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

ANO I – Nº 88 – EXTREMOZ/RN, SEXTA- FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2010 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº 071/2010 – GP* 
ANEXO I 

 
TABELA DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAJEM 

 
LOCALI 
DADES 

 
GUPO I 
(PREFEITO) 

 
GRUPO II 
(SECRETARIO
S) 

 
GRUPO III 
(DEMAIS  
SERVIDO-
RES) 

Dentro do 
Estado 

      R$ 400,00    R$ 200,00     R$ 150,00 

FORA 
DO 
ESTADO 

      R$ 800,00    R$ 400,00     R$ 300,00 

 
AJUDA 
DE 
CUSTO 

 
      R$ 100,00 

 
   R$   50,00 

 
    R$   30,00 

*Publicado em 29 de abril de 2010. 
. 

 
PORTARIA Nº 077/2010 - GP 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, com fundamento no Artigo 2º, da Constituição 
Federal, Art. 10, V, VII da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 559, 
Art. 12º. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar que o Secretário Municipal de Planejamento 
do Município de Extremoz - RN, Sr. Antônio Lisboa Gameleira, 
passe a responder pela Procuradoria Geral do Município – 
PGM, até ordem em contrário. 
 Art. 2º - A acumulação não vai acarretar ônus para o Município 
em remuneração. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos 
a 28 de fevereiro de 2010. 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz,  28  de  abril de 2010 
 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito Municipal 
 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E 
ASSITÊNCIA SOCIAL 

 
EDITAL 

 
CONVOCA ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES 
GESTÃO 2010/2012. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Extremoz, no uso de sua competência, atribuída pela Lei 
Municipal nº. 385/2001, de 03 de Dezembro de 2001, atendendo 
ao disposto na Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 
publica este Edital que determina realização de processo 

eleitoral para escolha de Conselheiros Tutelares do Conselho 
Tutelar de Extremoz.  
 
RESOLUÇÃO N°001/2010 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - Será responsável pela operacionalização do processo 
de escolha dos Conselheiros Tutelares, incluindo seleção prévia 
e eleição, a Comissão Eleitoral, constituída através da Reunião 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente no dia 22/04/2010 com a seguinte composição: 
- Coordenador: Washington Santos da Silva  
- Membros: Rizelia Lucas Batista, Valdenor Silva de Lima, Maria 
da Paz Gomes de Oliveira, Wanderley Carlos dos Santos, 
Renata Costa de Brito Torquato Rêgo, Carlos Magno Ventura, 
Fernando Ryvia Fernandes Pontes. 
§ 1º - A participação no processo de seleção está condicionada 
à comprovação pelo candidato, dos requisitos constantes deste 
edital. 
§ 2º - Este edital será divulgado na Secretaria Municipal de 
Trabalho, Habitação e Assistência Social, sito na Rua Joaquim 
de Góis, S/N, Centro, Extremoz/RN e nos Órgãos Públicos 
Municipais.  
§  3º - Compete a Comissão Eleitoral:  
a) Organizar e coordenar o processo eleitoral para escolha dos 
membros do Conselho Tutelar; 
b) Decidir dos recursos e das impugnações; 
c) Designar os membros das Mesas Receptora dos votos; 
d) Receber os pedidos de inscrições dos candidatos 
concorrentes; 
e) Providenciar as credenciais para os fiscais; 
f) Receber e processar toda a documentação referente ao 
processo eleitoral; 
g) Providenciar os recursos financeiros necessários à realização 
das eleições; 
h) Decidir os casos omissos nessa Resolução; 
 
II - DAS ETAPAS 
Art. 2º - O Processo de Escolha se realizará em 02 etapas 
classificatórias e eliminatórias: 
I) 1ª etapa: inscrição; 
II) 2ª etapa: eleição. 
III - DAS INSCRIÇÕES 
Art. 3º - A inscrição deverá ser realizada na Secretaria Municipal 
de Ação Social, situada na Rua Joaquim de Góis, S/N, Centro, 
Extremoz/RN, do dia 04 a 06 de Maio de 2010, de terça à 
quinta-feira, exceto em feriados, no horário das 9:00h às 17:00h. 
 
