

consulta, 

restituição ou 

compensação 

de tributos 

Municipais, 

bem como as 

demais 

atribuições 

estabelecidas 

na Lei 

Municipal n° 

742/2013. 

 

 
 
LEI Nº 983/2019, DE JUNHO DE 2019 

 
“Autoriza o poder executivo a realizar estudos e 
conceder a exploração do serviço de saneamento 
básico desse município e dá outras providências.” 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, no uso de suas 
atribuições legais, fundamentado no que lhe confere o inciso IV do artigo 10, da Lei Orgânica do Município, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Município autorizado a realizar estudos de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental – EVTEA, visando identificar a exequibilidade da concessão dos serviços integrantes do sistema 
municipal de saneamento básico. 

 
§ 1º- Os estudos descritos no caput deste artigo podem ser realizados, através da 

contratação de consultorias especializadas nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou por meio de Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI. Igualmente, podendo ser efetivado pela combinação de ambos sistemas.  

 
§ 2º-Caso se opte pela utilização do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 

deve ser editado Decreto, regulamentando-o no âmbito do Município.  
 
§ 3º- Integram o sistema municipal de saneamento básico: conjunto de serviços, infra-

estruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas; drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;     

 
Art. 2º - Caso o resultado dos estudos descritos no art. 1º desta Lei demonstrem 

viabilidade, fica o Município autorizado a conceder os serviços integrantes do sistema de saneamento básico 
municipal.  

 
§ 1º- A concessão deve ser instrumentalizada, através de regular processo licitatório nos 

termos da legislação nacional vigente, em especial,  da Constituição Federal e das Leis n
os

 8.666/1993 
(Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências), 8.987/1995 (Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências), 9.074/1995 (Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências) e 11.079/2004 (Institui normas gerais para licitação e contratação 
de parceria público-privada no âmbito da administração pública)e o Decreto nº 8.428/2015 (Dispõe sobre o 
Procedimento de Manifestação de Interesse a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos, 
investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, a serem utilizados pela 
administração pública). 

 
§ 2º- A delegação dos serviços objeto desta Lei deve obrigatoriamente buscar o 

atendimento das diretrizes dispostas na Lei nº 11.445/2007 (Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico) e os termos a serem delineados no Plano Municipal de Saneamento Básico, em 
especial: universalização do acesso; integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso 
na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas 
à saúde pública e à proteção do meio ambiente; disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados 
à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; adoção de métodos, técnicas e 
processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; eficiência e sustentabilidade 
econômica; utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e 
a adoção de soluções graduais e progressivas; transparência das ações, baseada em sistemas de 
informações e processos decisórios institucionalizados; controle social; segurança, qualidade e regularidade; 
integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos e adoção de medidas 
de fomento à moderação do consumo de água.  

 
Art. 3º - No transcorrer dos procedimentos de elaboração dos Estudos e realização do 

processo licitatório, o Município apresentará a Câmara Municipal projeto de lei criando a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos, com objetivo de atender os requisitos da Lei nº 11.445/2007. 

 
                Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições 

em contrário. 
 

        Extremoz/RN, 24 de junho de 2019. 
 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito do Município de Extremoz 

 
 
 
 
 
LEI Nº 984/2019, DE JUNHO DE 2019 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


12 
ANO IX – Nº 1992 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2019 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

 

  
AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONTRATAR SERVIÇO DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEITAS 
PÚBLICAS POR MEIO DE PAGAMENTO COM CARTÕES DE 
DÉBITO E DE CRÉDITO. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ, JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, fundamentado no que lhe confere o inciso IV do artigo 10 da Lei Orgânica do Município, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Município autorizado a contratar serviços de arrecadação de tributos municipais, por meio de 
pagamento com cartões de débito e de crédito.  
  
Parágrafo único. Abrange a aquisição ou locação de equipamento das principais administradoras de 
autoatendimento e respectivo sistema operacional para pagamento com cartão de débito e crédito.  
  
Art. 2º O uso de cartões de débito e crédito visando à extinção de créditos tributários e não tributários 
abrangerá àqueles inscritos em Dívida Ativa e exclusivamente à hipótese de pagamento, segundo o disposto 
no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).  
  
Parágrafo único. Fica desde já determinado que o uso de cartões de débito e crédito não se estende à 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na modalidade de parcelamento.  
  
