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Diário Oficial 

Nº 1545 - ANO VII QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 
PORTARIA Nº 227 /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: 

ALMIR VIEIRA DE LIMA 
  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. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte do mês de abril de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Almir Vieira de Lima, brasileiro (a), Solteiro (a), 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1899054-SSP/ RN e CPF/ número 041.356.674-90, CTPS 
número 65738, série 00016/ RN, residente na Rua Oscar Ramalho de Farias, nº 197, Rosa dos Ventos, 
Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 227/2017 – GP, de20 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. 

 
ALMIR VIEIRA DE LIMA 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 228 /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. 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 
Ciências, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JUCICLÉA SILVA DE GOIS 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 25 de maio de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Jucicléa Silva de Gois, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.959.849-SSP/ RN e CPF/ número 
009.651.244-01, CTPS número 91948, série 00015/ RN, residente na Rua Ipê Branco, N° 114, Kamatau, 
Centro, Extremoz/ RN, nomeado (a) através da Portaria 228/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora de ciências, 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. 

 
JUCICLÉA SILVA DE GOIS 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 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) 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, 20 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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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 229/2017– GP, de 20 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. 
 

ANDERSON BARBOSA DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 
PORTARIA Nº 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 Professor de 
Matemática, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JULY HERBERT DA SILVA MARIANO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 07 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Aos sete dias de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. July Herbert da Silva Mariano, brasileiro (a), 
Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2557819-SSP/ RN e CPF/ número 079.317.214-46, 
CTPS número 6006819, série 00010/ RN, residente na Rua Roraima, 92, Centro, São Gonçalo do Amarante/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 230/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor 
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. 
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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. 

 
JULY HERBERT DA SILVA MARIANO 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 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 
Inicias do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MARCELO GOMES CAMPOS DIAS 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 15 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos quinze dias de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Marcelo Gomes Campos Dias, brasileiro (a), 
Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 003.203.402-SSP/ RN e CPF/ número 028.190.695-
50, CTPS número 5734444, série 00030/ RN, residente na Rua Lucas Gabriel, 427, Cotovelo, Parnamirim/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 231/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor 
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. 
 

MARCELO GOMES CAMPOS 
Empossado (a) 

 

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


5 
ANO VII – Nº 1545 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 

 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA N° 232/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

IRAN SILVA RIBEIRO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 15 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos quinze de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Iran Silva Ribeiro, brasileiro (a), Casado (a), 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 593940-SSP/ RN e CPF/ número 357.789.034-72, CTPS número 
60036, série 00002/ RN, residente na Travessa Santa Maria, 21, Vila Paraíso, Igapo, Natal/ RN, nomeado (a) 
através da Portaria 232/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor 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 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. 
 

IRAN SILVA RIBEIRO 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 233/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MONICA RIBEIRO DA ROCHA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 01 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

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

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos primeiro dia do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Monica Ribeiro da Rocha, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2432766-SSP/ RN e CPF/ número 
064.176.074-45, CTPS número 3794214, série 00020/ RN, residente na Avenida Mario Câmara, n° 2500, 
Cidade da Esperança, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 233/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professora 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 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 RIBEIRO DA ROCHA 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

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 Auxiliar Professor (a), 
da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

SILVANA DE OLIVEIRA COSTA 
  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. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Silvana de Oliveira Costa, 
brasileiro (a), Solteira (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1257842-SSP/ RN e CPF/ número 
903.865.584-34, CTPS número 0003411, série 00011/ RN, residente na Rua Cabugi, n° 2213, Conj. Santa 
Catarina, Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 234/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Auxiliar 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 
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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. 
 

SILVANA DE OLIVEIRA COSTA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 
PORTARIA N° 235/2016-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 Professor (a) de 
História, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

FABIO GIOVANNI DOS SANTOS REBOUÇAS 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 14 de julho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos quatorze dias do mês de julho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Fabio Giovanni dos Santos 
Rebouças, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1360171-SSP/ RN e CPF/ 
número 813.036.534-00, CTPS número 73474, série 00009/ RN, residente na Avenida Eliza Branco Pereira 
dos Santos, n° 100, Esp. Jardins Bl3 302, Parque das Nações, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da 
Portaria 235/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor  de História, 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. 
 

FABIO GIOVANNI DOS SANTOS REBOUÇAS 
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Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA N° 236/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JOÃO PAULO VICENTE DA SILVA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 06 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao sexto dia do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. João Paulo Vicente da Silva, brasileiro (a), 
Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2313448-SSP/ RN e CPF/ número 049.900.104-42, 
CTPS número 56747, série 00018/ RN, residente na Rua Capitão Martinho Machado, 2081, BL 2 AP. 302, 
Passagem de Areia, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 236/2017 – GP, 20 de junho de 2017, 
para ocupar o cargo de Professor 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 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. 

 
JOÃO PAULO VICENTE DA SILVA 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA N° 237/2016-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 Professor (a) de 
Matemática, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JOELSON JOBSON DOS SANTOS 
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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 29 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Aos vinte nove dias de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Joelson Jobson dos Santos, brasileiro (a), 
Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1621819-SSP/ RN e CPF/ número 010.765.344-30, 
CTPS número 16701, série 00015/ RN, residente na Travessa Santa Inês, 197, Pajuçara, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 237/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professor 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. 