IV – DOS REQUISITOS  
Art. 4º - São requisitos para candidatar-se a membro do 
Conselho Tutelar:  
a)Ter reconhecido idoneidade moral;  
b)Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;  
c) Residir no Município de Extremoz há mais de 02 (dois) anos; 
d)Reconhecida experiência no trato com crianças e 
adolescentes, em entidades governamentais ou não 
governamentais. 
e) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ao 
2º grau; 
f)O candidato não poderá estar filiado a nenhum partido Político; 
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V - INSCRIÇÃO 
Art. 5º - A inscrição constará do preenchimento de formulário 
próprio fornecido aos interessados no ato da inscrição. 
Art. 6º - No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 
1 - Fotocópia da cédula de identidade e CPF; 
2 - Fotocópia do comprovante de domicílio no Município de 
Extremoz há pelo menos dois anos; 
A comprovação dar-se-á através da: 
2.1 - Apresentação de documentos (contrato de locação, contas 
de água, luz, telefone, entre outras) que atestem residência em 
nome do interessado; 
3 - Fotocópias do comprovante de votação na última eleição ou 
de justificativa da ausência; 
4 - Fotocópia do certificado de reservista ou de dispensa de 
incorporação; se do sexo masculino; 
5 - Fotocópia certificado de conclusão do ensino médio ou 
equivalente ao 2º grau; 
6 - A comprovação da reconhecida idoneidade moral do 
interessado, dar-se-á através da apresentação do Atestado de 
Bons Antecedentes  emitido por órgão competente (Delegacia 
de Policia Civil) e Antecedentes Criminais (Fórum), sendo 
vedada a habilitação como candidato o interessado que possua 
certidão positiva, cível ou  
criminal, que contenha medida judicial incompatível com o 
exercício da função de Conselheiro Tutelar. 
7 – Declaração de experiência de no mínimo dois anos no trato 
com crianças e adolescentes, em entidades governamentais ou 
não governamentais. 
8 - Foto tamanho passaporte - 5x7 de preferência com o fundo 
branco com trajes adequados para foto oficial sem moldura. 
  
VI - DOS IMPEDIMENTOS 
Art. 7º - São impedidos de servir, no mesmo Conselho Tutelar, 
parceiros com união estável, ascendente e descendente, sogro, 
genro ou nora, irmãos, cunhado, tio, sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado, conforme o Artigo 140 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
Art. 8º - Ficarão impedidas de participar do Processo aquelas 
pessoas que foram penalizadas com a destituição da função de 
Conselheiro Tutelar, nos 05 (cinco) anos antecedentes à 
eleição. 
 
VII - DAS ELEIÇÕES 
Art. 14 - O pleito para escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será realizado no dia 29 de maio de 2010, na Escola 
Municipal Coronel José Francisco Ribeiro, sito na Rua 
Projetada, Loteamento Áurea de Góis, S/N, Extremoz/RN. 
§ 1º - Na unidade escolar indicada, funcionarão pelo menos 
duas seções eleitorais. 
Art. 15 - Somente poderão votar eleitores do município acima de 
16 anos.  
Art. 16 - A Eleição será realizada por urna eletrônica e cada 
candidato será identificado por número a ser retirado da 
listagem por ordem alfabética dos inscritos. A urna eletrônica 
conterá o nome, numero e foto, seguindo sempre a ordem 
alfabética da listagem dos candidatos. 
§ 1º - Cada seção eleitoral funcionará com, pelo menos, um 
mesário e um presidente, fiscalizados pelo Ministério Público. A 
convocação dos mesários e do presidente será de 
responsabilidade do CMDCA. 
Art. 17 - O eleitor deverá votar em apenas em um (01) 
candidato. 
§ 1º - Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e 
números dos candidatos ao Conselho Tutelar. 
§ 2º - Qualquer manifestação no espaço reservado para a 
votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, acarretará 
nulidade do voto. 
I – È vedada à distribuição de santinhos, camisas, bandeiras 
com nomes dos candidatos dentro e fora das zonas de votação; 
II – È vedada, propaganda de boca de urna, no dia da votação, 
assim como o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a 
promoção de comício ou carreata, a distribuição de material de 
propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou 
manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor; 

Art. 18 - Cada candidato poderá credenciar no máximo um (01) 
fiscal para eleição e apuração, e este será identificado por 
crachá, fornecido pelo CMDCA. 
Art. 19 - O local de recebimento dos votos contará com uma 
mesa de recepção e apuração, composta por três (03) 
membros, a saber: um (01) presidente (Conselheiro do CMDCA 
ou cidadão designado e nomeado pelo CMDCA) e dois (02) 
auxiliares de mesa. 
Parágrafo único - Não podem compor a Mesa Receptora de 
votos cônjuge e parentes consangüíneos e afins até 4º grau dos 
candidatos. 
Art. 20 - No dia da eleição, não será permitido ao candidato ou a 
qualquer pessoa: fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral; 
conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos ou 
particulares; e realizar propaganda em carros de som ou outros 
instrumentos ruidosos. 
Parágrafo único - Em caso de descumprimento das normas 
indicadas no 'caput', o candidato terá sua candidatura cassada e 
seus votos não serão computados por ocasião da apuração. 
Art. 21 - A decisão de cassação da candidatura será tomada 
pelo CMDCA, ouvida a comissão eleitoral. Neste caso, será 
instaurado um processo administrativo em que o candidato terá 
direito a defesa em peça escrita no prazo de 03 (três) dias, 
tendo o CMDCA igual prazo para proferir a decisão. 
Art. 22 - A fiscalização de todo o processo eleitoral (votação e 
apuração) estará a cargo do Ministério Público. 
Art. 23 - Não será permitida a presença dos candidatos junto à 
Mesa de Apuração. 
Art. 24 - A apuração dos votos dar-se-á após o horário de 
encerramento das eleições. 
Art. 25 - Quanto aos votos em branco e nulo, não serão 
computados para fins de votos validos. 
 
