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Diário Oficial 
Nº 1943- ANO IX SEGUNDA-FEIRA, 22 DE ABRIL 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 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 
007/2019 CONFORME RESULTADO DO EDITAL 002/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL nº 1906 - 

ANO IX, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O Prefeito de Extremoz-RN, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância ao 
Princípio da Publicidade, divulga a Lista da 6ª Convocação sendo candidatos dos Editais 002 e 004/2019, 
referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por prazo determinado. 

O detalhamento da lista se encontra no diário oficial da Prefeitura Municipal de Extremoz no site 
www.extremoz.rn.gov.br. 

 
DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 
A convocação para contratação obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos 

e será efetuada de acordo com a necessidade da administração pública municipal. 
 
O candidato convocado para contratação que não comparecer no prazo e horário determinado será 

considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo, convocando-se, pois, o candidato 
subsequente da relação do cadastro reserva, caso haja candidato classificado no CR. 
 

Abaixo as datas e horário de apresentação dos candidatos convocados nas secretarias: 
 

 23 e 24/04/2019 

 Horário: Das 8h às 14h 
 
DA CONTRATAÇÃO: 
 

Os candidatos aprovados serão convocados para preenchimento das vagas previstas de acordo com 
o respectivo Edital. 

Os candidatos convocados serão contratados pela Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, seguindo a 
ordem de classificação, através de contrato por prazo determinado, respeitados 90 (noventa) dias a título de 
experiência, regulado por Lei Municipal, devendo ser apresentado pelo candidato no momento do 
comparecimento para a contratação: 

 
Os candidatos deverão apresentar os documentos a baixo relacionados com originais e cópias. 
 

 Cópia Legível do CPF 
 Cópia Legível do RG 
 Cópia Legível do Comprovante de Endereço. (Expedido em no máximo 90 dias) 
 Cópia Legível da Certidão de Nascimento ou Casamento 
 Cópia Legível do Título de Eleitor 
 Cópia Legível da Carteira de Trabalho 
 Cópia Legível da Comprovação de Escolaridade Atual. (Diploma ou histórico) 
 Foto ¾ Colorida 
 Certidão de Quitação de Cumprimento das Obrigações Eleitorais 
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 Certidão de Quitação de Cumprimento das Obrigações Militares. (Sexo masculino) 
 Comprovante dos pré-requisitos para investidura do cargo 
 Cópia Legível do documento de habilitação técnica (Ex. CRC, CRA, CRM, CREA...) 
 Nº CNIS. (PIS, PASEP ou NIT) 
 Conta Bancária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Conta Salário apenas) 

 
O Candidato que foi classificado em mais de um cargo ou por mais de uma secretaria, e que for 

convocado, deverá optar por apenas um cargo (em uma determinada secretaria), no ato da sua 
apresentação, sendo vedada a contratação em mais de uma função 

 
Edital 002/2019 - Secretaria Municipal de Saúde serão convocados a quantidades de candidatos 

relacionados a baixo. 
Endereço da Secretaria: Rua Monte Gerezim, s/n - Central Parque 1, Extremoz/RN 
 
 

Nome Completo Cargo RESULTADO 
CLASSIFIC

AÇÃO 
Lotação 

NAZARENO PEREIRA DA SILVA 

MOTORISTA 
CARTEIRA “B” 

Classificado 

1 

 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde - SMS 

 

Nome Completo Cargo RESULTADO 
CLASSIFIC

AÇÃO 
Lotação 

MICHAEL TARCIZO PAIVA DA 
CRUZ 

MOTORISTA 
CARTEIRA “D” 

Classificado 

2 

 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde - SMS 

 
 
Edital 004/2019 - Secretaria Municipal de Assistência Social serão convocados a quantidades de 
candidatos relacionados abaixo. 
Endereço da Secretaria: Rua Capitão José da Penha, s/n – Centro, Extremoz/RN 
 

Nome Completo Cargo RESULTADO 
CLASSIFICA

ÇÃO 
Lotação 

HOZANA KEZIA CARVALHO 
DA COSTA 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 

Classificado 

6 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social - SMAS 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
RESOLUÇÃO Nº 140/2019  

Extremoz/RN, 26 de março de 2019. 
 

