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Diário Oficial 
Nº 2159 -  ANO X TERÇA-FEIRA, 17 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 
 

GABINETE CIVIL 

 

DECRETO Nº 009/2020 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que 
lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 
 

Considerando o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagação do 
novo coronavírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos; 

 
Considerando o aumento exponencial dos casos do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil; 
Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de 

março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
 
Considerando a necessidade de manutenção da prestação dos serviços públicos; 
 
Considerando a taxa de mortalidade da COVID-19, que se eleva entre idosos e pessoas 

portadoras de doenças crônicas; 
 
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que estabeleceu a 

quarentena como forma de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 
Considerando as reuniões ocorridas entre os dias 16 e 17 de março de 2020 com a presença 

de prefeitos, Governadora do Estado, Poder Judiciário, Secretários e órgãos fiscalizadores, dentre outras 
entidades, para discutir medidas de prevenção do coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando o Decreto nº 29.513, de 13 de março de 2020 do Estado do Rio Grande do 

Norte, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19); 

 
D E C R E T A: 
 
Art.1º Este Decreto institui estado de atenção no Município de Extremoz/RN, em virtude da 

necessidade de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID19).  
 
Art.2º A partir desta data, ficarão suspensas as requisições de férias e licenças de todos os 

servidores da saúde, terceirizados e contratados da Secretaria Municipal de Saúde, diante da necessidade 
do cenário atual, até determinação contrária para o enfrentamento ao coronavírus (COVID-19);  
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Art.3º Deve ser evitado, em locais públicos, a realização de eventos de aglomeração de 
pessoas.  

Parágrafo único. Ficam suspensas as atividades físicas, esportivas e de lazer, incluindo 
hidroginástica, para idosos e pessoas com deficiência, ofertados por entidades públicas.  

 
Art.4º O inicio das aulas na Rede Municipal de Ensino será suspenso por 15 (quinze) dias, a 

partir de 18/03/2020, salvo nova orientação. 
 
 Art.5º Eventos futuros, de grande concentração de público, deverão ser suspensos, 

conforme art. 3º deste Decreto.  
 
Art.6º Fica autorizado a Secretaria Municipal de Saúde, em função da evolução da pandemia 

da COVID-19, ouvido o Comitê Gestor de Enfrentamento de Emergências e Eventos de Importância de 
Saúde Pública, em concordância do Ministério Público Estadual e o Chefe do Poder Executivo, a determinar 
a suspensão de:  

 
I - Eventos de massa;  
II - Atividades de capacitação, de treinamento ou eventos coletivos realizados pelos órgãos 

ou entidades da administração pública e de entidades de natureza privada que impliquem a aglomeração de 
mais de 100 (cem) pessoas; 

 III - atividades escolares, públicas ou privadas, em qualquer dos níveis e modalidades de 
educação, junto com o Secretário Municipal de Educação;  

 
Art.7º Fica a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, dispensada da licitação para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19). 

 §1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), com base em ato publicado pelo Ministério 
da Saúde, observando-se, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro neste Decreto devem ser 
imediatamente disponibilizadas no sítio oficial do município de Extremoz /RN, na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no art. 8º, § 3º, da Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.  

 
Art.8º Fica autorizada a requisição de bens móveis e imóveis e de serviços de pessoas 

naturais e jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em favor do interesse da saúde pública, assegurado o direito à 
justa indenização.  

 
Art.9º São recomendações especiais aos pacientes mais vulneráveis (maiores de 60 anos, 

indivíduos com insuficiência respiratória, portadores de doenças cardíacas e/ou oncológicas e 
imunodeprimidos): 

 
 I – Seguir o protocolo médico estabelecido pela autoridade epidemiológica do país;  
II – Se esteve em viagem aos países com risco de transmissão nos últimos trinta dias e 

possuir sintomas da doença, procurar médico para avaliação de saúde, usando máscara e com as devidas 
providências sanitárias de prevenção;  

III – Se esteve em contato com pessoas que viajaram para países com risco de transmissão 
do coronavírus (COVID-19) e possuir sintomas da doença, procurar um médico para avaliação de saúde;  

IV – Se estiver gripado, seguir o protocolo médico recomendado e evitar contato com 
pessoas do grupo mais vulnerável; 

 V – Evitar eventos e locais públicos fechados com grande concentração de pessoas;  
 
Art.10 Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta deverão 

adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas 
neste Decreto. 

Paragrafo Único -  Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e 
indireta deverão obedecer os protocolos de higienização e prevenção em cada setor. 
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Art.11 Ficam suspensos, pelo prazo de 30 (trinta) dias:  
 
I - O atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico 

ou telefônico, exceto nas Secretarias de Tributação e Meio Ambiente e Urbanismo; 
 II - As atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados pelos 

órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta que impliquem a aglomeração de 
100 (cem) ou mais pessoas;  

III - a participação, a serviço, de servidores em eventos ou em viagens internacionais ou 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ interestaduais.  

