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Diário Oficial 
Nº 2114 - ANO X QUINTA-FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2020 

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 

 
LEI Nº 999/2019 
 

“ALTERA A LEI Nº 936/2018 QUE DISPÕES  
SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  

DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN  
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, no uso de 
suas atribuições legais, fundamentado no que lhe confere o inciso IV do artigo 10, da Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - A Lei Municipal nº 936/2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 1º - Fica instituído, nos termos desta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município 
de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, de que trata o art. 40 da Constituição Federal de 1988 e são 
beneficiários os servidores públicos municipais efetivos, adquirentes da estabilidade excepcional abrangidos 
pelo artigo 19 do ADCT, bem como os admitidos até 05 de outubro de 1988, ativos e inativos e seus 
dependentes. “ 
 
“Artigo 12 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
§ Único: A remuneração mensal inicial do cargo em comissão de Diretor Executivo equipara-se ao 
vencimento mensal igual ao Cargo S- 1.” (NR) 
 
“Artigo 14 - Com fins de auxiliar o Diretor Executivo, o EXTREMOZ PREV contará com o auxílio de 02 (dois) 
Diretores, sendo denominado Diretor Financeiro e o outro Diretor Administrativo, cuja nomeação 
  
 
será de competência do Prefeito e de livre escolha, observando o preenchimento dos requisitos legais. 
 
§ 1º - Compete ao Diretor Financeiro: 
 
I - assinar, em conjunto com o Diretor Executivo, os documentos de execução orçamentária, financeira 
e outros correlatos; 
 
II – substituir o Diretor Executivo, nas ausências, impedimentos e férias, sendo vedadas férias dos dois 
simultaneamente; 
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III – auxiliar o Diretor Executivo na gestão financeira e orçamentária do EXTREMOZ PREV. 
 
§ 2º - Compete ao Diretor Administrativo: 
 
I – auxiliar o Diretor Executivo na gestão administrativa do EXTREMOZ PREV; 
 
II – substituir o Diretor Financeiro, nas ausências, impedimentos e férias, sendo vedadas férias dos 
dois simultaneamente. 
 
§ 3º - A remuneração mensal dos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor Administrativo equiparam-se ao 
vencimento mensal igual ao Cargo S-2; 
 
§ 4º - Ficam criados 02 (dois) cargos, sendo, 01 (um) Assistente Administrativo e 01 (um) Assistente 
Financeiro, para o Instituto de Previdência existente no Município, a ser provida de livre nomeação e 
exoneração do prefeito, de recrutamento amplo, assim caracterizado: I - Formação Preferencialmente em 
Ensino Superior Completo; II – A Remuneração mensal equipara-se ao vencimento mensal igual ao Cargo 
CC-1; 
 
§ 5º - Ficam criados 02 (dois) cargos, sendo, 01 (um) Assessor Administrativo e 01 (um) Assessor Técnico, 
para o Instituto de Previdência existente no Município, a ser provida de livre nomeação e exoneração do 
prefeito, de recrutamento amplo, assim caracterizado: I - Formação de Ensino em nível Médio Completo, 
preferencialmente 
  
 
com curso técnico na área especifica; II – A Remuneração mensal equipara-se ao vencimento mensal igual 
ao Cargo CC-2; 
 
§ 6º - Ficam criados 02 (dois) cargos de Auxiliar Administrativo, para o Instituto de Previdência existente no 
Município, a ser provida de livre nomeação e exoneração do prefeito, de recrutamento amplo, assim 
caracterizado: I - Formação de Ensino em nível Médio Completo, preferencialmente com curso técnico na 
área especifica; II – A Remuneração mensal equipara-se ao vencimento mensal igual ao Cargo CC-3; 
 
§ 7º - Ficam criados no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Extremoz – EXTREMOZPREV, 02 (dois) cargos de provimento efetivo de Gerente Administrativo e Gerente 
Financeiro respectivamente, no âmbito desta Lei, de recrutamento amplo, assim caracterizado: I - Formação 
de Ensino em nível Médio Completo, preferencialmente com curso técnico na área especifica; II – A 
Remuneração mensal inicial equipara-se ao vencimento mensal igual ao Cargo CC-1.” (NR) 
 
§ 8º - Ficam condicionado ao chefe do executivo no ato da nomeação dos cargos descrito no §4º, § 5º e § 6º 
demanda autorizativa provinda do Diretor(a) Executivo e aprovada pelo Conselho de Administração do 
EXTREMOZPREV; 
 
§ 9º - Os Cargos de Diretor Executivo, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo serão ocupados por 
servidores comissionados de livre nomeação e exoneração do prefeito. Já os cargos citados no §4º, §5º  e § 
6º serão ocupados por servidores comissionados, de livre nomeação e exoneração do prefeito, ressalvando 
que, após a promulgação desta Lei, o Ente Municipal terá prazo de até 02 (dois) anos para o preenchimento 
dos citados, através de concurso público, no moldes da legislação vigente, atinente ao caso.” (NR) 
 
