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Diário Oficial 

Nº 1497 - ANO VII SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2017 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 

 
ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2017 

REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2016 
 

  Autorizo a Empresa, CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.376.468/0001-50, para prestação dos serviços de engenharia de pavimentação e drenagem das 
localidades de Murici, Central Park I, Parque das Jaqueiras e Vila de Fátima, ambas no município de 
Extremoz/RN. 
  Os serviços apresentam valor global de R$ 2.621.508,74 (dois milhões, seiscentos e vinte e 
hum mil, quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos), originando a Concorrência Pública nº 
001/2016- PME/RN. 
Prazo de execução: 06 (seis) meses. Conforme Cláusula Sexta do referido contrato  
Fontes de recursos orçamentários: Unidade: 02.005 
Projeto Atividade: 15.451.051.1049/15.451.051.1126 Drenagem Pavimentação de Ruas Zonas Urbana e 
Rural 
Fonte: 100/024 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.  
Data: 16/06/2017 

 

_______________________________ 
Mário Sérgio Pimentel de Azevedo 

Pela Contratada 
 

 

_____________________________ 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Pela Contratante 
 
PORTARIA N° 223/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua 
Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: ABEL SILVINO DO MONTE. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 04 de junho de 2014. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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 Ao quarto dia do mês de junho de 2014, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Abel Silvino do Monte, 
brasileiro (a), casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 498.213-SSP/ RN e CPF/ número 
300.439.214-34, CTPS número 35700, série 00001/ RN, residente na Rua Alto da Gloria, N° 87, Nossa 
Senhora da Apresentação, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 223/2017 – GP, de 19 de junho de 
2017, para ocupar o cargo de professor (a) de língua portuguesa, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que 
lhe forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no 
exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
  Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme 
parecer jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de 
junho de 2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a 
procuradoria OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos 
referidos termos de posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos 
documentos na administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem 
entregues pela atual administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da 
Lei N° 305, de 10 de março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

ABEL SILVINO DO MONTE 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

  
PORTARIA N° 224/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: ANDERSON 
BARBOSA DA SILVA. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 15 de abril de 2013. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 

  
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Aos quinze dias do mês de abril de 2013, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Anderson Barbosa da Silva, 
brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2257876-SSP/ RN e CPF/ número 
066.674.884-51, CTPS número 5085270, série 00010/ RN, residente na Rua São Expedito, N° 330, Pajuçara, 
Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 224/2017– GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
professor (a) dos anos iniciais do ens. fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, 
o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de 
inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado 
ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

ANDERSON BARBOSA DA SILVA 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
  

PORTARIA N° 225/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: ANDREA 
BARBOSA DA SILVA DAMASCENO. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 04 de agosto de 2015. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao quarto dia do mês de agosto de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Andrea Barbosa Da Silva 
Damasceno, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2297821-SSP/ RN e CPF/ 
número 877.660.194-34, CTPS número 76247, série 00011/ RN, residente na Rua São Sebastião do Passe, 
N° 46, Centro, Conjunto da Cohab, Ceara Mirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 225/2017 – GP, de 19 
de junho de 2017, para ocupar o cargo de professor (a) dos anos iniciais do ens. fundamental, ficando lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, 
a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos 
poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da 
atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
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ANDREA BARBOSA DA SILVA DAMASCENO 

Empossado (a) 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

Extremoz/RN, 20/06/2017 
 

PORTARIA N° 226/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: GLLAUCE 
CRISTINA DE ARAUJO BRANDÃO. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 06 de novembro de 2015. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao sexto dia do mês de novembro de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Gllauce Cristina de Araujo 
Brandão, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002022434-SSP/ RN e CPF/ 
número 044.065.174-30, CTPS número 3012417, série 00010/ RN, residente na Rua São Pedro, N° 27, Lot. 
Nova Republica, Quadra 5, Lote 1, São Gonçalo do Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 
226/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de professor (a) dos anos iniciais do ens. 
fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção medica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da estrita obediência 
aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo irrevogável de trinta 
dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e 
acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

GLLAUCE CRISTINA DE ARAUJO BRANDÃO 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
PORTARIA N° 227/2017-GP 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: IVANIZE MARIA SILVA DE 
ALBUQUERQUE COSTA. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 04 de agosto de 2015. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao quarto dia do mês de agosto de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Ivanize Maria Silva de 
Albuquerque Costa, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1929770-SSP/ RN 
e CPF/ número 010.790.554-01, CTPS número 90877, série 00016/ RN, residente na TV Degrau do Saber, 
N° 46, Igapo, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 227/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o 
prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