§1º No âmbito dos gabinetes dos Secretários municipais, Fundação e Autarquias, compete 
aos respectivos titulares dispor sobre as restrições ao atendimento presencial do público externo.  

§2º Eventuais exceções ao disposto nos incisos II e III deste artigo deverão ser autorizadas 
pelo Gabinete Civil do Prefeito. 

 
 Art.12 Os servidores públicos que estiverem fora do território do Estado do Rio Grande do 

Norte na data de publicação deste Decreto ou durante sua vigência deverão, antes de retornarem às 
atividades, informar à chefia imediata as localidades por onde tenham estado, apresentando os documentos 
comprobatórios da viagem.  

Parágrafo único. A obrigação de comunicação de que trata o caput também se aplica aos 
servidores e contratados que possuem contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado de 
contaminação pelo novo coronavírus (COVID 19).  

 
Art.13 Aos servidores públicos que tenham regressado, nos últimos 14 (quatorze) dias 

contados da publicação deste Decreto ou que venham a regressar durante sua vigência, de localidades em 
que há transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID 19), conforme boletim epidemiológico da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto 
com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:  

I - Os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo novo coronavírus 
(COVID-19) deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 
14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica;  

II - Os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo novo 
coronavírus (COVID-19) deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional, pelo prazo de 14 
(quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas 
as atribuições do cargo, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no 
âmbito da repartição pública.  

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, caso seja imprescindível a execução 
presencial das atribuições do cargo, haverá a dispensa da prestação de serviço, que será objeto de posterior 
compensação de jornada, caso necessário.  

 
Art.14 O disposto nos arts. 12 e 13 deste Decreto se estende, no que couber, a todo e 

qualquer agente público, remunerado ou não, que mantenha ou não vínculo com a administração pública 
municipal, bem como membro de colegiado, estagiário ou empregado de prestadoras de serviço, ficando 
vedada a participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.  

 
Art.15 Enquanto durar o estado de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), os 

Secretários Municipais e os Dirigentes das Fundações e Autarquias Municipais, devem garantir o pleno 
funcionamento dos setores, devendo submeter a Comissão de Enfrentamento ou Gabinete Civil, alguma 
necessidade de alteração na sua rotina do funcionamento.  

Parágrafo único. Será priorizada a tramitação dos processos em regime excepcional de 
servidores que:  

I - Forem portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente comprovadas por 
atestado médico;  

II - estiverem gestantes;  
III - tiverem filho menor de 1 (um) ano;  
IV - forem maiores de 60 (sessenta) anos;  
 
Art.16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
EXTREMOZ, 17 de março de 2020. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 072/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no inciso II, do Art. 10º da lei Orgânica e Lei Municipal n° 577/2007,  
CONSIDERANDO as medidas dispostas na Lei Federal nº 13.979/2020. 
CONSIDERANDO a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020. 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de empreender Políticas de Saúde para enfrentamento 
do coronavírus (COVID-19). 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica instituído o COMITÊ GESTOR DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 
 
Art. 2º O COMITÊ GESTOR DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 será o responsável pela 
gestão e execução, em âmbito municipal, das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pela pandemia global. 
 
Art. 3º O COMITÊ GESTOR DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, será composto pelos 
seguintes membros: 
 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ELAINE REGINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 
NEVES;  

 PROCURADORIA - ANA PRISCILA BRAGA DE LIMA;  

 SAD - MARCO ANTONIO PONTES ARAUJO;  

 DIRETORIA DO HOSPITAL MATERNIDADE PRESIDENTE CAFÉ FILHO:  
- FRANCISCA CRISTINA MAURÍCIO DE SENA; 
-DAURI DE LIMA NASCIMENTO; 
-PATRÍCIA BEZERRA DE MELO RODRIGUES;  

 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: TASSYANA PESSOA ASSIS DOS SANTOS ANDORI;  

 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: JULIANY FERREIRA SILVA 

 SECRETARIA DE OBRAS: ALESSANDRO GASPAR DIAS 

 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA: JULIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNCIO 

 DEFESA CIVIL: JAHERSON ANASTACIO PAIXÃO DA SILVA 
 

Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Registre‐se, Pulique‐se e Cumpra‐se. 
Extremoz/RN, 17 de março de 2020. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

DECRETO Nº 010/2020 
 
 
Declara, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser 
prorrogado, situação de emergência nas áreas do Município 
afetadas por chuvas intensas – 1.3.2.1.4 – COBRADE, conforme 
IN/MI 02/2016.  

