
 

Rua Capitão José da Penha, S/N. Centro - Extremoz – RN – CEP: 59575-000 – Fone: 3279-4910 – e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 
www.extremoz.rn.gov.br 

 

1 

Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO III – Nº 787 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais
 

PODER EXECUTIVO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Tomada de preços nº005/2013– homologação – objeto: 
contratação de empresa especializada para serviços de engenharia 
– manutenção de escolas do município de Extremoz/RN. o prefeito 
municipal de Extremoz/RN adjudica e homologa a licitação na 
modalidade de tomada de preços, nº 005/2013, tudo conforme os 
anexos do edital, em favor da empresa: GFS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE REFORMA EM EDIFICAÇÕES LTDA. CNPJ: 
02.345.360/0001-50, com proposta de R$ 387.951,23 (Trezentos e 
oitenta e sete mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e três 
centavos). Extremoz/RN 24 de outubro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO  
 PREFEITO MUNICIPAL 

 

LICITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 

A Comissão Da Prefeitura Municipal De Extremoz, torna 

público que a empresa Correta Construções E 

Empreendimentos Ltda, Inscrita No CNPJ/MF, sob o 

nº17.642.309/0001-88, impetrou recurso administrativo contra 

a decisão desta comissão (tomada de preço nº 003/2013), cujo 

o objeto é contratação de empresa especializada para serviços 

de engenharia – construção de uma quadra poliesportiva com 

vestiários em Pitangui, Município De Extremoz/RN.  Informa 

ainda que o processo licitatório se encontra disponivel 

diariamente na sala de licitações, sede da Prefeitura Municipal 

de Extremoz, Endereço: Rua Cap. José Da Penha, S/N, 

Centro. No Horário de 08:30 Às 12:30 Horas. Telefone: 

3279.2992.  

Helton Luiz da Silva Dias 

Presidente da CPL 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE DE EXTREMOZ - CMDCA 

A comissão eleitoral do CMDCA torna público e 

acata o resultado do recurso interposto no prazo de 48 horas 

pelo candidato EDUARDO FREIRE CORTEZ, o qual é pré 

candidato a vaga de Conselheiro Tutelar do município de 

Extremoz.   

RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO EM 

IMPUGNAÇÃO ÀS QUESTÕES 08 E 09 DA PROVA DO 

CONSELHO TUTELAR DE EXTREMOZ/RN 

Questão 08 

  Em sua impugnação, o candidato alega que, por um lapso, 

terminou por assinalar 02 (duas) alternativas, sendo uma delas 

a apontada como correta no gabarito. Nesse esteio, argumenta 

que, durante a prova, ao perceber o equívoco em marcar 

inicialmente a assertiva errada, cuidou de circulá-la, no viés de 

demonstrar o erro e, ato contínuo, apontou a alternativa 

adequada. Assim sendo, requer o candidato que seja 

desconsiderada a marcação em duplicidade, com o 

conseqüente aproveitamento da questão.  

 

  Todavia, não merece prosperar o pleito em tela. Isso 

porque, em primeiro lugar, a folha de instruções aposta na 

frente do caderno de prova é clara ao expor a seguinte diretriz: 

 

“Marque apenas uma letra para 

cada questão, mais de uma 

letra assinalada implicará 

anulação dessa questão.”  

  Ora, é francamente sabido que o candidato a qualquer 

certame, antes de partir para responder às questões, deve se 

cercar das regras que orientam o processo no qual está 

concorrendo, o que é feito primeiramente mediante a leitura do 

edital regente e posteriormente complementado no dia da 

prova, através da checagem da folha de instruções. Se assim 

não age o concorrente, em hipótese alguma poderá pretender 

que se considere situação conformada em contrariedade ao 

que restou estabelecido a todos os candidatos. Por 

conseguinte, aceitar a irresignação formulada atentaria contra 

o princípio da isonomia, privilegiando-se um candidato que agiu 

em confronto com as determinações gerais do certame em 

detrimento dos demais, muitos dos quais podem ter 

experimentado a mesma circunstância aventada no recurso ora 

manejado, mas que, em atenção às instruções da prova, 

tiveram de conter o impulso de também marcar a alternativa 

que posteriormente perceberam como correta.  