IVANIZE MARIA SILVA DE ALBUQUERQUE COSTA  
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
PORTARIA N° 228/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Matemática, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: JAERTON EUDSON DOS SANTOS 
LUCENA. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 07 de março de 2013. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao sétimo dia do mês de março de 2013, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Jaerton Eudson dos Santos 
Lucena, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001566230-SSP/ RN e CPF/ 
número 027.622.204-08, CTPS número 92197, série 00013/ RN, residente na TV São Diogo, N° 107, 
Planalto, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 228/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de professor (a) de matemática, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual 
apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de 
inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado 
ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

JAERTON EUDSON DOS SANTOS LUCENA 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
PORTARIA N° 229/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua 
Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: JOAO PAULO ANDRE PIMENTA 
NETO. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 10 de maio de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao décimo dia do mês de maio de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. João Paulo Andre Pimenta 
Neto, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1112652-SSP/ RN e CPF/ 
número 876.925.384-68, CTPS número 2178, série 00015/ RN, residente na Avenida Jesse Freire Br, N° 
523, Centro, Macaíba/ RN, nomeado (a) através da Portaria 229/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de professor (a) língua portuguesa, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, 

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


7 
ANO VII – Nº 1497 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2017. 

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 

 

 
 

o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de 
inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado 
ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

JOAO PAULO ANDRE PIMENTA NETO 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
PORTARIA N° 230/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor 
(a), da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: KATIA PATRICIA GOMES DA SILVA. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 08 de março de 2013. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Ao oitavo dia do mês de março de 2013, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Katia Patricia Gomes da Silva, 
brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1478348-SSP/ RN e CPF/ número 
024.602.754-12, CTPS número 02402, série 00014/ RN, residente na Rua Bomfim, N° 295, Mãe Luiza, Natal/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 230/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
auxiliar de professor (a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos 
os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção medica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da estrita obediência 
aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo irrevogável de trinta 
dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e 
acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
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administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

KATIA PATRICIA GOMES DA SILVA 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 
PORTARIA N° 231/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: LENILTON 
BATISTA DO NASCIMENTO. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 20 de abril de 2016. 
  Art.3° - Fica revogado a portaria 084/2016 de 30 de abril de 2016, sendo substituída pela 
portaria 231/2017 de 19 de junho de 2017. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Aos vinte dias do mês de abril de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Lenilton Batista do Nascimento, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002.264.867-SSP/ RN e CPF/ número 
049.368.394-18, CTPS número 07498, série 0018/ RN, residente na Rua Conquista, 3037, Neópolis, Natal/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 231/2016 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professor (a) dos Anos Iniciais do Ens. Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o 
prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 
LENILTON BATISTA DO NASCIMENTO 

Empossado (a) 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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Extremoz/RN, 20/06/2017 
 

PORTARIA N° 232/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: MONICA SILVA DE 
AZEVEDO. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 06 de novembro de 2015. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Ao quinto dia do mês de novembro de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Monica Silva de Azevedo, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2284150-SSP/ RN e CPF/ número 049 
046.740.764-98, CTPS número 20082, série 00018/ RN, residente na Rua Santa Ines, 885, Potengi, Natal/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 232/2016 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual 
apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de 
inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado 
ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 
MONICA SILVA DE AZEVEDO 

Empossado (a) 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

Extremoz/RN, 20/06/2017 
 
 

PORTARIA N° 233/2017-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 
Iniciais Do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: SIVONEY 
MARQUES DE OLIVEIRA. 
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  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 04 de agosto de 2015. 
   Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Ao quarto dia do mês de agosto de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Sivoney Marques de Oliveira, 
brasileiro (a), Divorciado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1397459-SSP/ RN e CPF/ número 
915.728.944-15, CTPS número 18556, série 00011/ RN, residente na Travessa Jerico, 19, Alecrim, Natal/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 233/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professor (a) dos Anos Iniciais Do Ens. Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção medica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o 
prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 
SIVONEY MARQUES DE OLIVEIRA 

Empossado (a) 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

Extremoz/RN, 20/06/2017 
 

PORTARIA N° 234/2016-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 
n°557/2009. 
   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professora, da 
Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: FABIANA VARELA DE OLIVEIRA. 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 29 de junho de 2016. 