 
JOELSON JOBSON DOS SANTOS 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA N° 238/2016-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 Auxiliar Professor (a), 
da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MARIA MANUELLA DUARTE GOMES 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 06 de julho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Ao sexto dia do mês de julho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria Manuella Duarte Gomes, brasileiro (a), 
Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002398695-SSP/ RN e CPF/ número 062.308.424-
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40, CTPS número 6867080, série 00040/ RN, residente na Rua Vereador Olimpio Procópio, 2221-A, Nazaré, 
Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 238/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de 
Auxiliar 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 
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. 
 

MARIA MANUELLA DUARTE GOMES 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA N° 239/2016-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 Professor (a) de 
Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 
MARIA JOSE MAIA DE OLIVEIRA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 07 de julho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos sete dias do mês de julho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria Jose Maia de Oliveira, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.463.429-SSP/ RN e CPF/ número 
942.496.284-34, CTPS número 42693, série 00011/ RN, residente na Travessa Pereira, nº 92, Travessa 
Vivalda Pereira de Araújo, Igapo, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 239/2017 – GP, 20 de junho de 
2017, para ocupar o cargo de Professora 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 
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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. 

 
MARIA JOSE MAIA DE OLIVEIRA 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA N° 240/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JULIANA CARLOS GUIMARÃES 
 

  Art.2° - sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos para 19 de junho de 2016. 
 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos dezenove dias do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Juliana Carlos de Guimarães, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002727056-SSP/ RN e CPF/ número 
076.176.014-84, CTPS número 1510753, série 00030/ RN, residente na Rua Entrada para Catre, nº 77, 
Emaus, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 240/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar 
o cargo de Professora 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. 
 

JULIANA CARLOS GUIMARÃES 
Empossado (a) 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA N° 241/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MARIA LUANA DOS SANTOS 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 29 de julho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte nove dias do mês de julho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria Luana Silva dos Santos, 
brasileiro (a), Solteira (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002594006-SSP/ RN e CPF/ número 
069.202.124-80, CTPS número 4719843, série 00030/ RN, residente na Avenida Santos Dumont, 468, Capim 
Macio, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 241/2017 – GP, 20 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. 
 

MARIA LUANA SILVA DOS SANTOS 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA N° 242/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ens. Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JANAINA TACIANO DA SILVA 
  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. 
 

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


13 
ANO VII – Nº 1545 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 

 
 

 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte nove dias do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Janaina Taciano da Silva, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.552.887-SSP/ RN e CPF/ número 
026.728.024-67, CTPS número 44630, série 00012/ RN, residente na Rua Garanhuns,105, Cidade da 
Esperança, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 242/2017 – GP, de 20 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. 
 

JANAINA TACIANO DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA N° 243/2017-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 Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

FRANCISCO LEILSON DA SILVA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 17 de junho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao décimo sétimo dia do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Francisco Leilson da Silva, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.813.124-SSP/ RN e CPF/ número 
046.116.094-30, CTPS número 0051401, série 00017/ RN, residente na Rua Dom Antonio de Almeida 
Lustosa, 1975, Planalto, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 243/2017 – GP, 20 de junho de 2017, 
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para ocupar o cargo de Professor 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 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. 
 

FRANCISCO LEILSON DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 
PORTARIA N° 244/2017-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: 

MARIA LEOMAR DE MOURA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 21 de julho de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte um dias do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria Leomar de Moura, 
brasileiro (a), Solteira (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 631710-SSP/ RN e CPF/ número 
366.881.344-20, CTPS número 26381, série 00002/ RN, residente na Rua Agrestina, 1150, Planalto, Natal/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 244/2017 – GP, 20 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. 

 
MARIA LEOMAR DE MOURA 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA N° 245/2017-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: 
  ANDRÉA 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, 20 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. Andréa Barbosa Da Silva 
Damasceno, brasileiro (a), Casado (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 245/2017 – GP, de 20 
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. 
 

ANDRÉA BARBOSA DA SILVA DAMASCENO 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 
PORTARIA N° 246/2017-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. 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 Artes, 
da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

ROBSON LUIZ LIMA BRAZ DA SILVA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 11 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos onze dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Robson Luiz Lima Braz da 
Silva, brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001566437-SSP/ RN e CPF/ 
número 028.197.734-86, CTPS número 16496, série 00014/RN, residente na Rua Rosa Fantine, 114, 
Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN, nomeado (a) através da Portaria 246/2017 – GP, 20 de junho de 
2017, para ocupar o cargo de Professor de Artes, 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. 
 

ROBSON LUIZ LIMA BRAZ DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 247/2017-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: 

MARIA JACI DE LIMA MACIEL 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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TERMO DE POSSE 
 

 Aos três dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria Jaci de Lima Maciel, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 541485-SSP/ RN e CPF/ número 
876.641.354-00, CTPS número 67742, série 00001/ RN, residente na Travessa Benjamim Constantino, 11, 
Alecrim, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 247/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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. 
 

MARIA JACI DE LIMA MACIEL 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 248/2017-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: 

LUANA MICARLA DE BRITO ROCHA DOS SANTOS BEZERRA 
  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. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte nove dias do mês de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Luana Micarla de Brito Rocha 
dos Santos Bezerra, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002674106-SSP/ 
RN e CPF/ número 072.022.844-13, CTPS número 4415680, série 00020/ RN, residente na Rua Tapirama, 
n° 199, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 248/2017 – GP, 20 de 
junho de 2017, para ocupar o cargo de Professora 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. 
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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. 
 