“Artigo 26 – 
 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
  
 
 
Inciso I – O servidor público municipal titular de cargo efetivo e os estáveis, nos termos do artigo 19 do 
ADCT, bem como, os admitidos até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo 
previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, dos órgãos dos poderes Executivos e Legislativo, 
suas autarquias e fundações públicas.” (NR) 

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


3 
ANO X – Nº 2114 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2020 

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 

 

 
 

 

 
“Artigo 69 – 
 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
Inciso VII – Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), emitida pelo EXTREMOZ-PREV e Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, se houver tempo de serviço e/ou contribuição a estes, referente 
aos períodos que queira averbar; 
 
Inciso XII – Portaria de nomeação, Termo de posse ou outros documentos que comprovem o vínculo do 
servidor; 
 
Inciso XIII – Histórico Funcional; atualizado contendo todos os fatos relevantes à apreciação da concessão 
sobretudo quanto á data da nomeação, a data da posse no cargo à data do exercício, eventuais 
designações, início e termino de ocupação de cargo comissionado, exercício de função de confiança ou 
percepção de gratificação de representação, data da posse no último cargo ocupado, em caso de categoria 
funcional organizada em carreira progressão e /ou progressões funcionais concedidas, alterações de 
nomenclatura do cargo ou de nível em planos de carreira, averbações de períodos de contribuição oriundos 
de outros regimes previdenciários e/ou outros órgãos públicos, eventuais licenças e afastamentos 
concedidos, bem como outras informações de interesse a instrução. 
 
Inciso III – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento”. (NR) 
 
“Artigo 70 – 
  
 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso II – Laudo circunstanciado do médico responsável pelo acompanhamento do servidor como também 
laudo expedido por médico perito ou junta médica oficial indicada pelo EXTREMOZ-PREV; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso IV – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso VII – Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), emitida pelo EXTREMOZ-PREV e Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, se houver tempo de serviço e/ou contribuição a estes, referente 
aos períodos que queira averbar; 
 
Inciso X – Revogado. (NR) 
 
Inciso XII – Portaria de nomeação, Termo de posse ou outros documentos que comprovem o vínculo do 
servidor; 
 
Inciso XIII – Histórico Funcional ; atualizado contendo todos os fatos relevantes à apreciação da concessão 
sobretudo quanto á data da nomeação, a data da posse no cargo à data do exercício, eventuais 
designações, início e termino de ocupação de cargo comissionado, exercício de função de confiança ou 
percepção de gratificação de representação, data da posse no último cargo ocupado, em caso de categoria 
funcional organizada em carreira progressão e /ou progressões funcionais concedidas, alterações de 
nomenclatura do cargo ou de nível em planos de carreira, averbações de períodos de contribuição oriundos 
de outros regimes previdenciários e/ou outros órgãos públicos, eventuais licenças e afastamentos 
concedidos, bem como outras informações de interesse á instrução. 
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“Artigo 71 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso III – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso VII – Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), emitida pelo EXTREMOZ-PREV e Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, se houver tempo de serviço e/ou contribuição a estes, referente 
aos períodos que queira averbar; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso XI – Portaria de nomeação, Termo de posse ou outros documentos que comprovem o vínculo do 
servidor; 
 
Inciso XII – Histórico Funcional ; atualizado contendo todos os fatos relevantes à apreciação da concessão 
sobretudo quanto á data da nomeação, a data da posse no cargo à data do exercício, eventuais 
designações, início e termino de ocupação de cargo comissionado, exercício de função de confiança ou 
percepção de gratificação de representação, data da posse no último cargo ocupado, em caso de categoria 
funcional organizada em carreira progressão e /ou progressões funcionais concedidas, alterações de 
nomenclatura do cargo ou de nível em planos de carreira, averbações de períodos de contribuição oriundos 
de outros regimes previdenciários e/ou outros órgãos públicos, eventuais licenças e afastamentos 
concedidos, bem como outras informações de interesse a instrução.” (NR) 
 
“Artigo 72 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
  
 
 
Inciso IV – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento. 
 