Aprova o Regimento da 6ª Conferência 
Municipal de Saúde de Extremoz Estado do 
Rio Grande do Norte (6ª CMS). 

 
           O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Extremoz-RN, em sua 157ª Reunião Ordinária, 
realizada em 26 de março de 2019 no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pela Lei 
Complementar Nº 635 publicada no Diário Oficial do Município de Extremoz-RN, de 30 de dezembro de 2010, 
e pela Portaria nº 380/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Extremoz-RN, de 29 de agosto de 
2017, e 
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Considerando o que disciplina a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 
7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, e a Resolução Nº 453, de 10 de 
maio de 2012, que dispõe sobre a organização dos Conselhos de Saúde, e 

Considerando a Portaria Nº 3.134, de 17 dezembro de 2013 que dispõe sobre a transferência de 
recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes 
financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério 
da Saúde, resolve: 
                            Artigo 1º - Aprovar na integra REGIMENTO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE EXTREMOZ, Estado do Rio Grande do Norte – 6ª CMS de Extremoz-RN, que tem por tema 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”. 
 

CAPÍTULO I 
   DA NATUREZA E FINALIDADE 
 

Art. 1º A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Extremoz Estado do Rio Grande do Norte, convocada pelo 
Decreto nº 006/2019, de 18 de março de 2019, publicado no Diário Oficial do Município em 19 de março de 
2019, tem como objetivos: 

I – debater o tema da Conferência com enfoque na saúde como direito e na consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

II – pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e suficiente para o 
SUS; 

III – reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para garantir a saúde como 
direito humano, a sua universalidade, integralidade e equidade, com base em políticas que reduzam as 
desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 

IV – mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca da saúde como direito e em 
defesa do SUS; 

V – fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação da sociedade em 
todas as etapas da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8); 

VI – avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde e participar 
da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e dos Planos Municipais, Estadual e Nacional de 
Saúde, no contexto dos 30 anos do SUS; 

VII – aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas de barrar os retrocessos no 
campo dos direitos sociais, bem como da necessidade da democratização do Estado, em especial as que 
incidem sobre o setor saúde. 

 
CAPÍTULO II 
DAS ETAPAS 

 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 2º A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte terá abrangência 
municipal e será procedida por Conferências Estaduais e Nacional de Saúde, de acordo com o seguinte 
calendário: 

I - Etapa Municipal: 23 de abril de 2019;  
II - Etapa Estadual: 11, 12 e 13 de junho de 2019; 
III - Etapa Nacional: 04 a 07 de agosto de 2019; e IV - 
Etapa de Monitoramento: a partir de 2019. 

§ 1º - A Etapa Municipal da 9ª CES, com base em Documento Orientador e sem prejuízo de outros 
debates, tem o objetivo de analisar as prioridades locais de saúde, formular propostas no âmbito dos 
Municípios, dos Estados e da União, e elaborar Relatório Final, nos prazos previstos por este Regimento. 

§ 2º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde nas esferas Estadual e 
Nacional serão destacadas no Relatório Final da Etapa Municipal. 

§ 3º- O Relatório Final da Etapa Municipal será de responsabilidade dos Conselhos Municipais de 
Saúde e deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa Estadual até 10 dias após do término da 
Etapa Municipal. 

§4º - O registro dos dados sobre a Conferência Municipal será feito por cada Conselho Municipal de 
Saúde, até 10 dias após do término da Etapa Municipal, no Portal do Conselho Estadual de Saúde. 
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§ 5º - Nas Conferências Municipais serão eleitos(as), de forma paritária, os(as) delegados(as) que 
participarão da Conferência Estadual, conforme previsto na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), e na Lei nº 8.142/1990. 

§ 6º - Em todas as Conferências Municipais e na 9ª Conferência Estadual de Saúde será assegurada 
acessibilidade plena, considerando aspectos arquitetônicos, atitudinais, programáticos e comunicacionais, 
de acordo com o Manual de Acessibilidade, recomendado pela Lei nº 10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 
e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009. 