LUANA MICARLA DE BRITO ROCHA DOS SANTOS BEZERRA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 249/2017-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: 

ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Adriana Bezerra de Oliveira 
Ribeiro, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 497951-SSP/ RN e CPF/ 
número 813.929.744-53, CTPS número 99273, série 00009/ RN, residente na Rua Rio Quiri,n° 19, Santa 
Águeda, Ceara Mirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 249/2016 – GP, 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professora 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. 

 
ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

Empossado (a) 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA N° 250/2017-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 
História, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

ANTONIO MARCOS DA SILVA BRAGA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN o Sr. Antonio Marcos da Silva Braga, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2002010078069-SSP/ CE e CPF/ 
número 014.065.693-64, CTPS número 019311, série 00055/CE, residente na Rua Solimões, n° 18, 
Pajuçara, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 250/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professor de História, 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. 
 

ANTONIO MARCOS DA SILVA BRAGA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 
PORTARIA Nº 251 /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 Técnico em Vigilância 

Sanitária, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
DOUGLAS WANDERLEY GOMES RIBEIRO 

  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,  20 de Junho de 2017.  
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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, DOUGLAS 
WANDERLEY GOMES RIBEIRO, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2902642 
SSPRN e CPF número 084.914.934-76, CTPS número 3257621, série 0020/RN, residente na Rua Major 
Antonio Andrade Lima, 813 – Centro – Macaíba/RN, nomeado (a) através da Portaria 251/2017 – GP, de 20 
de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Técnico em Vigilância Sanitária, ficando lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, 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. 
 

Douglas Wanderley Gomes Ribeiro 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 
PORTARIA Nº 252 /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 Cirurgião Dentista, em 

virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
FRANCISCO FAGNER OLIVEIRA DE LIMA 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos três dias do mês de maio de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, FRANCISCO 
FAGNER OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2706388 
SSPRN e CPF número 091.784.484-09, CTPS número 1501865, série 0030/RN, residente na Rua Estudante 
Valdir, 190 – Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, nomeado (a) através da Portaria 252/2017 – GP, de 20 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, 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. 
 

Francisco Fagner Oliveira de Lima 
Empossado (a) 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA Nº 253/2017 - 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 Cirurgião Dentista, em 

virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos três dias do mês de maio de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, GUSTAVO 
HENRIQUE DOS SANTOS MORAIS, brasileiro (a), Casado, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
2031165 SSPRN e CPF número 012.753.754-64, CTPS número 1003651, série 0010/RN, residente na Rua 
Neuza Farache, 1875 – Capim Macio – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 253/2017 – GP, de 20 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, 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. 
 

Gustavo Henrique dos Santos Morais 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 254 /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 Digitador, em virtude 

de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
JOSE EDIMILSON ALVES DE LIMA 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 24 de março de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

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

Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, JOSE 
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EDIMILSON ALVES DE LIMA, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2740410 
SSPRN e CPF número 076.157.224-46, CTPS número 8851326, série 0010/RN, residente na Tv. Joaquim de 
Gois, 36 – Centro – Extremoz/RN, nomeado (a) através da Portaria 254/2017 – GP, de 20 de Junho de 2017, 
para ocupar o cargo de Digitador, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 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. 

 
Jose Edimilson Alves de Lima 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 255/2017 - 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 Auditor Fiscal de 

Vigilância Sanitária, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
KALLYANNA MACEDO DE BARROS LEANDRO DA SILVA 

  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,  20 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, KALLYANNA 
MACEDO DE BARROS LEANDRO DA SILVA, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o 
número 1985616SSPRN e CPF número 035.572.544-45, CTPS número 60597, série 0017/ RN, residente 
naRua Santa Luzia,19, Casa 10 – Quintas – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 255/2017 – GP, de 
20 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, 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. 
 

Kallyanna Macedo de Barros Leandro da Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA Nº 256/2017 - 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. 
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RESOLVE:  
Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, em 

virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
LIDIANY VASCONCELOS LEITAO 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
Aos três dias de maio de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, LIDIANY 
VASCONCELOS LEITAO, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1697126 
SSPRN e CPF número 031.358.904-65, CTPS número 50100, série 0016/RN, residente na Rua Adail 
Pamplona de Menezes, 457, Cond. Oceanos, Bl. 1, Ap. 604 – Nova Parnamirim – Parnamirim/RN, nomeado 
(a) através da Portaria 256/2017 – GP, de 20 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 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. 
 

Lidiany Vasconcelos Leitao 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 257/2017-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: 

LINDIANA DE ALMEIDA ARAUJO CAMARA 
  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, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos dez dias do mês de maio de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Lindiana de Almeida Araujo Câmara, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002038403-SSP/ RN e CPF/ número 
039.240.384-65, CTPS número 37786, série 00017/ RN, residente na Rua Tabapua, n° 402, Santarém, 
Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 284/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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 
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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. 
 