  Portanto, seja porque todos os candidatos tinham plena 

ciência de que a marcação de mais de uma alternativa 

implicaria anulação da questão, seja porque acatar a presente 

irresignação atentaria contra o imperativo da igualdade, julgo 

improcedente o recurso manejado.  

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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Questão 09 

          Em que pese o candidato tenha se insurgido contra o 

gabarito da questão, sob a justificativa de que a alternativa “b” 

também deveria ser considerada, já que as palavras “requerer” 

e “requisitar” possuiriam sentidos afins, não merece ser 

acolhida tal argumentação.  

  A uma porque, na linguagem jurídica – diferentemente de 

eventual opção dos dicionários em aproximar semanticamente 

os termos em voga – a palavra “requisitar” agrega uma carga 

de comando superior, se comparada à palavra “requerer”. 

Vejamos, nessa esteira, a definição exarada pela Wikipédia 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Requisi%C3%A7%C3%A3o):  

Requisição é uma palavra originária do latim requisitio, de 
requirire (requerer, pedir) que significa requerimento, 
solicitação ou pedido. 

Na linguagem jurídica, requisitar é requerer com autoridade 

ou exigir. Nesse sentido a requisição é a exigência legal, a 

ordem emanada da autoridade competente para que se 

cumpra, se preste ou se faça o que esta sendo ordenado. A 

requisição pode ser direcionada à prestação de um serviço, 

entrega de coisas ou comparecimento de pessoas. (grifos 

acrescidos) 

 
  Como se nota, na praxe forense, requisitar não se confunde 

com requerer, vez que a primeira constitui uma modalidade 

aperfeiçoada da segunda, aditando-lhe, assim, diretriz de 

ordem, não se restringindo, pois, a um mero pedido (requerer), 

mas avultada como verdadeira exigência.  

  Não foi por outro motivo, destarte, que o legislador optou, 

no art. 136, inciso III, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, por utilizar o verbo “requisitar”, e não “requerer”. 

Observemos:  

 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
(...) 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para 
tanto: 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança; (grifos 
acrescidos) 

 
  Ora, tanto é verdade que o verbo invocado no texto legal 
preconiza valoração de ordem, que o art. 249 do ECA tipifica 
como infração administrativa o descumprimento doloso ou 
culposo de suas determinações, consequência, a seu turno, 
não verificável na hipótese de ter se valido o legislador do 
verbo “requerer”, visto que esse norteia mera solicitação, 
desprovida de imperatividade. Vejamos o dispositivo referido: 
 
Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, 
bem assim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência. (grifos acrescidos) 

 
  Dessa forma, por não estar a assertiva “b” alinhada ao texto 
legal, no qual se optou pelo uso do verbo “requisitar” com o 
escopo de conferir efetividade aos reclamos do Conselho 
Tutelar, efeito mais dificilmente obtido acaso utilizado o verbo 
“requerer”, não pode aquela alternativa ser reputada correta, 
razão pela qual julgo improcedente o recurso.  

          

  Emília Matilde Araújo de Vasconcelos Leite Zumba 

Promotora de Justiça 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE DE EXTREMOZ - CMDCA 

  
A comissão eleitoral do CMDCA torna pública e 

acata o resultado do recurso interposto no prazo de 48 horas 
pelo candidato MARIA APARECIDA SOARES, o qual é pré 
candidata a vaga de Conselheiro Tutelar do município de 
Extremoz.   

  
RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA 
APARECIDA SOARES, PARA FINS DE REVISÃO DAS 
QUESTÕES 11 E 12 DA PROVA DO CONSELHO TUTELAR 
DE EXTREMOZ/RN 

 
 
Questão 11 
 
  Em sua resposta à questão 11, a candidata, em suma, 
argumentou que, na condição de conselheira tutelar, buscaria 
averiguar a razão do afastamento da criança da escola, 
auxiliando a família, bem como requisitaria aos órgãos públicos 
providências para que o menor voltasse ao meio escolar. Em 
consequência, foi-lhe atribuída a pontuação 0,8.  
 