§ 7º - O não cumprimento dos prazos e/ou realização da etapa prevista neste artigo não constituirá 
impedimento para a realização da Etapa Estadual. 

 
Seção II 

Da Etapa Estadual 
 

Art. 3º A Etapa Estadual terá por objetivo analisar as prioridades constantes no Documento 
Orientador, elaborar propostas para Estados e União, e encaminhar à Comissão Organizadora Nacional o 
respectivo Relatório Final. 

Parágrafo único. Deverá constar no Relatório Final da Etapa Estadual o quantitativo de participantes 
de todas as atividades realizadas referente à Etapa Municipal. 

Art. 4º O Conselho Estadual de Saúde definirá o número de delegados(as) por Município que 
participarão da Etapa Estadual, observando-se a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Art. 5º Na Etapa Estadual só poderão participar os(as) delegados(as) eleitos(as) nas Conferências 
Municipais, os delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde, delegados(as) convidados(as), 
obedecendo a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e os 
convidados(as) e observadores. 

§ 1º - Os(as) delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde são: I - 
conselheiros(as) estaduais titulares e suplentes; 

II - representantes de entidades/instituições. 
§ 2º - O número de conselheiros(as) estaduais, somado ao número de representantes de 

entidades/instituições, não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do total dos(as) 
delegados(as) eleitos(as) nas Conferências Municipais de Saúde. 

§ 3º - Os delegados(as) previstos nos incisos I e II do § 1º serão apresentados(as) e homologadas 
pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde. 

Art. 6º As inscrições dos(as) delegados(as), na Etapa Estadual, eleitos para participarem da 9ª CES 
serão realizadas pela comissão organizadora da Conferência Estadual. 

 
Seção III 

Da Etapa Nacional 
 

Art. 7º A Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) ocorrerá em Brasília, de 04 a 
06 de agosto de 2019 e tem por objetivos principais analisar e votar o Relatório Nacional Consolidado, 
elaborado pela Comissão de Relatoria, com base nos Relatórios das Conferências Estaduais e do Distrito 
Federal, sob a perspectiva do direito à saúde pública e de qualidade, como direito do povo brasileiro. 

§ 1º - A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) será presidida pelo Ministro de Estado da Saúde 
e, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário-Executivo do Ministério da Saúde. 

§ 2º - A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) será coordenada pelo(a) Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde e, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário-Geral ou Secretária Geral da 
Comissão Organizadora. 

§ 3º - Em virtude do processo de transição pelo qual passará o Pleno e a direção do Conselho 
Nacional de Saúde e buscando o fortalecimento e a continuidade dos processos organizativos e operacionais 
da 16ª CNS (8ª+8), o atual Presidente do CNS exercerá, após o término de seu mandato, a função de 
Coordenador-Adjunto da Comissão Organizadora da 16ª CNS. 

Art. 8º A Etapa Nacional da 16ª CNS (=8ª+8) será constituída por 5 (cinco) momentos estratégicos: 

I – Plenária de Abertura; 

II – 3ª Marcha em Defesa do SUS, da Democracia e da Saúde do Povo Brasileiro; 

III – Plenária Final; 

IV – instâncias deliberativas; 

V – atividades autogestionadas. 
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Art. 9º São instâncias deliberativas da Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde 
(=8ª+8): 

I – Grupos de Trabalho; e II – 
Plenária Deliberativa. 

§ 1º - A proposta de Regulamento da Etapa Nacional será amplamente divulgada e submetida à 
consulta virtual no Portal da 16ª Conferência Nacional de Saúde, por um período de no mínimo 30 (trinta) 
dias. 

§ 2º - As sugestões a que se refere o §1º deste artigo serão sistematizadas pela Comissão 
Organizadora da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8). 

§ 3º - O Regulamento da Etapa Nacional, sistematizado pela Comissão Organizadora após consulta 
virtual, será apreciado e aprovado, em caráter definitivo, pela do CNS até dezembro de 2018. 