LINDIANA DE ALMEIDA ARAUJO CAMARA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 258 /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 Agente Operacional de 

Serviço – ASG, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
OLERIANO DA SILVA MARQUES 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 27 de abril de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 
TERMO DE POSSE 

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

Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, 
OLERIANO DA SILVA MARQUES, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
1888023 SSPRN e CPF número 064.477.694-35, CTPS número 6802789, série 0030/RN, residente na Rua 
Alviro Carrilho, 426, Centro – Ceará-Mirim/RN, nomeado (a) através da Portaria 258/2017 – GP, de 20 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Agente Operacional de Serviço – ASG, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, 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. 
 

Oleriano da Silva Marques 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA Nº 259 /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. 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: 

FLÁVIA LIBÓRIO ALVES 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 02 de março de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos dois dias de março de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Flávia Libório Alves, brasileiro (a), Solteiro (a), 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1946661-SSP/ RN e CPF/ número 035.031.384-98, CTPS 
número 80318, série 00015/ RN, residente na Rua Souza, Lot. Joao Paulo II,  n° 91, Pajuçara, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 259/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Auxiliar 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. 
 

FLÁVIA LIBÓRIO ALVES 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 
PORTARIA Nº 260 /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 Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JOSIANE SOUZA DO NASCIMENTO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 28 de abril de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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TERMO DE POSSE 
 

 Aos vigésimo oitavo dia do mês de abril de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Josiane Souza do Nascimento, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.571.418-SSP/ RN e CPF/ número 
029.077.864-66, CTPS número 01074, série 00013/ RN, residente na Rua Leovigildo Cavalcante, 396, 
Centro, Extremoz/ RN, nomeado (a) através da Portaria 260/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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 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. 

 
JOSIANE SOUZA DO NASCIMENTO 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

 
PORTARIA Nº 261 /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: 

TALES FREIRE PINHEIRO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 09 de março de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
 

 Aos nove dias do mês de março de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Tales Freire Pinheiro, brasileiro 
(a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 022.291.54-SSP/ RN e CPF/ número 
069.239.824-48, CTPS número 6015086, série 00001/ RN, residente na Rua Francisco Palmas, N° 30, Santo 
Antonio, São Gonçalo do Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 261/2017 – GP, de 20 de junho de 
2017, para ocupar o cargo de professor 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 
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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. 
 
 

TALES FREIRE PINHEIRO 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº 262 /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 Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MARIA DE FÁTIMA SALES 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 26 de fevereiro de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Maria de Fátima Sales, 
brasileiro (a), União estável, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002.468.119 SSP/ RN e CPF/ 
número 060.329.564-90, CTPS número 5086031, série 00001/ RN, residente na Avenida Senador José 
Bezerra de Araujo, 774, Planalto, Ceara Mirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 262/2017 – GP,de 20 de 
junho de 2017, para ocupar o cargo de Professora 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 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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MARIA DE FÁTIMA SALES 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 263 /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 Nutricionista, em 

virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
NAILLA TEIXEIRA DE ARAUJO 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
Aos quatro dias do mês de maio de 2017, compareceu perante a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, NAILLA 
TEIXEIRA DE ARAUJO, brasileiro (a), União Estável, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1702032 
SSPRN e CPF número 007.827.164-90, CTPS número 40220, série 0017/ RN, residente na Rua Doutor 
Alexandre Fleming, 2081, Cond. Jd. Liliana, Bl. 2, Ap. 204 – Capim Macio – Natal/RN, nomeado (a) através 
da Portaria 263/2017 – GP, de 20 de Junho de 2017, para ocupar o cargo de Nutricionista, ficando lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, 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. 
 

Nailla Teixeira de Araujo 
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, especialmente a Lei Orgânica do Municipal. 

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

virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 
ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2017. 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
 

TERMO DE POSSE 
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Aos três dias do mês de maio de 2017, compareceu perante a Secretaria Municipal 
de Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/RN, ROGERIO DE 
OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro (a), Casado, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1729683 SSPRN e 
CPF número 049.472.184-79, CTPS número 5086013, série 0010/RN, residente na Rua Professor Aureliano 
de Medeiros,150 – Felipe Camarão – Natal/RN, nomeado (a) através da Portaria 264/2017 – GP, de 20 de 
Junho de 2017, para ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, 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. 
 

Rogerio de Oliveira Ribeiro 
Empossado (a) 

 
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. 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: 

GILVANIA MELO DA CÂMARA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Gilvania Melo da Câmara, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1942167-SSP/RN e CPF/ número 
057.920.684-02, CTPS número 2301418, série 0020/ RN, residente no Povoado Serra Pelada, nº 77, Serra 
Pelada, Taipu/ RN, nomeado (a) através da Portaria 265/2017 – GP, 20 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 
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”. 
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 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. 
 

GILVANIA MELO DA CAMARA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA Nº 266/2017 - 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 de Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

FABIO HENRIQUE DA SILVA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Fabio Henrique da Silva, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002093065-SSP/ RN e CPF/ número 
012.173.154-54, CTPS número 5084912, série 00010/ RN, residente na Rua Lagoa dos Patos, n° 09, Central 
Park, Extremoz/ RN, nomeado (a) através da Portaria 266/2017 – GP, 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professor 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. 
 

FABIO HENRIQUE DA SILVA 
Empossado (a) 

 
 

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. 10° da Lei Orgânica e Lei Municipal 
n°557/2009. 