Art.3° - Fica revogado a portaria 198/2016 de 04 de agosto de 2016, sendo substituída 
pela portaria 234/2017 de 19 de junho de 2017. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 04 de agosto de 2016. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
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 Aos vinte nove dias de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Srª. Fabiana Varela de Oliveira, brasileiro (a), 
Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.884.753-SSP/ RN e CPF/ número 012.079.734-
83, CTPS número 0598510, série 00020/ RN, residente na Avenida Guararapes, 579, Gramore, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 234/2017 – GP, de 19 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professora, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção medica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhe forem atribuídos além da estrita obediência 
aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente que terá o prazo irrevogável de trinta 
dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e 
acabado o ato de investidura. 
 Este termo é retroativo ao concurso público homologado em 11 de Março de 2013, conforme parecer 
jurídico do Dr. Deyvidson Giulliano Xavier de Paula, procurador geral do município, do dia 14 de junho de 
2017, que conclui o seguinte: “Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER, a procuradoria 
OPINA no seguinte sentido, pela possibilidade e legalidade da expedição e entrega dos referidos termos de 
posse, tendo em vista que não houve a emissão nem a entrega dos respectivos documentos na 
administração anterior, sendo assim, agora, é emiti-los com datas atuais  para serem entregues pela atual 
administração, a fim de que seja efetivada ao que se encontra positivado no art. 24, da Lei N° 305, de 10 de 
março de 1997”. 
 E para constar, eu, José Rondinelly Kleiton da Silva, (                ), gerente de  Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o presente termo que 
vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

FABIANA VARELA DE OLIVEIRA 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
Extremoz/RN, 20/06/2017 

 

PORTARIA Nº 235 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) de 

Educação Infantil, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
ANDRESSA DE SOUZA SILVA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 23 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos vinte e três dias do mês de março de 2017, compareceu perante a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, 
ANDRESSA DE SOUZA SILVA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1975507 
SSPRN e CPF número 009.828.424-06, CTPS número 56336, série 0016/RN, residente na Rua Santo 
Onofre, 600 – Planalto – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 238/2017 – GP, de 19 de Junho de 
2017, para ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e 
entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 
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E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Andressa de Souza Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 236 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: ANTONIO DIONISIO DE SOUZA NETO. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos cinco dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ANTONIO 
DIONISIO DE SOUZA NETO, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2189897 
SSPRN e CPF número 068.386.324-03, CTPS número 5994388, série 0010/RN, residente na Rua Francisco 
Varela, 231 – Cidade da Esperança – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 239/2017 – GP, de 19 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, 
a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos 
poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da 
atividade administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Antonio Dionisio de Souza Neto 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 237/2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, 

em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: DJENANE GILLIE DA 
SILVA BARROS.   

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 23 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
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TERMO DE POSSE 
 

Aos vinte e três dias do mês de março de 2017, compareceu perante a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, 
DJENANE GILLIE DA SILVA BARROS, brasileiro (a), Divorciada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
1960067 SSPRN e CPF número 851.292.164-15, CTPS número 39410, série 0010/ RN, residente na Rua da 
Castanheira, 17 – Quinta das Figueiras – Extremoz/RN, nomeado (a) através da Portaria 240/2017 – GP, de 
19 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, ficando lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e 
entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Djenane Gillie da Silva Barros 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 238 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) de 

Educação Infantil, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: ELAYNE 
KARINA PERES BATISTA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos cinco dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ELAYNE KARINA 
PERES BATISTA, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1985343 SSPRN e CPF 
número 058.728.194-47, CTPS número 45233, série 0020/RN, residente na Av. Pedro Vasconcelos, 27 – 
Centro – Extremoz/RN, nomeado (a) através da Portaria 241/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhes forem 
atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente 
ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício 
do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Elayne Karina Peres Batista 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 239 /2017 – GP 
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O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: JUAREZ INACIO DO NASCIMENTO. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 27 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos vinte e sete dias de março de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN, JUAREZ INACIO 
DO NASCIMENTO, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1967166 SSPRN e 
CPF número 047.586.354-20, CTPS número 96772, série 0017/RN, residente na Rua das Flores, 1735 – 
Canto de Moça – Ielmo Marinho/RN, nomeado (a) através da Portaria 242/2017 – GP, de 19 de Junho de 
2017, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de 
seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as 
funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos 
poderes/deveres que lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da 
atividade administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Juarez Inacio do Nascimento 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 240 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