§ 4º - Os Grupos de Trabalho serão compostos paritariamente por Delegados(as), nos termos da 
Resolução CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, com participação de Convidados(as), estes 
proporcionalmente divididos em relação ao seu número total. 

§ 5º - Os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, para discutir e votar os conteúdos do 
Relatório Nacional Consolidado. 

§ 6º - A Plenária Deliberativa tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do 
Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem como as moções de âmbito nacional e internacional. 

§ 7º - O Relatório aprovado na Plenária Deliberativa da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) 
será apresentado na Plenária Final da Conferência e, posteriormente encaminhado ao CNS e ao Ministério 
da Saúde, devendo ser editado no primeiro trimestre de 2020 e amplamente divulgado, por meios eletrônicos 
e impressos, com versão em braile, e servirá de base para os processos posteriores de monitoramento e 
acompanhamento. 

§ 8º - A Plenária Final da 16ª CNS (=8ª+8) será um momento de celebração aos lutadores sociais 
pela defesa do direito à saúde. 

§ 9º - A 3ª Marcha em Defesa do SUS, da Democracia e da Saúde do Povo Brasileiro percorrerá a 
Esplanada dos Ministérios e se encerrará na Alameda dos Estados, onde o abaixo-assinado “Somos 
amigas e amigos das causas” será protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
CAPÍTULO III 
DO TEMÁRIO 

 
Art. 10. A 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), em virtude da referência celebratória à 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, tem como tema: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e 
Consolidação e Financiamento do SUS”. 

§ 1º Os eixos temáticos da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) são: I – Saúde 
como direito; 

II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); III – 
Financiamento adequado e suficiente para o SUS. 

§ 2º As apresentações dos Expositores, nas distintas etapas da Conferência, têm a finalidade de 
qualificar os debates, e serão orientadas por Ementas. 

 
CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 11. A 6ª CMS será presidida pelo Secretária Municipal de Saúde, com Coordenação Geral do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 12. O funcionamento da 6ª CMS se dará através da constituição de Grupos de Trabalho e de 
uma Plenária Final. 

Parágrafo único. Após a realização da Etapa Municipal, por um período de 1(um) ano, o sistema de 
conselhos de saúde desenvolverá atividades de monitoramento e devolutivas das deliberações da 6ª CMS. 

Art. 13. O relatório da Conferência Municipal deverá ser apresentado à Comissão Organizadora 
Nacional da 9ª CES, até 10(dez) dias do término da Etapa Municipal. 

§ 1º O Relatório da Etapa Municipal deverá conter, no máximo, 12 (doze) propostas prioritárias de 
abrangência Municipal, sendo 04 (quatro) propostas por subeixotemático, a serem apresentadas em papel 
tamanho A4, fonte tipo arial, tamanho 12 e espaço duplo, de modo que todos os eixos sejam contemplados 
no relatório final. 

§ 2º Os relatórios das Conferências Municipais devem conter propostas de âmbito municipal. 
§ 3º Caberá à Comissão de Formulação e Relatoria elaborar o Relatório Consolidado da Etapa 

Municipal, a ser publicado e distribuído para subsidiar a Etapa Estadual da 9ª CES. 
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§ 4º A Comissão de Formulação e Relatoria da 6ª CMS consolidará as propostas do Relatório 
Municipal, considerando as que se relacionam com o tema central, em um total de no máximo 12(doze) 
propostas. 

CAPÍTULO V  
 

DAS COMISSÕES 
 

Art. 14. A 6ª CMS será conduzida pelas seguintes comissões:  
I - Comissão Executiva; 

II - Comissão Organizadora; 

III - Comissão de Comunicação e Mobilização; IV - 
Comissão de Formulação e Relatoria. 
§ 1º A Comissão Executiva terá os seguintes representantes:  
I – 01 Coordenador Geral; 

II – 01 Secretário Geral; 

III – 02 Membros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 
§ 2º A Comissão Organizadora da 6ª CES será composta por 08 (oito) membros podendo ou não 

serem conselheiros(as), conforme descrito abaixo, além dos membros da Comissão Executiva, que também 
a integrarão: 