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


31 
ANO VII – Nº 1545 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 

 
 

   RESOLVE: 
  Art. 1° - Fica nomeada (o) em caráter efetivo para ocupar o cargo de Professor (a) de Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

EDIVAN SOUZA DOS SANTOS  
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. Edivan Souza dos Santos, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1559174-SSP/ RN e CPF/ número 
026.493.694-93, CTPS número 7354481, série 00030/ RN, residente na Rua Distrito Industrial, n° 28, 
Passagem da Vila, Extremoz/ RN, nomeado (a) através da Portaria 267/2017 – GP, 20 de junho de 2017, 
para ocupar o cargo de Professor de 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 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. 
 

EDIVAN SOUZA DOS SANTOS 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 
PORTARIA Nº 268/2017 - 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: 

LORENA SILVA RENOVATO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 11 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 
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 Aos onze dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN a Srª. Lorena Silva 
Renovato, brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2496762-SSP/ RN e CPF/ 
número 080.765.144-36, CTPS número 3878713, série 00030/ RN, residente na Rua Topázio, n° 1004, 
Amarante, São Gonçalo do Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 268/2017 – GP, de 20 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 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. 
 

LORENA SILVA RENOVATO 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 269/2017 - 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: 

GILCEANE SOARES BATISTA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 17 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
 
 Aos dezessete dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN a Srª. Gilceane Soares 
Batista, brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1985037-SSP/ RN e CPF/ 
número 052.705.604-96, CTPS número 1014, série 00019/ RN, residente na Rua das Azaléias, n° 111, 
Amarante, São Gonçalo do Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 269/2017 – GP, de 20 de junho 
de 2017, para ocupar o cargo de Professora 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 
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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. 
 

GILCEANE SOARES BATISTA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA Nº 270/2017 - 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: 

MÔNICA TATIANA EVANGELISTA DA ROCHA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 17 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN a Srª. Mônica Tatiana 
Evangelista da Rocha, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1865687-SSP/ 
RN e CPF/ número 043.792.774-10, CTPS número 56588, série 00017/ RN, residente na Rua Congonhas, n° 
4982, Neopolis, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 270/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professora 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. 
 

MÔNICA TATIANA EVANGELISTA DA ROCHA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 271/2017 - 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: 

FRANCIARLY SOUZA DA SILVA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 03 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos três dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN a Srª. Franciarly Souza 
da Silva, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002284159-SSP/ RN e CPF/ 
número 014.308.624-32, CTPS número 5090514, série 00010/ RN, residente na Rua Trindade, n° 29, Nova 
Esperança, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 271/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professora 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. 
 

FRANCIARLY SOUZA DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA Nº 272/2017 - 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: 

WATSANY KELLY DA SILVA OLIVEIRA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 11 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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TERMO DE POSSE 
 
 Aos onze dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações do Município de Extremoz/ RN a Srª. Watsany Kelly 
da Silva, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002028605-SSP/ RN e CPF/ 
número 010.489.334-66, CTPS número 62114, série 00016/ RN, residente na Rua Tamarineira, n° 1938, 
Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 272/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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. 
. 

WATSANY KELLY DA SILVA OLIVEIRA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

PORTARIA N° 273/2016-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 Professor (a) dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

 IVONE FERREIRA FREIRE 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 12 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos doze dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Ivone Ferreira Freire, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 768265-SSP/ RN e CPF/ número 
412.602.364-04, CTPS número 37602, série 002/ RN, residente na Rua Alto dos Coqueiros, nº 56, Parque 
dos Coqueiros, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 273/2017 – 
GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professora 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 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 
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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. 
 

IVONE FERREIRA FREIRE 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 274/2016-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 Professor (a) de 
Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JARLENE ARAUJO DE OLIVEIRA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 27 de abril de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Jarlene Araujo de Oliveira, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001788664-SSP/ RN e CPF/ número 
029.655.734-02, CTPS número 7979201, série 00030/ RN, residente na Rua das Embarcações, nº 50, Nova 
Parnamirim, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 274/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para 
ocupar o cargo de Professora 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. 
 

JARLENE ARAUJO DE OLIVEIRA 
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Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

PORTARIA N° 280/2017-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 Física, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

JULIANY DE SOUZA ARAUJO 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 11 de maio de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Ao décimo primeiro dia do mês de maio de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Juliany de Souza Araujo, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1870170-SSP/ RN e CPF/ número 
064.327.574-60, CTPS número 5936062, série 00010/ RN, residente na Avenida Maria Lacerda Montenegro, 
n° 43, Nova Parnamirim, Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 281/2017 – GP, de 20 de junho 
de 2017, para ocupar o cargo de Professora de Educação Física, 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. 
 

JULIANE DE SOUZA ARAUJO 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
PORTARIA N° 276/2017-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: 

ALBA CELIA OLIVEIRA DE AZEVEDO LUNA 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 24 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
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 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte quatro dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Alba Célia Oliveira de 
Azevedo, brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 484621-SSP/ RN e CPF/ 
número 447.145.214-20, CTPS número 30852, série 00004/ RN, residente na Rua Claudionor de Andrade, n° 
185-A, Nova Descoberta, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 276/2017 – GP, 20 de junho de 2017, 
para ocupar o cargo de Professora 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. 
 

