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Diário Oficial 
Nº 2067 -  ANO IX TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

DECRETO Nº 034/2019 
INSTITUI A COMUNICAÇÃO ELETRONICA NO AMBITO DO 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município, o disposto no art.10, § 2° da medida provisória n° 2.200-2/2001, 

 
● Considerando a necessidade de agilizar a comunicação interna entre os 

servidores públicos do Município; 
● Considerando a conveniência de criação de mecanismos que visem à 

economia de recursos financeiros, materiais e humanos, bem como a 
celeridade dos atos; 

● Considerando a necessidade de resposta e acesso rápido aos usuários 
externos, comunidade em geral; 

 
D E C R E T A: 
  
Art. 1º Fica instituída a comunicação interna e externa eletrônica, via Memorando 

eletrônico, Ofício Eletrônico e Protocolo Eletrônico, para a troca de documentos administrativos no âmbito do 
Município de Extremoz, na forma deste Decreto. 

 
Parágrafo único. Fica acordado pelos usuários que a autenticação no sistema de 

comunicação interna é comprovação de autoria e integridade do documento eletrônico emitido, conforme 
previsto no art.10, § 2° da medida provisória n° 2.200-2/2001. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º  A comunicação administrativa do Município de Extremoz deve ser realizada 

exclusivamente por meio do Memorando eletrônico, Ofício Eletrônico e Protocolo Eletrônico. 
 
§ 1º A finalidade do memorando eletrônico é formalizar a comunicação interna 

quando se tratar de assuntos simples ou rotineiros, em especial: 
a) solicitar execução de atividades; 
b) solicitar compra de materiais; 
c) agendar reuniões; 
d) solicitar informações; 
e) encaminhar documentos; 
f) solicitar providências rotineiras; 
g) solicitação de pareceres; 
h) outros assuntos considerados de mero expediente. 

 
§ 2° O Ofício eletrônico, sobre qualquer assunto, expedido pelas autoridades dentro 

do sistema de comunicação eletrônica, serão encaminhados para destinatários fora da administração 
municipal por correio eletrônico, ficando sob responsabilidade do sistema a confirmação de entrega e leitura 
do documento. 
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§ 3° Os protocolos iniciados no âmbito do Município, serão gerados pelo 

Requerente de forma eletrônica, ou presencial no protocolo das secretarias e/ou protocolo geral da 
Prefeitura, mediante exposição de motivos e acompanhados dos documentos que o fundamentam. 

 
Art.3º Todos os documentos eletrônicos, bem como seus anexos, recebem 

obrigatoriamente uma numeração sequencial automática e passam a circular dentro dos setores 
competentes. 

 
Parágrafo único. A responsabilidade pela guarda excessiva ou pelo descarte 

indevido dos documentos, sejam eletrônicos ou impressos, é da unidade emissora. 
 
Art.4º Fica vedada a impressão de documentos eletrônicos, ressalvado: 

a) Fornecer comprovante ao requerente que efetuou o protocolo de forma 
presencial; 

b) Impressão do documento, na forma da legislação que a exigir. 
 
Parágrafo único. Fica ainda admitida a impressão para juntar a processo 

administrativo previamente existente, quando o assunto exigir e sob a responsabilidade do agente público 
que o anexar. 
 
 

DAS CAIXAS DE MENSAGENS 
 
Art.5º O envio e recebimento dos documentos eletrônicos é feito exclusivamente 

pelo sistema adotado pelo Município. 
 
Art.6º O titular da unidade administrativa terá acesso a caixa de mensagens da 

unidade que dirige, por meio de login no sistema, sendo de sua responsabilidade: 
 

a) manter em sigilo a senha de acesso ao sistema; 
b) delegar acesso a outros servidores públicos a caixa de mensagens da 

unidade; 
c) efetuar log-off sempre que se ausentar da unidade a fim de evitar acesso 

indevido; 
d) comunicar à Coordenação de Informática a utilização indevida da caixa da 

unidade; 
e) zelar: 

● pela fidelidade dos dados enviados e pelo envio ao destinatário certo; 
● pelo acesso ao conteúdo armazenado na caixa; 
● pela leitura dos documentos recebidos; 
● pela guarda ou descarte de mensagens enviadas, recebidas e de 

controle; 
● pela resposta ou encaminhamento da demanda remetida ao setor 

competente via documento eletrônico. 
 

