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Diário Oficial 
Nº 2150 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 04 DE MARÇO 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 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA Nº 07/2020 
 
“Regular período de férias e atribuições dos profissionais 
readaptados da Educação de Extremoz”. 

 
 O Secretário Municipal de Educação de Extremoz (RN), Estado do Rio Grande do Norte, no uso 
de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que o departamento de pessoal realiza todas as rotinas burocráticas do setor, 
gerando, cuidando e distribuindo todos os tipos de documentos necessários para a administração do pessoal, 
desde a contratação até o desligamento, proporcionando ajuda psicológica aos seus funcionários, a fim de 
manter a harmonia entre eles, além de encontrar uma solução para os problemas que surgem no dia a dia, 
distribuindo as políticas e os procedimentos da Secretaria Municipal de Educação de Extremoz, novos ou 
revisados, para todos os funcionários, por meio de boletins informativos, reuniões, memorandos ou contatos 
pessoais; 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 933/2018 “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal de Extremoz e dá outras providências  no 
seu artigo 41º, “o período de férias anuais do titular de professor e auxiliar de professor será: I – quando em 
função de docente, de quarenta e cinco dias; II – quando em função de suporte pedagógico ou 
administrativo, de trinta dias”; 

CONSIDERANDO o que  diz o “Art. 57º da Lei 933/2018, o profissional do magistério readaptado 
poderá exercer, a critério da Secretaria Municipal de Educação, com base em parecer técnico da Junta 
Médica do Município, atividades de suporte pedagógico, quando habilitado, ou de suporte administrativo em 
instituições e órgãos do sistema municipal de ensino”. 

 
RESOLVE  
 
Art. 1º - Reiterar a lei 933/2018 no seu Art. 41º, § I e, determinar aos gestores das escolas 

municipais de Extremoz o cumprimento da supracitada lei, concedendo aos profissionais readaptados que 
estão exercendo funções de suporte pedagógicos ou administrativos o prazo de 30 (trinta) dias de férias, 
obedecendo o art. 105º no seu parágrafo I ao IV; 

Art. 2º - Designar, se habilitados, todos os professores readaptados que tem formação em pedagogia 
para exercerem a função de coordenador pedagógico, exceto quando incorrer na Lei nº 305/97 no seu art. 
77º § 2º - “quando se comprovar em processo administrativo, que a capacidade intelectual do servidor não 
corresponde às exigências do desempenho do cargo que é titular”;  

Art. 3º - Bisar aos profissionais readaptados que sua carga horária, no caso de professor, são de 30 
(trinta) horas semanais, ou seja, 06 (seis) horas diárias, uma vez que os mesmos, se encontram em função 
de coordenação pedagógica ou administrativas; 

  
 Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência. 

 
Extremoz/RN, 04 de março de 2020. 

 
José Eliê Ribeiro 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA REUNIÂO ORDINÀRIA 
 

 

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, 
2.º Reunião do Ano de 2019 

 
 

Aos dias 05 (cinco) de Agosto de 2020, às 09:10 (nove horas e dez minutos), no Auditório do CREAS – 
Centro de Referência Especializada de Assistência Social, em Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, 
reuniram-se os Conselheiros do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, para participar da 2.º 
Reunião deste Conselho do ano de 2019, sob o comando da Conselheira Andressa Kerley C. de Souza 
Estanislau, com a seguinte pauta: 
 

 Apresentação do Plano de Ação de 2019; 
 Apresentação da Atualização do Plano Municipal de Assistência Social; 
 Eleição do Biênio de 2019/2021 
 Demais Pautas 

 
Após confirmação do quórum regimental, foi dado inicio aos trabalhos. Passando a palavra para a 
Conselheira Andressa Kerley, e foi seguida as deliberações das pautas.  
Após confirmação do quórum regimental, foi dado inicio aos trabalhos. Foi realizada uma breve apresentação 
dos membros do Conselho, novos e antigos e da composição da SMAS – Secretaria Municipal de 
Assistência Social. E aproveitamos e sinalizamos que as vagas de conselheiros pertencem às secretarias e 
entidades, pois com as mudanças de equipe, não temos como sempre realizar uma reunião sinalizando as 
mudanças de conselheiros. Seguindo a composição do CMAS da seguinte maneira: duas vagas titular e 
suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social; duas vagas titular e suplente dos Trabalhadores da 
Assistência Social, duas vagas titular e suplente de usuários da Política de Assistência Social, duas vagas 
titular e suplente da Secretaria Municipal de Educação; duas vagas titular e suplente da Secretaria Municipal 
de Saúde; duas vagas titular e suplente do Gabinete Civil; duas vagas titular e suplente da Entidade 
Ebenezeer e duas vagas titular e suplente da entidade Avisa.  
A pauta foi da Eleição do Novo Presidente, para seguir o mandato de 05 de Agosto de 2019 a 05 de Agosto 
de 2021, foi pedido que quem desejasse se eleger apresentasse seu nome para votação, com isso se 
apresentou a Conselheira Kelly Cristiane da Silva Moura, conselheira dos Trabalhadores da Assistência 
Social, e os demais conselheiros não apresentaram seu nome, e por unanimidade a conselheira Kelly 
Cristiane foi empossada como presidente do CMAS, ficando a seguinte composição: Kelly Cristiane da 
Silva Moura – presidente do CMAS, Jozikelma de Moura Bezerra – suplente (representando também 
os trabalhadores do Assistência Social) e Andressa Kerley C de Souza Estanislau como secretaria 
executiva (representando a Secretaria Municipal de Assistência Social). 
A pauta Seguinte foi a apresentação do Plano de Ação de 2019, sendo aprovado pelos conselheiros; 
Passada para a próxima pauta foi sinalizado à necessidade de atualização do Plano Municipal de Assistência 
Social, onde é uma exigência do Ministério da Cidadania, com isso apresentamos aos conselheiros o Plano 
Municipal Atualizado. 
Nada mais sendo a tratar, e a então senhora presidente Kelly Cristiane da Silva Moura, devidamente 
empossada para exercer a sua função, deu por encerrada a reunião. Eu Andressa Kerley C. de Souza 
Estanislau, lavrei a presente ata, que após lida segue assinada por mim e os demais presentes. 
 
 
 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Extremoz, 04 de março de 2020 
 
 

Convocação de Reunião do CMAS 
 

Cumprimentando Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Presença na Reunião 
Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 06 de Março às 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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08:30h  no Auditório do CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social, localizado na 
Rua Rio Nilo, n.º 100 – Central Park II. 

A reunião terá a seguinte pauta: 

 Plano Municipal de Assistência - atualização;  

 Prestação de contas 2019; 

 Demais Pautas. 
 

Às 8:30h será realizada a primeira chamada, para verificação de Quórum, ficando uma segunda 
chamada para às 09:00 para a realização da reunião com qualquer quantitativo de membro. 

Na certeza do atendimento, agradeço antecipadamente, apresentando votos de estima e elevado 
apreço. 
 

 
ANDRESSA KERLEY C. DE SOUZA ESTANISLAU 

Secretaria Executiva  
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 
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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 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 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 DIREÇÃO 
 

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

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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