ALBA CELIA OLIVEIRA DE AZEVEDO LUNA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA N° 277/2017-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 Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a pessoa nomeada: 

MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS 
  Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Retroagindo seus efeitos para 11 de agosto de 2016. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos onze dias do mês de agosto de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Maria Nascimento dos Santos, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 616122-SSP/ RN e CPF/ número 
328.723.644-04, CTPS número 91823, série 00010/ RN, residente na Rua Açude Santa Cruz, n° 38, 
Pajuçara, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 277/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
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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. 
 

MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA N° 278/2017-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: 

LINDIANA DE ALMEIDA ARAUJO CAMARA 
  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, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos dez dias do mês de maio de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Srª. Lindiana de Almeida Araujo Câmara, 
brasileiro (a), Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002038403-SSP/ RN e CPF/ número 
039.240.384-65, CTPS número 37786, série 00017/ RN, residente na Rua Tabapua, n° 402, Santarém, 
Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 278/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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 
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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. 
 

LINDIANA DE ALMEIDA ARAUJO CAMARA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 
*PORTARIA N° 279/2017-GP *Republicação por incorreção 
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, 20 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), Casado (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. 
Novo Horizonte, Regomoleiro, São Gonçalo do Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 279/2017 – 
GP, de 20 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 
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*PORTARIA N° 280/2017-GP *Republicação por incorreção 
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, 20 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 280/2017 – GP, de 20 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 
*PORTARIA N° 281/2017-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, 20 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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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 1566230-SSP/ RN e CPF/ 
número 027.622.204-08, CTPS número 92197, série 00013/ RN, residente na Travessa São Diogo, N° 107, 
Planalto, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 281/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de professor 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 
 

*PORTARIA N° 282/2017-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, 20 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 282/2017 – GP, de 20 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. 
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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. 
 

KATIA PATRICIA GOMES DA SILVA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
 

* PORTARIA N° 283/2017-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 283/2017 de 20 de junho de 2017. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 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), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2264867-SSP/ RN e CPF/ número 
049.368.394-18, CTPS número 07498, série 00018/ RN, residente na Rua Conquista, 3037, BL19 AP202, 
Neópolis, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 283/2017 – GP, de 20 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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LENILTON BATISTA DO NASCIMENTO 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
*PORTARIA N° 284/2017-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, 20 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 
046.740.764-98, CTPS número 20082, série 00018/ RN, residente na Rua Santa Ines, 885, BL 3, AP 201, 
Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 284/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o 
cargo de Professora 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 

 
*PORTARIA N° 285/2017-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, 20 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 285/2017 – GP, de 20 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 

 

*PORTARIA N° 286/2017-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 Física, 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 286/2017 de 20 de junho de 2017. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 

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


46 
ANO VII – Nº 1545 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 

 
 

 Aos vinte nove dias de junho de 2016, compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Fabiana Varela de Oliveira, brasileiro (a), 
Casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001884753-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 286/2017 – GP, de 20 de junho de 2017, para ocupar o cargo de Professora 
de Educação Física, 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 
PORTARIA N° 287/2017-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: 
  TEREZA CRISTINA DE LIMA 
  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 2015. 
 Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 Gabinete do Prefeito de Extremoz, 20 de junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 Aos vinte dias do mês de abril de 2015, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN a Srª. Tereza Cristina de Lima, 
brasileiro (a), Solteiro (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1687185-SSP/ RN e CPF/ número 
030.815.614-50, CTPS número 4414605, série 0020/RN, residente no Lot. São Francisco, nº 28, Qd. 04,  
Extremoz/ RN, nomeado (a) através da Portaria 287/2017 – GP, de 20 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 
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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. 
 

TEREZA CRISTINA DE LIMA 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
*PORTARIA N° 288/2017-GP*Republicação por incorreção 
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, 20 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

  
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 288/2017 – GP, de 20 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 
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*PORTARIA N° 289/2017-GP*Republicação por incorreção 
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, 20 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 289/2017– GP, de 20 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. 
 

ANDERSON BARBOSA DA SILVA 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
*PORTARIA N° 290/2017-GP *Republicação por incorreção 
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, 20 de junho de 2017. 
  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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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 290/2017 – GP, de 20 
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. 
 

ANDREA BARBOSA DA SILVA DAMASCENO 
Empossado (a) 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

*PORTARIA N° 291/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 291/2017 – GP, de 20 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. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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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 N° 292/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 292/2017 – GP, de 20 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 N° 293/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 de Junho de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
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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, 
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 293/2017 – GP, de 
20 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 N° 294/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 294/2017 – GP, de 20 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) 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

*PORTARIA N° 295/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 295/2017 – GP, de 20 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 N° 296/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 
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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 296/2017 – GP, de 20 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. 

 
Maria de Fatima de Melo Ferreira 

Empossado (a) 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito 

*PORTARIA N° 297/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 297/2017 – GP, de 20 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 N° 298/2017-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. 
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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.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  20 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 298/2017 – GP, de 20 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 N° 299/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 299/2017 – GP, de 20 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 
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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. 
 

Ozeneide Maria Alves do Nascimento 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
*PORTARIA N° 300/2017-GP *Republicação por incorreção 
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, 20 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 300/2017 – GP, de 20 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 N° 301/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 de Junho de 2017.  
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
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 301/2017 – GP, de 20 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 N° 302/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 302/2017 – GP, de 20 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. 
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Renata Vieira de Souza 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
*PORTARIA N° 303/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 303/2017 – GP, de 20 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 N° 304/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 de Junho de 2017.  