MARIA DE FATIMA DE MELO FERREIRA 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 07 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos sete dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, MARIA DE FATIMA 
DE MELO FERREIRA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 181169 SSPRN e 
CPF número 704.127.664-34, CTPS número 3016748, série 0010/RN, residente na Av. Paulistana, 2018 – 
Potengi – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 243/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
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provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e 
entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Maria de Fatima de Melo Ferreira 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 241 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: MERCIA MARIA NASCIMENTO BORGES SALES. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos cinco dias de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, MERCIA MARIA 
NASCIMENTO BORGES SALES, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
1903984 SSPRN e CPF número 010.676.394-62, residente na Rua Terezinha Campelo, 54 – Lagoa Azul – 
Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 244/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que lhes forem 
atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente 
ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício 
do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Mercia Maria Nascimento Borges Sales 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 242 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, 

em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: MICHELLE KARINE 
FIGUEIREDO DA SILVA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 31 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
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   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos trinta e um dias de março de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN, MICHELLE 
KARINE FIGUEIREDO DA SILVA, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
1395451 SSPRN e CPF número 914.061.204-53, CTPS número 20729, série 0015/RN, residente na Rua 
Joana D'Arc, 1763A – Candelária – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 245/2017 – GP, de 19 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que lhes forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda que 
terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Michelle Karine Figueiredo da Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 243 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, 

em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: OZENEIDE MARIA ALVES 
DO NASCIMENTO. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 04 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos quatro dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, OZENEIDE MARIA 
ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1039937 
SSPRN e CPF número 663.525.254-15, CTPS número 24614, série 0007/RN, residente na Rua Itambé, 161 
– Igapó – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 246/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Auxiliar de Professor, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou 
todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que lhes forem atribuídos além da estrita obediência 
aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de 
trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e 
acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
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Ozeneide Maria Alves do Nascimento 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 244 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: PAULA BATISTA DA TRINDADE.   

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 30 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz, 19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos trinta dias do mês de março de 2017, compareceu perante a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, PAULA 
BATISTA DA TRINDADE, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1859285 
SSPRN e CPF número 056.617.844-30, residente na Rua Jose Erivan Barbosa, 1740 – Candelária – 
Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 247/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que lhes forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda que 
terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Paula Batista da Trindade 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 245/2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: RAQUEL DE CASTRO COSTA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 06 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 
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Aos seis dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN, RAQUEL DE 
CASTRO COSTA, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1990733 SSPRN e CPF 
número 040.734.344-16, CTPS número 19050, série 0018/RN, residente na Rua Conselheiro Lafaiete, 2893 
– Neopolis – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 248/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e 
entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Raquel de Castro Costa 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 246 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: RENATA VIEIRA DE SOUZA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 

TERMO DE POSSE 
 

Aos cinco dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 
de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, RENATA VIEIRA 
DE SOUZA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2076930 SSPRN e CPF 
número 010.549.904-84, CTPS número 81487, série 0016/RN, residente na Rua Rio das Pedras, 122 – 
Lagoa Azul – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 249/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, 
ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e 
entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Renata Vieira de Souza 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 247 /2017 - GP 

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


19 
ANO VII – Nº 1497 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2017. 

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 

 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua 

Portuguesa, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: ROSELI DA 
SILVA.   

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 12 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos doze dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ROSELI DA SILVA, 
brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 3834694 SSPRN e CPF número 
912.913.134-00, CTPS número 1514866, série 0030/RN, residente na Rua Tenente Boanerges Amaral, 189 – 
Estrela do Mar – Extremoz/RN, nomeado (a) através da Portaria 250/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, 
para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua Portuguesa, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que lhes forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda que 
terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Roseli da Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA Nº 248 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: ROSILENE MARQUES MOURA E SILVA. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 10 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos dez dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ROSILENE 
MARQUES MOURA E SILVA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 896032 
SSPRN e CPF número 565.918.534-72, CTPS número 17340, série 0006/RN, residente na Rua Igarassu, 20 
– Cidade da Esperança – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 251/2017 – GP, de 19 de Junho de 
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2017, para ocupar o cargo de Professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de 
seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as 
funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos 
poderes/deveres que lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da 
atividade administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Rosilene Marques Moura e Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 249 /2017 - GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua 

Portuguesa, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: TERESINHA 
CRISTINA GOMES BULHÕES. 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 31 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos trinta e um dias de março de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN, TERESINHA 
CRISTINA GOMES BULHÕES, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 739325 
SSPRN e CPF número 429.272.854-20, CTPS número 6601, série 0004/RN, residente na Rua Adail de 
Pamplona de Menezes, 204 – Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, nomeado (a) através da Portaria 252/2017 
– GP, de 19 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor (a) de Língua Portuguesa, ficando lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, 
a exercer as funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos 
poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios informadores da 
atividade administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Teresinha Cristina Gomes Bulhões 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 250 /2017 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Professor (a) de 