VIII – DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 
Art. 26 - Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a 
contagem dos votos e sua apuração, sob responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
fiscalização do Ministério Público. 
Parágrafo único - Os candidatos poderão apresentar 
impugnação na medida em que os votos forem apurados 
cabendo decisão à própria Mesa receptora pelo voto majoritário, 
com recurso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente, que decidirá em três dias, facultada a 
manifestação do Ministério Público. 
Art. 27- Concluída a apuração dos votos decididos os eventuais 
recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente proclamará o resultado providenciando a 
publicação dos nomes dos candidatos votados, com números de 
sufrágios recebidos.  
Art. 28 - Os 05 (cinco) candidatos mais votados serão 
considerados eleitos, ficando os cinco (05) seguintes, pelas 
respectivas ordens de votação, como suplentes. 
Art. 29 - Havendo empate na votação será considerado eleito o 
candidato que tiver reconhecida o maior tempo de experiência 
com o trato de menores. 
Parágrafo único - Permanecendo o empate será considerado 
eleito o candidato de maior idade e grau de escolaridade. 
Art. 30 - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que 
houver recebido o maior número de votos. 
Art. 31 - A posse dos eleitos para o Conselho Tutelar dar-se-á  
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em sessão solene, a contar 
da publicação do resultado final. 
 
IX – DA REMUNERAÇÃO 
Art. 32 – Com fulcro na Lei Municipal de nº 559/2009, art. 37, 
XX2, CC4. 
 
X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 33 - Os membros escolhidos como titulares e suplentes 
serão submetidos a estudos sobre a legislação específica das 
atribuições do cargo e a treinamentos promovidos por uma 
Comissão a ser designada pelo CMDCA logo após a posse. 
Art. 34 - O Conselheiro Tutelar está sujeito a regime de 
dedicação integral, sendo vedada à acumulação da função de 
Conselheiro Tutelar com qualquer atividade remunerada, pública  
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ou privada, inclusive com cargo, emprego ou função. 
Art. 35 - As atribuições e obrigações dos Conselheiros e 
Conselho Tutelar são as constantes da Constituição Federal, da 
Lei Federal nº 8.089/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e da Legislação Municipal em vigor. 
Art. 36 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 
presentes instruções e a aceitação das condições do processo 
seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
Art. 37 - A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos 
documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade da 
inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
Art. 38 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, 
desde a inscrição até a publicação dos resultados finais, junto 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Art. 39 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, 
ou até a data da convocação dos candidatos para a prova 
correspondente, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser publicado. 
Art. 40 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos e 
da Criança e do Adolescente. 
 
Extremoz, 30 de Abril de 2010. 
 

Renata Costa de Brito Torquato Rêgo 

Presidente do CMDCA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 
Ofício nº 001/2010-SEPLAN                                                                                    
Extremoz, 26 de abril de 2010 
 
Exmo. Senhor, 
Valdemir Cordeiro Lopes 
Presidente do Poder Legislativo 
Extremoz/RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

LÁZARO NUNES TORQUATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL 

MICHELINE GOMES DE LIRA MACHADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA 

 
 

 
 

Dirijo-me a Vossa Excelência, como Presidente desta augusta 
Casa Legislativa, de Ofício, para cumprir o que está explicitado 
no art. 11 da Lei Orgânica do Município de Extremoz. 
Tendo em vista a minha nomeação para a Secretaria de 
Planejamento do Município, com fulcro na Lei Municipal nº 
559/2009 e Portaria nº 065 de 06 de abril de 2010.  
Apresento a minha declaração de imposto de renda que fica 
disponibilizada ao Poder Legislativo e aos nobres Edis que o 
compõem. 
Sendo o que se apresenta, renovo meus votos de estima, 
consideração e apreço. 
 
Atenciosamente, 
 

Antônio Gameleira Lisboa 
Secretário Municipal de Planejamento 

 
 

LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO Nº 005/2010 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, torna 
público a Empresa vencedora da Licitação/Tipo Pregão 
Presencial N° 005/2010. 
Objeto: Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento por 
destruição térmica (Incineração e destinação final das cinzas 
dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de Saúde do 
Município). 
Vencedora: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN – 
LTDA. 
CNPJ:MF:04.972.757/0001-06 
 
Pregoeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA TÉCNICA 

VANDA REGINA FERNANDES DE 
ALBUQUERQUE PEREIRA 

DIRETORA DE DIAGRAMAÇÃO 
FRANCISCO CANINDÉ COSME DOS SANTOS 

CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA 
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