  Com efeito, percebe-se não haver motivo que justifique a 
ampliação da nota em tela, uma vez que a candidata, ao 
responder de forma genérica à questão formulada, afastou-se 
da expectativa de resposta.  
 
  Isso porque, em primeiro lugar, como a pergunta já continha 
a informação de que era injustificado o impedimento dos pais, 
isto é, já sabendo de antemão ser inaceitável o motivo de 
recusa dos mesmos em autorizar o filho a frequentar a escola, 
ineficaz e dispendioso do ponto de vista temporal se revelaria o 
conselheiro reportar-se à família para analisar a causa da 
ausência da criança no ambiente escolar, quando, na verdade, 
já era do seu conhecimento o caráter desarrazoado do 
impedimento. No mesmo sentido, quando a candidata afirma 
que iria buscar auxílio para a família e a intervenção do Poder 
Público, para o fim de viabilizar o retorno da criança à escola, 
mais uma vez, é imprecisa na argumentação, não se 
atentando, pois, para as diretrizes apostas no enunciado da 
pergunta, que fornece dados orientadores da resposta 
esperada, tal como a carência de justa causa na postura dos 
pais e a necessidade de fundamentação nas atribuições 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para os 
conselheiros tutelares.  
 
  Assim sendo, a título de expectativa de resposta podem 
ser citadas: aplicação de medidas aos pais como 
obrigação de matricular o filho e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar (art. 129, V, ECA); 
advertência aos pais (art. 129, VII, ECA); acompanhar o 
Conselho Tutelar o progresso do aluno a partir de então, e, 
verificando-se reincidência, encaminhar o caso ao 
Ministério Público, para que adote as providências 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Requisição
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cabíveis, inclusive em âmbito criminal, com a oferta de 
denúncia por abandono intelectual (art. 246, CP).  
 
  Ante o exposto, em atenção ao que foi respondido pela 
candidata e o conteúdo esperado, não vislumbro cabível rever 
a nota aplicada, razão pela qual julgo improcedente o 
recurso.   
 
Questão 12 
   
  A questão 12 exigia do candidato que apontasse 03 (três) 
medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar aos pais ou 
responsável, bem como que dissertasse sobre os limites de 
atuação do referido órgão, mediante a indicação de situações 
em que obrigatória a intervenção do Ministério Público e/ou do 
Poder Judiciário.  
 
  Da análise da resposta elaborada pela recorrente, 
entretanto, afere-se o lançamento de enunciações 
eminentemente genéricas, sobretudo ligadas à proteção da 
criança e do adolescente, através da preservação do seu bem 
estar, assegurando-lhes direitos como saúde, segurança e 
educação, mantendo-os afastados de males como drogas, 
álcool e prostituição. Em consequência, foi-lhe atribuída a 
pontuação 0,8.  
  Contudo, apesar da exposição genérica feita pela 
candidata, a questão reclamava uma postura objetiva do 
concorrente, já que as atribuições do Conselho Tutelar 
atinentes aos pais ou responsável estão listadas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, mais especificante no art. 136, II, 
c/c art. 129, I a VII. Ademais, a candidata foi omissa quanto à 
explanação de contextos em que vedada a atuação isolada do 
Conselho Tutelar, quando, conseguintemente, se faria 
obrigatória, a intervenção do Ministério Público e/ou do Poder 
Judiciário.  
 
Nesse sentido, esperava-se como expectativa de resposta 
argumentos como o de que o Conselho Tutelar não pode 
desempenhar as funções exclusivas do Poder Judiciário 
ou do Ministério Público. Portanto, não pode determinar 
medidas como colocação em família substituta, imposição 
de remissão como forma de exclusão ou suspensão do 
processo, imposição de medidas socioeducativas a 
adolescentes em decorrência da prática de ato infracional 
etc. 
 
  Assim sendo, comparando a resposta da recorrente com o 
esperado e direcionado na questão, não vislumbro cabível 
rever a nota aplicada, razão pela qual julgo improcedente o 
recurso.   
 