I - 01 (um) representante da Coordenadoria Atenção Básica; 

II - 01 (um) representante da Coordenadoria da Vigilância em Saúde; 

III - 04 (quatro) conselheiros municipais aprovados pelo Pleno do CMS de Extremoz-RN, sendo 02 
(dois) conselheiros representantes do segmento usuários, 01 (um) conselheiro representante do segmento 
trabalhador em saúde e 01 (um) conselheiro representante do segmento gestor/prestador, com seus 
respectivos suplentes; 

IV - 02 (dois) membros da Secretaria Executiva do CMS de Extremoz-RN. 
§ 3º A Comissão Organizadora apresentará ao Pleno do CMS proposta de composição para as 

Comissões de Comunicação e Mobilização e a Comissão de Formulação e Relatoria.  
 

CAPÍTULO VI 
 

                                                       DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES 
 
Art. 15. À Comissão Executiva compete: 

I - implementar as deliberações da Comissão Organizadora; 

II - subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões; 

III - garantir as condições da infraestrutura necessárias para a realização da 6ª CMS; 

IV - propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações orçamentárias; 

V - prestar contas à Comissão Organizadora dos recursos destinados à realização da Conferência, 
considerando-se os gastos das comissões na participação das etapas preparatórias à Municipal; 

VI - propor as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a realização da 6ª 
CMS, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos e instalações audiovisuais, de reprografia, 
comunicação (telefone, internet, fax, entre outros), transporte, alimentação e outras; 

VII - providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 
6ª CMS; 

VIII - propor a lista dos(as) convidados(as) e delegados(as) referidos no artigo 5º, obedecendo a 
paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Parágrafo único - A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões da Comissão 
Organizadora. 

Art. 16. À Comissão Organizadora da 6ª CMS compete: 

I - promover, coordenar e supervisionar a realização da 6ª CMS, atendendo aos aspectos técnicos, 
políticos, administrativos e financeiros, e apresentando as propostas para deliberação do Conselho 
Municipal de Saúde; 

II - elaborar e propor o Regulamento da 6ª CMS; 

III - apreciar a prestação de contas realizada pela Comissão Executiva; 

IV - resolver as questões julgadas pertinentes não previstas nos itens anteriores; 

V - acompanhar a disponibilidade da organização, da infraestrutura e do orçamento da Etapa 
Municipal; 

VI - estimular, monitorar e apoiar a realização das pré-Conferências e Conferência Municipal de 
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Saúde; 
Art. 17. À Comissão de Formulação e Relatoria compete: 

I – elaborar e propor o método para consolidação dos Relatórios das Etapas Municipal e da 
Plenária Final da Etapa Municipal; 

II - propor nomes para compor a equipe de relatores da Plenária Final; III - elaborar 
o Relatório Final da 6ª CMS; 

IV - propor metodologia para a etapa final da 6ª CMS; 

V - encaminhar e coordenar a publicação do Documento Orientador e de textos de apoio para a 6ª 
CMS; 

VI - estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, do Relatório da Conferência 
Municipal à Comissão de Formulação e Relatoria da 6ª CMS. 

Parágrafo único - A Comissão de Formulação e Relatoria trabalhará articulada com a Comissão de 
Comunicação e Mobilização e com a Assessoria de Comunicação da SMS-Extremoz-RN na produção dos 
textos para a 6ª CMS. 

Art. 18. À Comissão de Comunicação e Mobilização compete: 

I - definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 6ª CMS, incluindo imprensa, internet e 
outras mídias; 

II - promover a divulgação do Regimento e do Regulamento da 6ª CMS; 
III - orientar as atividades de comunicação social da 6ª CMS; 

IV - apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divulgação incluindo recursos na 
mídia; 

V - divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da 6ª CMS; 

VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores pertinentes nas etapas das 
6ª CMS; 

VII - estimular a realização de atividades para discussão do Documento Orientador. 
Parágrafo único - A Comissão de Comunicação e Mobilização trabalhará articulada com a Assessoria 

de Comunicação SMS-Extremoz-RN no desenvolvimento das ações da 6ª CMS. 
 