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

TERMO DE POSSE 
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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 304/2017 – GP, de 20 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. 
 

Rosilene Marques Moura e Silva 
Empossado (a) 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito 
*PORTARIA N° 305/2017-GP *Republicação por incorreção 
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,  20 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 305/2017 
– GP, de 20 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 N° 306/2017-GP *Republicação por incorreção 
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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) de 

Educação Infantil, em virtude de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada:  
ADRIANA DANTAS DA COSTA. 

  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,  20 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 306/2017 – GP, de 20 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 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 131/2017 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA – CNPJ: 01.122.617/0001-42. 
Objeto: Serviços de revisão geral e manutenção de veículo tipo L200 de Placa PAO-4802 do 
destacamento de Policia Militar município de Extremoz/RN. 
R$ 1.120,44 (Um mil cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos) - Serviços; 
R$ 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) – Aquisição; 
Valor Global de R$ 1.490,04 (um mil quatrocentos e noventa reais e quatro centavos) 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso XVII. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – Francistony Joaquim 
Valentim da Silva – CPF: 055.768.104-90 – Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e 
Informações. 
Pelo Fornecedor: TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA – CNPJ: 01.122.617/0001-42. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2017 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
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decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 031/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à 
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo 
as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  
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d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
BM TINOCO DE ANDRADE ME – CNPJ: 14.337.094/0001-01 
KLEIBER TINOCO DE ANDRADE, CPF: 000.647.304-09 
Rua Gen. Oliveira Galvão, 1045 – Sl 02 - Tirol – Natal/RN 
Email: bmtinoco1@hotmail.com 
Fone: 84 3211-0528 

Nº ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTOS UNIDADE                        QUANT. VLR UNITÁRIO 

1 

Bolsa de lona 10, na cor caqui com logomarca, 
100% algodão, com 03 divisões, alça de ombro 
em cadrço 100% algodão, medindo 5cm de 
largura e 2,10cm de comprimento, fechamento 
por cadarço 100% algodão medindo 2,5cm de 
largura e 35cm de comprimento e fivela em aço. 

UNID                        50 94,00 

4 
Calça jeans em índigo santista com 2 bolsos 
dianteiros e 2 bolsos traseiros modelo 
tradicional, na cor azul escuro. 

UNID 68 80,10 

6 

Boné tipo arábe em brim 100% algodão - boné 
com aba frontal e saia protetora para as laterais 
e parte de trás na saia,  tecido tela plana 100% 
algodão. Gramatura 265 g/m² com variação de 5 
gr para +/-, cor e logomarca a combinar. 

UNID 68 19,98 

8 
Camisa gola pólo manga curta em malha pique 
50% poliéster e 50% algodão, na cor caqui, com 
logomarca do município conforme modelo. 

UNID 68 62,30 

9 
Pesca larvas confeccionado em filó com aste 
em arame galvanizado, reforçado com fio 
plástico em cores distintas. 

UNID 100 24,60 
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21 Suporte completo para pesca larvas em PVC. UNID 68 22,30 

22 Bacia plástica pequena cap. 300ml. UNID 68 5,25 

31 
Microtubo tipo eppendorff, em polipropileno com 
tampa graduada 1,5ml. 

UNID 200 0,54 

34 
Bota de borracha, cano curto, solado 
entiderrapante. 

PAR 34 45,40 

49 Protetor auricular tipo concha. UNID 50 24,00 

 
 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
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Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
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Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
_____________________________________ 
BM TINOCO DE ANDRADE ME 
CNPJ: 14.337.094/0001-01 
KLEIBER TINOCO DE ANDRADE 
CPF: 000.647.304-09 
Empresa 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 031/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à 
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo 
as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  
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g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME – CNPJ: 11.183.984/0001-00 
LEONARDO COSTA DOS SANTOS, CPF: 070.802.104-29 (Empresário) 
Av. Cel. Estevam, 1598 – Alecrim – Natal/RN 
Email: lc.comercial2009@hotmail.com 
Fone: 84 99960-9701 
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Nº ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTOS UNIDADE                        QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

12 
Coletor 70ml para colocar barbeiro universal. – 
Petnor 

UNID 10 5,20 

13 
Máscara respiratória CG 306, com suporte para 
02 cartuchos – Carbo Grafite 

UNID 10 42,50 

15 
Luva de látex nitrílico, com resistência a agentes 
químicos, cortes e abrasão – Promat 

PAR 50 14,50 

44 

Calça em tecido brim, listras refletivas na altura 
do joelho, com zíper, cóis com passadeiras para 
colocação de cinto, 02 bolsos frontais 
transversais embutidos, 02 bolsos traseiros cor, 
tamanho e logomarca a combinar - Vilage 

UNID 68 80,20 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
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c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
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Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME  
CNPJ: 11.183.984/0001-00 
LEONARDO COSTA DOS SANTOS 
CPF: 070.802.104-29 (Empresário) 
Empresa 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2017 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 031/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à 
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo 
as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 

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


70 
ANO VII – Nº 1545 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO 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 

 

 
 

Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
COMERCIAL APOLO LTDA – CNPJ: 02.440.676/0001-21 
ANTONIO F.B. FILHO, CPF: 199.238.024-04 
Rua Valdir Targino, 3558 - Candelaria – Natal/RN 
Email: comapolo@yahoo.com.br 
Fone: 84 3231-6857 
 

Nº ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTOS UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁIO 

3 

Bota de couro em vaqueta, na cor preta, solado 
em poliuretano, bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, palmilha de montagem 
em não tecido, fixada pelo sistema Strobel com 
cadarço nas laterais, dorço alcochoado, 
palmilha antimicrobiana. 