Educação Infantil, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
ADRIANA DANTAS DA COSTA. 
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  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  19 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos cinco dias do mês de abril de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ADRIANA DANTAS 
DA COSTA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2381053 SSPRN e CPF 
número 063.652.694-12, CTPS número 5999940, série 0010/RN, residente na Rua Floriano Ferreira da Silva, 
185 – Centro – Extremoz/RN, nomeado (a) através da Portaria 237/2017 – GP, de 19 de Junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação, o/a qual apresentou todos os documentos necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando dos poderes/deveres que lhes forem atribuídos 
além da estrita obediência aos princípios informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda que 
terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de origem e entrar no exercício do cargo, 
quando restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

E para constar, eu, Jose Rondinelly Kleiton da Silva, (       ), Gerente de Recursos 
Humanos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 

Adriana Dantas da Costa 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 264/2017 – 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. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear LEANDRO ALVES DA NOBREGA, CPF Nº 070.858.054-80, para o cargo 

comissionado de Assessor Técnico – CC - 4, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
PORTARIA Nº 265/2017 – 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. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar NADEL LUCENA MOTA, CPF Nº 077.075.784-73, do cargo comissionado de 

Assessor Técnico – CC - 4, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
PORTARIA Nº 266/2017 – GP 
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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. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear NADEL LUCENA MOTA, CPF Nº 077.075.784-73, para o cargo comissionado de 

Assessor Técnico – CC - 4, da Secretaria Municipal de Tributação. 
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
PORTARIA Nº 267/2017 – 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. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear, MARIA HELENA DE AQUINO RIBEIRO NETA, CPF Nº 077.342.994-82, para o 

cargo comissionado de Chefe do Setor de Alimentação Escolar - CC - 4, da Secretaria Municipal de 
Educação.  
 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 e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Contratado: TINUS INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 35.408.525/0001-45.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE 
DIREITO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. 
Valor Global: R R$ 73.500,00 (SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), para os itens 21 e 22. 
Oriundo: Pregão Presencial de N.º 023/2017. 
Base Legal: Lei n°. 10.520/02 e 8.666/93. 
Vigência do Contrato: 12 meses. 
Pela Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 | JOAZ OLIVEIRA MENDES 
DA SILVA – CPF: 061.242.554-13 – PREFEITO MUNICIPAL 
Pelo Contratado: TINUS INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 35.408.525/0001-45. | ALDYR DE OLIVEIRA LIMA 
FILHO - CPF: 491.014.474-91 (PROCURADOR). 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 029/2017. 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 029/2017, objetivando o Registro de Preços 
para Aquisição futuras de tambores e conjunto de coleta seletiva, para destinação correta de resíduos 
sólidos de ruas, praças e órgãos públicos no município de Extremoz/RN, que teve como vencedor no 
item 01 a licitante RADIANY F MALHEIRO – ME, CNPJ: 21.565.342/0001-29 e para o item 02 CAMARA 
CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP – CNPJ: 15.160.493/0001-02. 

Extremoz/RN, 19 de Junho de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 030/2017. 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 030/2017, objetivando o Registro de Preços 
para Aquisição de itens para confecção de Kit maternidade, afim da distribuição gratuita para 
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gestantes em situação de vulnerabilidade social no município de Extremoz/RN, que teve como 
vencedor nos itens 04, 06, 11, 14 e 16 para a licitante RADIANY F MALHEIRO – ME, CNPJ: 
21.565.342/0001-29 e para os itens 01,02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13 e 15 para a empresa LEONARDO 
COSTA DOS SANTOS - ME – CNPJ: 11.183.984/0001-00. 

Extremoz/RN, 19 de Junho de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

 

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
dispensa de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 
 

PROCESSO n°. 049/2017 
INTERESSADO: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME  
OBJETO: Aquisição de 1.400 (mil e quatrocentas) unidades, de 200g, de Pastilha de Hipoclorito de Cálcio de 
lenta dissolução, para atender as necessidades do SAAE. 
VALOR: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 020020; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339030-00; Fonte de Recursos – 100. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
DATA: 19 de junho de 2017. 
  

Extremoz/RN, 19 de junho de 2017. 

 

MIKCAYL MATHEUS MELO DE MORAIS 
Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/ RN 
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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: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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