CAPÍTULO VII  
DOS PARTICIPANTES 
 

Art. 19. A 6ª CMS contará com os seguintes participantes, conforme distribuição constante do Anexo I, 
deste Regimento: 

I - delegados(as) eleitos(as) nas pré-Conferências, com direito a voz e voto; 

II - autoridades, com direito a voz; 

III - convidados(as), com direito a voz; 

IV - palestrantes, com direito a voz. 
§ 1º No processo eleitoral para a escolha de delegados(as), deverão ser eleitos(as) delegados(as) 

suplentes, no total de 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada segmento, devendo ser informado na 
Relação de Participante das pré-Conferências Municipal de Saúde, assim caracterizado no conjunto das 
delegados(as) inscritos(as) para a 6ª CMS.. 

§ 2º Serão convidados(as) para a 6ª CMS representantes de entidades e instituições com interface de 
atuação e relevância nas áreas de saúde coletiva, políticas públicas, controle social e setores afins, num 
percentual máximo de até 10% (dez por cento) do total de delegados(as) eleitos(as) nas etapas 
antecipatórias da 6ª CMS que serão indicados(as) pela Comissão Executiva, e aprovados pelo Plenário do 
Conselho Municipal de Saúde. 

§ 3º O número de convidados com direito a voz, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 10% 
(dez por cento) do total dos(as) delegados(as) eleitos(as) nas pré-Conferências Municipal de Saúde. 

Art. 20. As inscrições dos(as) delegados(as) para a ¨6ª CMS serão feitas mediante a constatação da 
Relação de Participante da Pré-Conferência, segundo a Zona, constando nome completo, contato, 
segmento, delegação titular ou suplente, convidado(a) e se possui alguma deficiência e/ou patologia. 

Art. 21. A comunicação dos(as) delegados(as) suplentes eleitos(as) em substituição às/aos 
delegadas(os) titulares eleitas(os) poderá ser realizado no credenciamento da 6ª CMS. 

Art. 22. Os participantes com deficiência e/ou patologias deverão informar na  Relação de 
Participante da 6ª CMS, para que sejam providenciadas as condições necessárias à sua participação. 

Art. 23. Na etapa municipal serão eleitos 08 (oito) para participação como delegado(a) estadual na 
9ª CES, e, na etapa estadual serão eleitos 72 (setenta e dois) delegados(as) para participação como 
delegado(a) nacional na 16ª CNS conforme Resolução do CNS n° 594/2018, devendo constar a forma de 
eleição desses delegados(as) no Regulamento da 9ª CES. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Art. 24. As despesas com a organização geral para a realização da Etapa Municipal da 6ª CMS 
caberão à dotação orçamentária consignada à Secretaria Municipal da Saúde. 

§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas referentes à alimentação de todos os 
participantes e convidados(as) em todas as etapas da Conferência Municipal de Saúde. 

§ 2º As despesas com o deslocamento e alimentação dos representantes de entidades/instituições 
eleitos delegados(as) pelo Conselho Municipal de Saúde será de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Saúde de Extremoz-RN; 

§ 3º As despesas com as etapas municipais, consoante art. 2º, serão custeadas pelo Fundo Municipal 
de Saúde. 

§ 4º Os(as) delegados(as) titulares e suplentes eleitos(as) terão direito à alimentação, paga pela 
Secretaria Municipal de Saúde, quando configurado o seu credenciamento enquanto delegado(a). 

§ 5º As despesas com o deslocamento e ajuda de custos dos(as) delegados(as) eleitos(as) para a 9ª 
CES, a ser realizada nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2019, em Natal-RN, serão responsabilidade da 
Secretária Municipal de Saúde de Extremoz-RN. 

 
CAPÍTULO IX 

DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 
 

Art. 25. São instâncias de decisão na Etapa Municipal da 6ª CMS: I - os 
grupos de trabalho; 
II - a Plenária Final. 

§ 1º O regulamento da Etapa Municipal, sistematizado pela Comissão Organizadora, será apreciado e 
aprovado, em caráter definitivo, na Reunião do Pleno do CMS, anterior a realização da Etapa Municipal. 