Art.7º Cabe ao titular da unidade a administração da quantidade de mensagens 
existentes na caixa e do uso dos serviços constantes no sistema de documentos eletrônicos. 
 
 

DOS REMETENTES E DESTINATÁRIOS 
 
Art.8º O Memorando Eletrônico, Ofício Eletrônico e Protocolo Eletrônico, somente 

pode ser emitido e enviado por unidades administrativas do Município de Extremoz. 
 
Art.9º Todas as unidades administrativas devem ter suas caixas de mensagens 

devidamente criadas e disponíveis no sistema eletrônico de documentos do Município. 
 
Parágrafo único. Compete a cada unidade administrativa o gerenciamento dos 

setores, incluindo a criação, alteração ou exclusão dos mesmos, bem como, a definição dos usuários que 
farão uso do sistema no âmbito das Secretarias, Fundações e Autarquias. 
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Art.10º A utilização indevida das caixas de mensagens das unidades 
administrativas é passível de responsabilidade penal, sem prejuízo do ressarcimento dos danos provocados 
e do devido processo administrativo disciplinar. 
 
 

DA TRAMITAÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Art.11º O memorando eletrônico e o protocolo eletrônico passam a ser instrumento 

oficial de comunicação interna entre as unidades administrativas do Município de Extremoz, incluindo a 
administração direta e indireta. 

 
Art.12º O memorando eletrônico deve ser emitido com a seguinte apresentação: 
 

a) identificação da unidade emissora: automática, pela identificação da unidade 
titular da caixa de mensagens; 

b) identificação do remetente: automático através da autenticação do usuário 
por login e senha de uso exclusivo. 

c) identificação do destinatário: escolha na lista de unidades destinatárias; 
d) descrição sucinta do assunto tratado; 
e) conteúdo do memorando: 

● texto do memorando; 
● fecho (Atenciosamente); 
● identificação do titular da unidade emissora: nome e cargo. 

 
§ 1° A data e horário de envio do memorando eletrônico são inseridos 

automaticamente pelo aplicativo. 
 
§ 2° A assinatura é atestada pela identificação automática do setor da caixa de 

mensagens em conjunto com a autenticação do remetente do documento por login e senha exclusivo. 
 
§ 3° Os documentos gerados no sistema, possuirão rastreabilidade e transparência 

quanto a visualização dos mesmos, informando pessoa, data e hora de acesso. 
 
Art.13º No Protocolo eletrônico o requerente deverá esclarecer o pedido, o 

fundamentando-o e juntando os documentos necessários, devidamente digitalizados. 
§ 1º O requerente garante a autenticidade dos documentos anexados e guarda dos 

mesmos pelo período legal. 
 
§ 2º O Município poderá solicitar a apresentação dos documentos originais a 

qualquer tempo para dirimir eventuais dúvidas. 
 
Art.14º O controle da entrega dos memorandos e protocolos eletrônicos emitidos e 

enviados deve ser realizado por meio das ferramentas disponíveis no aplicativo adotado pelo Município. 
 
Art.15º Será vedada a utilização de documentos impressos nos casos abrangidos 

por este Decreto. 
 
Art. 16º À Secretaria de Administração, através da Coordenadora de Informática, 

compete orientar os usuários quanto à implementação da comunicação eletrônica no Município. 
 
Art. 17º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, convalidando os 

atos anteriormente praticados desde o dia que foi implantado o sistema. 
 

         Registre-se e publique-se. 
 
         Extremoz/RN, 21 de outubro de 2019. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

. 
 
EXTRATO DE CONTRATO PRIMEIRO ADITIVO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
CONTRATADA: Lenita Alves Machado – inscrita no CPF sob o nº 035.929.614-97 
OBJETO: Prorrogar por mais 01 (um) ano a locação do imóvel para funcionamento Almoxarifado para 
armazenar a merenda escolar, situado na Rua Pedro Vasconcelos, nº 57, Centro, neste Município. Oriundo 
da Dispensa n°46/2018. 
BASE LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato inicial, 
inclusive as condições de pagamento. 
DATA: 04/07/2019. 
ASSINATURA: José Elie Ribeiro/Secretário Municipal de Educação – Lenita Alves Machado 
*Republicado por Incorreção 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 
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