  Extremoz/RN, 24 de outubro de 2013.  
        

           Emília Matilde Araújo de Vasconcelos Leite Zumba 
Promotora de Justiça 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE DE EXTREMOZ - CMDCA 

  
A comissão eleitoral do CMDCA torna pública a nova 

data que será realizada das Eleições de Conselheiros 
Tutelares do município de Extremoz-RN. 

 
A eleição será realizada na data do dia 09 de novembro do 
corrente ano 

 
Extremoz 25 de outubro de 2013 

 
Jean Felipe Freire de Barros 

Coordenador Comissão Eleitoral 

 

PODER LEGISLATIVO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 
 

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ/RN Nº 001/2013 

ALTERA O ARTIGO 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

DE EXTREMOZ, PARA INCLUIR DISTRITOS NAS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS URBANA, DISTRITAL E LITORÂNEA. 

  A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

EXTREMOZ/RN, nos termos do Art. 20-B, Inciso IV da Lei 

Orgânica do Município, promulga a seguinte Emenda: 

Art. 1º O Art. 52 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 52° O Município de Extremoz/RN, fica subdividido 

em áreas Urbana, Distrital e Litorânea, com limites a 

serem fixados em Lei”. 

I – Área Urbana: 

a) Centro do Município; 
b) Conjuntos habitacionais (Estrela do 

Mar, Alto Extremoz, Parque das 
Jaqueiras, Central Parque I, II, III, El-
Shadai, Nova Extremoz, Parque das 
Flores, Jardins de Extremoz, 
Renascer, Passagem da Vila, São 
Miguel Arcanjo e Parque dos 
Servidores) 

II – Área Distrital: 

a) Distrito de Estivas 
b) Distrito de Araçá 
c) Distrito de Vila de Fátima 
d) Distrito de Capim 
e) Distrito de Santa Maria 
f) Distrito de Murici 
g) Distrito de Vila São Sebastião 
h) Distrito de Barreiros 
i) Distrito de Simão 
j) Distrito de Pedrinhas 
k) Distrito de Boca da Ilha 
l) Distrito de Grutas 
m) Distrito de Campinas 
n) Distrito de Contendas 
o) Distrito de Imbiribeira 
p) Distrito de Barro Vermelho 
q) Distrito de Carão 
r)Distrito de Comum 
s) Distrito de Novo Horizonte 
t) Distrito de Km 23 

 

III – Área Litorânea: 

a) Distrito de Pitangui 
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b) Distrito de Genipabu 
c) Distrito de Barra do Rio 
d) Distrito de Redinha Nova 
e) Distrito de Santa Rita 
f) Distrito de Graçandu 

 

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em 

vigor e produz efeitos a partir da sua publicação. 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 22 de fevereiro de 2013. 

             VER. LEILA CRISTINA MOURA DE MELO 

PROPONENTE 

Aprovado em 18/06/2013 

JUSTIFICATIVA: 

O Município de Extremoz cresceu muito nos 

últimos anos com a criação de vários Distritos e Conjuntos 

Habitacionais, contudo os mesmos ainda não foram 

oficializados, provocando alguns entraves na Administração 

Municipal, com relação a realização de Convênios com os  

 

 

 

 

 

 

 

Governos Federal e Estadual, bem como o acesso aos 

serviços de correspondências dos Correios, tendo em vista que 

não se pode viabilizar melhorias em um Distrito, sem que o 

mesmo se quer exista oficialmente. Necessitando desta forma, 

da oficialização para que o Poder Executivo possa viabilizar 

ações para o real desenvolvimento.    

Sala das Sessões, “Vereador Adilson José de Melo”, 

 
PROPONENTE: 
Ver. Leila Cristina Moura de Melo 
 
 
VEREADORES QUE SEGUEM: 
Ver. Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Ver. Fábio Vicente da Silva 
Ver. Cleyton Sant Clair da Silva 
Ver. Josias de Oliveira Farias 
 

 

Extremoz, 25 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA GERAL 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE 
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