Art. 3º Fica o Município de Extremoz autorizado a receber pagamentos de impostos, taxas, contribuição de 
melhoria e divida ativa de natureza tributaria e não tributaria por meio de cartão de crédito e de débito, 
podendo o pagamento ser de forma parcelada em até 12 (doze) vezes, com os acréscimos que a legislação 
tributaria municipal vigente fizer incidir no caso de pagamento parcelado e de acordo com o mínimo de 
parcelas possível.  
 
Parágrafo único. Nos pagamentos de tributos municipais realizados com cartão de crédito ou débito, o 
Município de Extremoz, conforme seu poder discricionário fica autorizado a conceder descontos nos juros e 
multas que incide sobre as parcelas vencidas de acordo com o parcelamento realizado, podendo ser para 
parcela única com desconto de 40%, até 06 (seis) parcelas com 30%, de 07 (sete) à 12 (doze) parcelas com 
20%, de modo a não causar perda na arrecadação por parte da municipalidade.  
  
Art. 4º A transferência de valores dos créditos decorrentes da transação de pagamento com cartões de 
débito e de crédito pela prestadora dos serviços ao Município de Extremoz ocorrerá em 72 (setenta e duas) 
horas ou 07 (sete) dias, no caso de pagamento parcelado, e 24 (vinte e quatro) horas ou 48 (quarenta e oito) 
horas no caso de pagamento no débito, depois da efetivação da transação, conforme dispuser o instrumento 
pactuado com a operadora do cartão. 
 
Art. 5º A modalidade de recebimento, por meio de pagamento com cartão de débito e de crédito, não substui 
ou inviabiliza nenhuma das demais formas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156, do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).  
  
Art. 6º Os recursos orçamentários para a execução das ações decorrentes desta Lei estão previstos no 
orçamento do Município de Extremoz, destinados à Secretaria Municipal de tributação.  
  
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  
 

Extremoz/RN, 24 de junho de 2019. 
  
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  
Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 207/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Nomear, SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO, CPF 444.684.584-53, para o Cargo de 

Pregoeira, S2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações. 
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de Julho de 2019. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 208/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Exonerar a pedido, ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, CPF 028.355.194-

16, do Cargo de Secretária, S1, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de Julho de 2019. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
PORTARIA Nº 209/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Exonerar, ELMA MARIA CARDOSO, CPF 597.012.854-68, do Cargo de Assessora 

Especial, CC-2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações. 
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Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 04 de Julho de 2019. 

 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 210/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Nomear, ELMA MARIA CARDOSO, CPF 597.012.854-68, para o Cargo de Supervisora de 

Departamento - CC-2, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 04 de Julho de 2019. 

 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
PORTARIA Nº 211/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Nomear, LINDOMAR MIRANDA GOMES, CPF 785.058.104-06, para o Cargo de Assessor 

Especial - CC-2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações. 
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 04 de Julho de 2019. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 212/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear, BRUNO DE MEDEIROS DUARTE CPF 058.361.564-33, para o Cargo de 

Secretário de Saúde – S-1, da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de Julho de 2019. 

 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
PORTARIA Nº 213/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar, KLIVERSON HADLAY CHAVES DA SILVA CPF 017.068.734-17, do Cargo de 

Gerente – CC-1, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.  
 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de Julho de 2019. 

 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
PORTARIA Nº 214/2019 – GP 
  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear, ADRIANO CEZAR FREIRE GOMES CPF 786.007.824-49, para o Cargo de 

Gerente – CC-1, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.  
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Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de Julho de 2019. 

 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 04/2019. 

 
O Município de Extremoz/RN, através de seu pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
EVENTOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: RS PROMOÇÕES E 
EVENTOS- CNPJ: 24.591.091/0001-45, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
 Extremoz/RN, em 06 de junho de 2019. 
Gustavo Costa de Miranda 
Pregoeiro 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 04/2019. 

 
O Município de Extremoz/RN, através de seu Pregoeiro oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO E EVENTOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: RS 
PROMOÇÕES E EVENTOS- CNPJ: 24.591.091/0001-45, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
 Extremoz/RN, em 06 de junho de 2019. 

Gustavo Costa de Miranda 
Pregoeiro 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 04/2019. 

 
O Município de Extremoz/RN, através de seu Pregoeiro oficial, torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO E EVENTOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: RS 
PROMOÇÕES E EVENTOS- CNPJ: 24.591.091/0001-45, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fica Assim a presente licitação HOMOLOGADA. 
Extremoz/RN, em 06 de junho de 2019. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


17 
ANO IX – Nº 1992 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2019 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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