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Diário Oficial 
Nº 2162 -  ANO X SEXTA-FEIRA, 20 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 011/2020 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE CONCESSÃO DE 
PERMUTAS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 
EXTREMOZ/RN, 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: 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Ficam suspensas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a concessão de permutas para os servidores 
efetivos do Município de Extremoz/RN. 
 
Art. 2º - Após o término do prazo previsto no artigo 1º, novas permutas só serão concedidas após análise da 
Procuradoria Geral do Município.  
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
EXTREMOZ, 20 de março de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 012/2020 

 

"INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, ESTABELECE OUTRAS NORMAS E 

PROCEDIMENTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento no inciso V, do art. 10, 

da Lei Orgânica, e Lei Municipal Nº 557/2009, e 

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem 

administrativa;  

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na sindicância e no processo disciplinar os 

instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público, envolvendo a Administração 

Direta, servidores públicos municipais e bens patrimoniados;  

CONSIDERANDO que a atividade processante impõe conhecimento especializado para o 

atendimento das formalidades essenciais;  

CONSIDERANDO a busca para maior transparência nos trabalhos e a total fidelidade nos 

depoimentos e sua transcrição aos autos das sindicâncias, visando o pleno atendimento à formalidade, 

moralidade, ao devido processo legal e ampla defesa e contraditório,  

DECRETA:  

Art. 1º Institui a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da 

Administração Direta, com a finalidade de desenvolver as atividades de caráter apuratório e processante, 

relativas às eventuais irregularidades administrativas no serviço público e suas conseqüentes 

responsabilidades, envolvendo servidores públicos municipais ou bens patrimoniados pertencentes ao acervo 

municipal. 

Art. 2º A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar será composta por 03 

(três) servidores estáveis titulares, e 01 (um) servidor estável, suplente, ocupantes, estes, de cargo efetivo do 

Quadro de Pessoal desta Administração, os quais serão designados através de Portaria do Secretário Geral 

do Município. 

§ 1° Dos servidores que integrarão a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar no âmbito desta Administração Direta, sempre em número de 03 (três) serão designados para 

atuar em cada processo administrativo ou sindicância instaurada, a critério da autoridade nomeante. 

§ 2° Em caso de necessidade de substituição, será designado, servidor pelo período que remanescer ao 

substituído. 

§ 3° Os servidores que atuarão em cada caso concreto serão designados por Portaria do Secretário Geral do 

Município, sempre sob a presidência de um Servidor, um Relator e um Membro, conforme caput deste artigo. 

§ 4° Os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar deverão 

atender aos regramentos previstos neste Decreto, além dos ritos e procedimentos estipulados no Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Extremoz, aplicáveis ao objeto deste, na Lei Nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 e, ainda, Lei Nº 8.112, de 11 de novembro de 1990.  

§ 5° A designação para integrar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, constitui encargo de natureza obrigatória, excetuando-se os casos de suspeição e impedimentos 

legais. 

§ 6º A participação dos servidores na Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar dar-se-á sem prejuízo do exercício de suas respectivas atribuições funcionais. 

Art. 3° As oitivas colhidas na instrução dos processos de Sindicâncias ou Disciplinares devem, 

preferencialmente, serem registradas por meio de transcrição. 

Art. 4° A instituição de uma Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar não 

impede o Chefe do Poder Executivo de nomear uma Comissão Especial para realizar apurações similares à 

que compete a essa, bem como sobre qualquer outro assunto de interesse da Administração, podendo 

escolher seus membros livremente dentre os servidores públicos estáveis que compõem o quadro de pessoal 

desta Municipalidade, inclusive dentre os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar. 

Art. 5° A designação da presente Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar não afetará os processos sindicantes e disciplinares em curso.  

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
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Art. 6° A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, poderá adotar 

procedimentos administrativos- internos que instituam banco de decisões, precedentes, bem como, criar 

jurisprudências e normas visando que as Sindicâncias e Processos Administrativos ampliem a isonomia, 

impessoalidade, ampla defesa e evite-se assim, dualidade, conflito ou antagonismo nos atos que são 

inerentes a este tipo de apuração, reforçando, outrossim, os princípios obrigatórios a Administração Pública. 