 
O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que 
lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 
 
CONSIDERANDO:  

 
I – Que no dia 13 de março de 2020, ocorreu fortes chuvas, causando grandes volumes de água nas ruas, 
desabamentos de estruturas, passeios públicos danificados, pavimentação asfáltica danificada, enxurrada e 
grandes volumes de água nas ruas, ocasionando sérios transtornos no tráfego de pessoas e veículos e 
grandes crateras foram formadas nas ruas não pavimentadas;  
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II – a presença de desabrigados e moradores desalojados, em decorrência do transbordamento de lagoas;  
III – Que o parecer da Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à situação de 
emergência.  

 
DECRETA:  

 
Art. 1º. Fica declarada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, situação de emergência 
nas áreas afetadas do Município, contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais 
documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como chuvas intensas – 
1.3.2.1.4 – COBRADE, conforme IN/MI nº. 02/2016.  

 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa 
Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização 
de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 
assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.  

 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se 
as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de 
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:  
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;  
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano.  
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de 
suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 
  
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se 
o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.  
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que 
ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.  
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o 
processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela 
comunidade.  

 
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 
reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos.  

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
EXTREMOZ, 17 de março de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
Senhores Conselheiros (as) 
 

Extremoz, 17 de março de 2020 
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CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CMH 

 
Cumprimentando Vossa senhoria, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa presença na 

primeira Reunião extraordinária do CMH – CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, a ser realizada no dia 
20 de março do corrente ano, às 9h:00, na secretaria de habitação localizado à Rua Capitão José da Penha, 
s/n, Centro, Extremoz/RN. 

 
A reunião conterá a seguinte pauta: 
 

 Apreciação e aprovação do regimento interno; 

 Criação de comissões; 

 Apresentação do projeto habitacional Pró-Moradia; 

 Calendário anual das reuniões ordinárias. 
  

Às 9h:00 será realizado a primeira chamada para verificação de quórum, caso não haja o 
quantitativo suficiente, faz-se necessário realizar segunda chamada às 9h:30m, para início da reunião, 
independente do quantitativo de membros presentes. 
 

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

Amanda Yslândia dos Santos Silva 
Secretária Adjunta de Habitação 

 Presidente do CMH. 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
                                       AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
                                             CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2019 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, através da Comissão de Desenvolvimento Econômica - CDE, torna 
público aos interessados o resultado da análise da documentação apresentada na Chamada Pública N° 
004/2019, cujo objeto é o cadastramento de possíveis interessados em conceder ao município de Extremoz 
áreas destinadas a implantação da Zona de Interesse Industrial - ZIT do Município de Extremoz/RN. 
Empresas que atenderam as exigências do chamamento: SPEL – Sociedade Potiguar de Empreendimentos 
Ltda e Tigre Empreendimentos e Turismo Ltda. As mesmas foram consideradas HABILITADAS. O processo 
se encontra no setor de licitação para vistas aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
Extremoz/RN, sito a Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN, CEP 59.575-000, no horário da 
08:00 as 13:00 horas, maiores informações através do Fone: 84 – 3279-4913. 
Extremoz/RN, 16 de março de 2020. 
Comissão de Desenvolvimento Econômica - CDE 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
Contratado: ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA, CNPJ: 13.505.964/0001-33. 
Objeto: Locação de estande básico, para participação do município de Extremoz, na Feira dos Municípios e 
Produtos Turísticos do RN – FEMPTUR, “medindo 4,00m x 4,00m (16m

2
), com piso em carpete, estrutura de 

alumínio na cor natural, divisões em painéis tipo ts, 02(duas) testeiras, 02(dois) balcões, 02(duas) banquetas, 
03(três) tomadas de 220v e iluminação com 08 (oito) spots. 
Valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
Base Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apensas 
ao processo. 
Extremoz/RN, em 12 de março de 2020. 
Joaz Oliveira Mendes da Silva – Prefeito Municipal 

 

 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020  
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O Município de Extremoz/RN, torna público que fica marcado a sessão para o dia 31 de março de 
2020 as 09:00 H, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020, 
objetivando O registro de preços visando a futura e eventual  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO. O edital e seus anexos estão a disposição site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br :P. Elet. nº 01/2020, Proc. Adm. Nº 02/2019 – PREF. MUNIC. DE 
EXTREMOZ/RN ou pelo site www.extremoz.rn.gov.br,  Maiores informações pelo e-mail: 
cplextremoz2017@gmail.com,  através do Fone: 84 – 3279-4913. 
EXTREMOZ/RN, 16 DE MARÇO DE 2020.  
Sandra Gervaise de Araújo  
Pregoeira Municipal 
 

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 
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