UNID 68 90,60 

10 
Tubito de ensaio 12x75mm, em material de 
poliestireno cristal para coletar larvas, com 
tampa 5ml pct c/ 100. 

PCT 10 99,00 

14 
Filtro químico para máscara RC 203 tipo 
vapores orgânicos e tipo gases ácidos. 

UNID 10 19,40 

23 
Pipeta em polietileno graduada, 17cm de 
comprimento, capacidade de 3 ml. 

UNID 50 2,10 

32 

Cinto em fita de nylon de 3,5 cm, na cor preta, 
com fivela cromada com o nome agente de 
saúde gravado em alto relevo na parte frontal da 
fivela, tamanhos de 1,10 à 1,30 m. 

UNID 68 24,60 

43 

Tênis para uso ocupacional com fechamento 
por cadarço, confeccionado em material 
resistente, colarinho acolchoado, forro interno 
na gáspea não tecido, com tratamento 
antimicrobiano, palmilha de montagem não 
tecido, solado antiderrapante. 

PAR 68 143,00 

45 

Camisa manga longa em tecido brim, com 
listras refletivas na altura do peito e antebraço, 
com botões, 01 bolso no peito esquerdo, e 02 
bolsos inferiores,  cor, tamanho e logomarca a 
combinar. 

UNID 68 90,30 

46 Luvas em raspa de couro cano longo. PAR 10 21,50 

47 Balde de zinco. UNID 4 133,00 

48 Macacão de brim 100% algodão manga longa. UNID 4 141,00 

53 
Conjunta para borrifação composto por camisa 
manga longa, calça e boné. 

CONJ. 2 162,00 

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
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e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
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Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
COMERCIAL APOLO LTDA - EPP 
CNPJ: 02.440.676/0001-21 
ANTONIO F.B. FILHO 
CPF: 199.239.024-04 
Empresa 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 049/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 049/2017, objetivando Registro de 
Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades básica de 
saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, foi declarada 
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como vencedoras para os itens 18 e 25, para a empresa JR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 
ME – CNPJ: 17.570.889/0001-45, os itens 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 46, 47 para a empresa  NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 
CNPJ: 18.588.224-0001-21, os itens 01, 06, 07, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 42 para a empresa DENTALMED 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0001-60, e para os itens 10, 23, 38, 44 e 45 
para a empresa PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75. 

Extremoz/RN, 23 de Agosto de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A DIVERSAS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e legislação 
complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido 
cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora 
chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor para todos os itens para  a empresa L 
K REFEIÇÕES COMÉRCIO S.C NUTRICIONAL EIRELI EPP – CNPJ: 26.617.052/0001-03. Dê-se ciência e 
cumpra-se. 

Extremoz/RN, 24 de Agosto de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 046/2017 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 046/2017, objetivando registro de 
preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’S) destinado a garantir o devido 
aparelhamento de segurança dos funcionários do Município de Extremoz/RN, foi declarada como 
DESERTA por não ter comparecido interessado. 

Extremoz/RN, 24 de Agosto de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 047/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 047/2017, objetivando registro de 
preços para aquisição de Tablets, destinado a equipamento para os agentes comunitários de saúde 
do Município de Extremoz/RN, foi declarada como DESERTA, por não ter acudido interessados. 

Extremoz/RN, 22 de Agosto de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017 

 
O Município de EXTREMOZ/RN, através da comissão permanente de licitação, nomeada pela 

portaria 025/2017, torna público que fica marcado a CONTINUAÇÃO da sessão para recebimento dos 
envelopes e julgamento no dia 30 de Agosto de 2017 as 10:00 Hrs, onde fará realizar a continuação da 
licitação na modalidade Tomada de Preços N.º 004/2017, visando a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia, para execução da complementação da construção e 01 
(uma) quadra coberta Poliesportiva com vestiário na praia de Pitangui no município de Extremoz/RN. 
O novo edital e seus anexos estão a disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – 
Loteamento São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000 – Setor de licitações, Fone (84) 3279-4913. 
A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN.  

EXTREMOZ - RN, 24 de Agosto de 2017. 
 CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR 
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PRESIDENTE DA CPL 
Extremoz/RN 

 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 132/2017 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: UNIMETAIS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.778.342/0001-51. 
Objeto: Aquisição de Tubos Galvanizados, visando o abastecimento de agua potável nas 
embarcações pesqueiras, do município de Extremoz/RN. 
Vigência: 30 (trinta) dias. 
Valor Global de R$ 1.963,73 (Um mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – Joaz Oliveira Mendes da 
Silva – Prefeito Municipal. 
Pelo Fornecedor: UNIMETAIS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.778.342/0001-51. 
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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 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.  

 

A COMISSÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
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