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

 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 080/2020. 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA A 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
de suas atribuições, com fundamento na Lei Orgânica, Lei Municipal Nº 557, de 29 de outubro de 2009, Lei 
Nº 935, de 15 de março de 2018, Lei Nº 305, de 10 de março de 1997, e Decreto Nº 012/2020. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear os servidores efetivos a seguir relacionados para comporem a Comissão Permanente de 

Sindicância e Processo Administrativo, a partir da presente data: 

 
Nataniel de Medeiros Trajano, matrícula 0143 – Presidente; 
Cecília Matias do Nascimento, matrícula 457-1 - Secretaria;  
Leandro Moreira Guimarães, matrícula 3921-2; - Membro; 
Daniele Beatriz Barbosa da Silva, matrícula 141; suplente. 
 
Art. 2º. O membro suplente substituirá quaisquer dos membros titulares da comissão em caso justificado de 
impedimento, afastamento, suspeição ou falta. 
  
Parágrafo único. Havendo substituição, o suplente substituto funcionará até o final do processo em lugar do 
titular.  
 
Art. 3º. Compete à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo autuar, instruir e 
processar, no âmbito do Município, os processos de sindicância, processos administrativos, relativo à 
apuração de práticas vedadas a servidores efetivos, comissionados, contratados, terceirizados, cooperados, 
parceiros, estagiários e voluntários, no âmbito das Secretarias Municipais. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

Extremoz/RN, 20 de março de 2020 

 

Paulo Roberto Silva Alves  
Secretário Geral do Município 

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


4 
ANO X – Nº 2162 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2020 

 

Dispõe sobre a doação de produtos para o combate à Pandemia do 

Corona Vírus, tais como álcool em gel, sabonetes e sabão, luvas de 

procedimentos, dentre outros produtos, por pessoas físicas, jurídicas, 

associações, indústrias, empresas do comércio, igrejas, dentre outras 

entidades, para distribuição gratuita no município de Extremoz/RN, 

preferencialmente para as pessoas do grupo de risco ou em 

vulnerabilidade social. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, com fundamento no art. 10, da Lei 

Orgânica, e Lei Municipal Nº 557/2009. 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus, COVID-

19; 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo Federal, que dispõe sobre o novo coronavírus; reconhece, para os 

fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 

pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, 

de 18 de março de 2020 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado, que declara estado de calamidade pública, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde 

pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças 

públicas do Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO ainda o Decreto Municipal Nº 009/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Poder Executivo Municipal, e  

FAZ SABER QUE: 

 

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Extremoz, vem por meio deste solicitar doações de pessoas físicas, 

jurídicas, entidades governamentais e não-governamentais, associações, indústrias, empresas do comércio, 

igrejas, dentre outras entidades, que tenham interesse em doar itens de combate e prevenção ao novo 

CORONAVÍRUS, (COVID-19)  dentre eles, Álcool em gel, sabonete líquido, máscaras, luvas de 

procedimentos, dentre outros. 

Art. 2º Os itens doados deverão ser distribuídos gratuitamente, preferencialmente, para pessoas residentes 

no município de Extremoz, que se encontram dentro do Grupo de Risco e também pessoas em 

vulnerabilidade social.  

Art. 3º Os interessados poderão entregar os itens num dos endereços elencados abaixo: 

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, lacalizada à Rua Monte Gerezim, s/n Conj. Central Park I; 

Extremoz/RN, CEP 59.575- 0000; 

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO; localizada à Rua dos Coqueiros, Conj. Estrela do Mar, 

Extremoz/RN, CEP 59.575- 0000; 

III - CRAS- Centro de Referência e Assistência Social; localizado a Rua dos Coqueiros, Conj. Estrela do 

Mar, Extremoz/RN, CEP 59.575- 0000; 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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IV - SEDE DA PREFEITURA, localizada a Rua Rua Capitão José da Penha, S/n, Centro, Extremoz/RN, CEP 

59.575- 0000. 