§ 2º Os grupos de trabalho serão compostos paritariamente por delegados(as) nos termos da 
Resolução CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde com participação de convidados(as), estes 
proporcionalmente divididos em relação ao seu número total. 

§ 3º Os grupos de trabalho serão realizados, simultaneamente, para discutir e votar os conteúdos do 
Relatório Estadual consolidado. 

 
§ 4º A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do relatório 

consolidado dos grupos de trabalho, bem como as moções de âmbito nacional e internacional. 
Art. 26. O Relatório Final da Conferência conterá as propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho e 

as propostas e Moções aprovadas na Plenária Final da Etapa Municipal, devendo conter diretrizes 
nacionais e Estadual para elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações em saúde. 

Parágrafo único. O Relatório aprovado na Plenária Final da 6ª CMS será encaminhado ao Conselho 
Municipal de Saúde e à Secretaria de Municipal de Saúde, devendo ser amplamente divulgado, servindo de 
base para a etapa de monitoramento. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27. A metodologia para a 6ª CMS será objeto de Resolução do Conselho Municipal de Saúde. 
Art. 28. O Regimento da Etapa Municipal terá como referência o Regimento da Etapa Estadual. 
Art. 29. O Município deve respeitar a distribuição de vagas previstas neste Regimento.  
Art. 30. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 6ª 
CMS. 

Art. 31. As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento nas etapas preparatórias serão esclarecidas 
pela Comissão Organizadora da 6ª CMS. 

 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

  
                        Homologo a Resolução Nº 140/2018, de 26 de março de 2019, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de dezembro de 2010. 

 
 

Extremoz/RN, 26 de março de 2019. 
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ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

Anexo 01: 
 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 
 
Delegados a serem eleitos nos municípios à 9ª CES/RN. 
 
 

Faixa Populacional Quantidade 
de Municípios 

Nº de 
Delegados(as) 

Total geral 
delegados(as) 

Até 20.000 mil habitantes 139 04 556 

De 20.001 a 40 mil hab. 20 08 160 

De 40.001 a 60 mil hab. 03 12 36 

De 60.001 a 150 mil hab. 02 20 40 

De 150.001 a 300 mil hab. 02 48 96 

Acima de 300 mil 01 112 112 

Total Delegados(as) Municipais   1000 

 

Delegados eleitos pelo CES   68 

Convidados com direito a voz   30 

Convidado sem direito a voz e 
Voto 

  30 

Comissões: Relatoria e 
Organização, Divulgação e 
Colaboradores 

  50 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES 1.178 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 
 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 23/2019. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ  
Contratada: AILTON DO NASCIMENTO CARVALHO 04729962400 
CNPJ N° 24.401.941/0001-03 
Processo nº 76/2019 - Dispensa nº 23/2019 - CPL 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE 
CRISTO. 
VALOR: R$ 13.000,00 (Treze mil reais). 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ 
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Contratante 
AILTON DO NASCIMENTO CARVALHO 04729962400 
Contratada 
Extremoz/RN 17 de abril de 2019. 
 
EXTRATO DE DISPENSA Nº 24/2019. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ  
Contratada: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA (ESPACO CHAMPAGNAT) 
CNPJ N° 10.847.382/0042-15 
Processo nº 77/2019 - Dispensa nº 24/2019 - CPL 
Objeto: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CLIMATIZADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 
PESSOAS, E COM TODA A ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
VALOR: R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais). 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ 
Contratante 
UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA  
Contratada 
Extremoz/RN 22 de abril de 2019. 
 
EXTRATO DE DISPENSA Nº 25/2019. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ  
Contratada: LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA 
CNPJ N° 17.822.035/0001-09 
Processo nº 78/2019 - Dispensa nº 25/2019 - CPL 
Objeto: FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E REFEIÇÕES PARA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
VALOR: R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais). 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ 
Contratante 
LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA  
Contratada 
Extremoz/RN 22 de abril de 2019. 
 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
  PODER LEGISLATIVO 

 

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 esteja 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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