Inciso VII – Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), emitida pelo EXTREMOZ-PREV e Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, se houver tempo de serviço e/ou contribuição a estes, referente 
aos períodos que queira averbar; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
 
Inciso XII – publicação do Ato de concessão de incorporação de vantagens; gratificação de títulos; 
 
Inciso XIII – informação pelo setor responsável de mudança de Nível, Classe, Letra; 
 
Inciso XIV – Portaria de nomeação, Termo de posse ou outros documentos que comprovem o vínculo do 
servidor; 
 
Inciso XV – declaração da prefeitura constando dia/mês/ano da admissão e que exerceu toda a sua vida 
laboral na função de magistério; 
 
Inciso XVI – Histórico Funcional ; atualizado contendo todos os fatos relevantes à apreciação da concessão 
sobretudo quanto á data da nomeação, a data da posse no cargo à data do exercício, eventuais 
designações, início e termino de ocupação de cargo comissionado, exercício de função de confiança ou 
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percepção de gratificação de representação, data da posse no último cargo ocupado, em caso de categoria 
funcional organizada em carreira progressão e /ou progressões funcionais concedidas, alterações de 
nomenclatura do cargo ou de nível em planos de carreira, averbações de períodos de contribuição oriundos 
de outros regimes previdenciários e/ou outros órgãos públicos, eventuais licenças e afastamentos 
concedidos, bem como outras informações de interesse a instrução; 
 
Inciso XVII – Comprovante de grau de instrução (diploma professor); 
  
 
 
Inciso XVIII – comprovação através de Certificado de conclusão de cursos para o recebimento de gratificação 
de título; 
 
Inciso XVIIII – declaração emitida pelo órgão competente informando que todo período laboral do servidor 
fora relacionado as funções de magistério de educação infantil ou de ensino fundamental e médio;” (NR) 
 
“Artigo 73 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso III – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento”. (NR) 
 
“Artigo 74 – 
 
............................................................................................................ 
............................................................................................................. 
 
Inciso II – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento”. (NR) 
 
“Artigo 75 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso III - Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento”. (NR) 
 
“Artigo 76 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Inciso I – 
  
 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Alínea C – Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento; 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Alínea J – “Portaria de nomeação do servidor falecido, Termo de posse ou outros documentos que 
comprovem o vínculo do servidor” (NR) 
 
“Artigo 108 – Fica autorizado o parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos oriundos das contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município de Extremoz, Câmara Municipal e Autarquias 
(patronal) ao EXTREMOZPREV, limitando a formalização e vigência de apenas 01 (um) parcelamento 
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vinculado ao mandato do chefe do executivo durante o exercício, em prestações mensais, iguais e 
consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008. 
 
Parágrafo único: o caput deste artigo passa a vigorar em 01 de  janeiro de 2021.” (NR). 
 
“Artigo 109 – 
 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
§ 4º – Revogado. (NR) 
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. 
 
Extremoz/RN, 26 de novembro de 2019. 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 

PORTARIA Nº 004/2020 - 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 nº 
935/2018.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar, UYARA OLIMPIO MAIA MESQUITA CPF 106.095.474-53 do Cargo de Secretária 
Municipal de Educação – S-1, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de janeiro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário.  
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 005/2020 - 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 nº 
935/2018.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar, ILLANA CRISTINA DANTAS GOMES – CPF 068.512.094-54 do Cargo de Chefe 
do Contencioso Judicial – S-2, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de janeiro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário.  
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
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Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 006/2020 - 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 nº 
935/2018.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar, BRUNO DE MEDEIROS DUARTE – CPF: 058.361.564-33 do Cargo 
Comissionado de Assessor Especial, CC-2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, 
Finanças e Informações. 

 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário.  
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

 

PORTARIA Nº 007/2020 - 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 nº 
935/2018.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar, JOSADACK RODRIGUES BARBOSA CPF 056.955.884-05 do Cargo de Gerente 
de Engenharia – CC-1, da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios. 

 
Art. 2º - Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de 

todos, ficando revogadas as disposições em contrário.  
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 008/2020 - 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 nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 
  

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Destituir do cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Muncipal de Saúde BRUNO DE 

MEDEIROS DUARTE – CPF: 058.361.564-33 que respondia interinamente, sem assunção remuneratória 
pelo cargo. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 009/2020 – 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 nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar, JOSÉ ELIÊ RIBEIRO CPF Nº 423.796.364-00 do Cargo Comissionado de 
Secretário Adjunto – S-2, da Secretaria Municipal Educação e Cultura. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 07 de janeiro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de setembro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 010/2020 – 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 nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, JOSÉ ELIÊ RIBEIRO CPF Nº 423.796.364-00 para o Cargo Comissionado de 
Secretário de Educação – S-1, da Secretaria Municipal Educação e Cultura. 
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 07 de janeiro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 
PORTARIA Nº 011/2020 – 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 nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, ANA PRISCYLA BRAGA LIMA CPF 074.885.824-94 para o cargo Comissionado 
de Supervisora de Assessorias Jurídicas das Secretarias – CC-2, da Procuradoria Geral do Município. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
PORTARIA Nº 012/2020 – 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 nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar interinamente, sem assunção remuneratória, o servidor JOSÉ ELIÊ RIBEIRO, CPF 
Nº 423.796.364-00, para o cargo de Secretário da Secretaria de Transportes e Trânsito e da Secretaria da 
Defesa e Guarda do patrimônio Público. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

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