Parágrafo único. Poderá ainda fazer as doações através do WhatsApp (84) 99158-0829, bem como, através 

do telefone ou mensagem de texto, no caso de haver a necessidade de o item ser coletado na sede do 

doador bastando apenas informar o endereço que a Secretaria de Saúde disponibilizará uma equipe com 

veículo para coletar os itens a partir de segunda-feira, 23 de março. 

 

Extremoz/RN, 20 de março de 2020 

 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito Municipal 

 
 
PORTARIA Nº 081/2020 – 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, CRISTINA SOARES DOS SANTOS - CPF: 637.286.804-00 para o Cargo 
Comissionado de Coordenadora de Administração e Finanças – CC-3, da Fundação de Cultura Aldeia 
Guariju 

 
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, 20 de março de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 052/2020-SAAE, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 

Institui medidas temporárias preventivas ao contágio e 
propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, e dá outras providências. 

 
A Diretora-Presidente do Serviço Autônomo de Agua e Esgotos de Extremoz, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30-01-2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19); 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19), e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11.03.2020, que a 

contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
 
CONSIDERANDO o art. 11, inc. I e §1º, do Decreto Municipal nº 009/2020, que insituiu estado 

de atenção no Município de Extremoz, visando à prevenção e o enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-
19); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar novas medidas internas a fim de minimizar a 

possibilidade de transmissão do Coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, 
assegurar a garantia da continuidade da prestação do serviço público essencial, observando-se os princípios 
da continuidade e da eficiência;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o substancial afluxo diário dos públicos interno e 

externo à sede desta Autarquia, e das recomendações de distanciamento social, e intensificação das ações e 
programas de higienização pessoal, e do ambiente de trabalho, em consonância com o compromisso da 
Direção do SAAE com a saúde dos servidores, terceirizados, colaboradores e usuários; 
RESOLVE: 

 Art. 1º. A partir desta data, ficará parcialmente suspenso por 30 (trinta) dias o atendimento presencial 
ao público em geral e aos usuários dos serviços de água e esgoto, devendo ser buscado, tanto quanto 
possível, o atendimento através dos canais oficiais de telecomunicação deste órgão; 

§1º Nos casos em que seja imprescindível o comparecimento do usuário até a sede deste Ógão, 
este deverá ser previamente agendado, através dos canais oficiais de telecomunicação: 

I - Whatsapp: (84) 99154-4789; 

II –Telefones fixos: 3279-3256 / 3279-3271; 

III – E-mail: comercial@saaeextremoz.com.br  
 
§2º Nos demais casos, os usuários poderão encaminhar e/ou solicitar atendimento, através dos 

canais oficiais de telecomunicação: 

I - Através do site: http://www.saaeextremoz.com.br - link: SERVIÇOS – PROTOCOLO; 

II - Através do Whatsapp: (84) 99154-4789; 

III – Através dos telefones fixos: 3279-3256 / 3279-3271; 

IV – Através do e-mail: comercial@saaeextremoz.com.br 

 
Art. 2º. Os servidores que encontrem-se enquadrados nos grupos de riscos ficam 

temporariamente dispensados de suas atividades presenciais por 15 (quinze) dias. 
Parágrafo único: Para fins deste artigo, considera-se como grupo de risco: 

I – Pessoas maiores de 60 (sessenta) anos; 

II – Pessoas com insuficiência respiratória; 

III – Pessoas portadores de doenças cardiacas e/ou oncológicas; 

IV – Pessoas Imunodeprimidas; 
 
Art. 3º. Em todos os setores deste Órgão, devá ser disponibilizado material de higiene e 

desinfecção (álcool em gel, sabão ou outros que vierem a ter a sua eficâcia comprovada) para os servidores 
e, eventual público que necessite de atendimento presencial nos termos do art. 1º. 

 
Art. 4º. Aos demais casos omissos, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal nº 009/2020. 
Art. 5º. Esta Portatia entra em virgor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
Extremoz/RN, 19 de março de 2020. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
mailto:comercial@saaeextremoz.com.br
http://www.saaeextremoz.com.br/
mailto:comercial@saaeextremoz.com.br
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ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora-Presidente do SAAE 
 
 
 
 

 

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.  
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