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Diário Oficial 
Nº 2181 -  ANO X SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL 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 017/2020 

DECRETA A POSSIBILIDADE DA ABERTURA DO COMERCIO DE 

PRODUTOS ESSENCIAIS AOS DOMINGOS E FERIADOS, 

ATENDENDO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 
O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos 

por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo art. 15, inciso XX da 

Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV);  

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de 

março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública relativamente à União para os fins do 

artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito municipal do disposto no artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que 

regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades 

essenciais;  

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;  
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CONSIDERANDO uma série de medidas já tomadas por meio do Decreto Municipal nº. 09/2020, de 17 de 

março de 2020 no tocante ao funcionamento de órgãos públicos, medidas administrativas relativas a 

suspensão parcial de serviços públicos não essenciais, funcionamento e Poder de Polícia da Administração 

Pública Municipal seus servidores e demais colaboradores, aquisição de bens e serviços por meio de 

dispensa de licitação nos moldes da Lei Federal 8.666/93;  

CONSIDERANDO a Criação do Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus 

(COVID-19) pela Portaria 072/2020;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 23, inciso II, que é de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública;  
 
CONSIDERANDO que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e formular políticas públicas 
voltadas a combater situações emergenciais que envolvam a saúde pública;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 013/2020, que dispõe sobre a decretação do estado de 
calamidade pública, econômica e financeira no Município de Extremoz/RN, o qual foi objeto de ratificação 
pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, através da Edição do Decreto Legislativo nº 05, de 07 
de abril de 2020. 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 29.600/2020, publicado em 08 de abril de 2020, que 
altera o Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020;  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º. Será facultado a abertura do comércio e a prestação de serviços, nos domingos e feriados, os quais 
sejam considerados essenciais, respeitando-se rigorosamente o horário de funcionamento das 06h00min às 
19h00min, bem como as condicionantes de proteção dos funcionários e medidas de distanciamento social e 
higienização para combate da pandemia do COVID-19.  
Art. 2º.  Os estabelecimentos cujo funcionamento não esteja suspenso deverão observar, em relação aos 
funcionários, clientes e usuários, sob pena de multa e interdição, as recomendações do Poder Executivo, o 
disposto neste Decreto e, especialmente, o seguinte: 

I – Fornecer Equipamentos de Proteção Individual para todos os funcionários do estabelecimento comercial;  
II – Manter um funcionário posicionado na entrada do estabelecimento fornecendo álcool gel 70% a cada 
cliente que entrar no local para higienização das mãos e os carrinhos ou cestas deverão ser entregue sempre 
higienizados;  
III - Os estabelecimentos comerciais deverão fazer uso de aparelho de verificação de temperatura corporal 
capaz de verificar a temperatura a distância; 
IV – Quando identificada a temperatura corporal igual ou acima dos 37,8º graus celsius do cliente ou 
funcionário, o estabelecimento deverá imediatamente comunicar a Secretaria de Saúde Municipal, para que o 
cidadão possa ser examinado.  
  

V - A organização de filas, dentro e fora do estabelecimento, obedecendo a distância mínima de 1,5 m (um 
metro e meio) entre as pessoas, evitando aglomeração e contatos proximais; 

VI - O distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas; 

VII -  O controle de acesso a 1 (uma) pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco, sempre que 
possível, no caso de mercados, supermercados, farmácias, drogarias e similares; 

VIII – Deve ser instalado nos estabelecimentos comerciais divisória transparente, que separe os caixas dos 
clientes, assim como não deve ser compartilhado objetos e equipamentos de uso pessoal, como fones de 
ouvido e microfones, entre os funcionarios; 

IX - A limitação do número de clientes ou usuários a 1 (uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados) 
do estabelecimento; 

X - Manter a higienização regular dos ambientes e dos equipamentos de contato, em atenção às normas 
específicas de combate ao novo coronavírus (COVID-19); 

XI - Garantir a disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool gel 70%, em locais fixos de fácil visualização 
e acesso; 
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XII- Utilizar, sempre que possível, sistema natural de circulação de ar, abstendo-se da utilização de aparelhos 
de ar condicionado e ventiladores; 

Art. 3º As lojas de médio e grande porte deverão passar vinhetas de orientação oficial de medidas de 
precauções e combate a pandemia a ser disponibilizada pela prefeitura de Extremoz, que devem ser 
divulgados por sistema de som, vídeo e cartaz, conforme dispositivos tecnológicos disponíveis em cada 
estabelecimento. 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

EXTREMOZ/RN, 17 de abril de 2020. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 
 
 

Edital de Convocação nº 002/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Extremoz-RN convoca o(s) candidato(s) aprovado(s) e classificado(s) no Concurso 
Publico n° 002/2019, realizado por este município no dia 08 de dezembro de 2019, cuja homologação 
ocorreu em 14 de abril de 2020, para apresentarem ao Setor de Recursos Humanos, localizado Rua Cap. 
José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN, CEP: 59.575-000, entre os dias 22 de abril à 22 de maio de 
2020, no horário das 08:00 às 13:00 horas, munidos de documentos pessoais e comprovação das 
exigências contidas no Edital 002/2019, para que sejam empossados no Cargo de Guarda Civil Municipal, 
aos quais concorreram e foram aprovados, conforme relação abaixo.  
 

Na impossibilidade do comparecimento do candidato, este poderá se fazer representar por procurador 
legalmente constituído para tal fim. 
 
O não comparecimento no prazo fixado por este Edital, implicará na renúncia tácita do convocado e, 
consequentemente na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, e os 
próximos candidatos serão convocados, visando o excepcional interesse público. 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

1 FELIPE MOURA DA SILVA 243350-1 

2 BRENO BEZERRA SILVA 241805-9 

3 GEISON DOS SANTOS CARDOSO 249445-4 

4 MÁRCIO WAGNER NOGUEIRA DE FREITAS 249415-0 

1º PCD JOÃO PAULO DA ROCHA OLIVEIRA         244553-8 

5 ANDERSON HENRIQUE CHAGAS DE LIMA 251373-3 

6 DAVID KLAESMAN DA SILVA 249263-5 

7 GIELDSON ALVES DE OLIVEIRA 246608-1 

8 JAMERSON ALVES DA SILVA 249879-4 

9 CÁSSIO JÚLIO ARAÚJO DE PAIVA 250551-8 

10 DAVI EMANUEL VICENTE DA SILVA 246850-8 
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11 JUDSON DIEGO DOS SANTOS SILVA 249837-5 

 

A convocação dos candidatos aprovados e classificados, dentro do número de vagas, obedecerá aos 
prazos definidos no Edital, especialmente ao contido no inciso III, artigo 37, da Constituição Federal de 
1998. 

 

Para que surtam os efeitos vinculados previstos no referido Edital, a presente Convocação deverá ser 
publicada no Diário Oficial do Município de Extremoz-RN, devendo ocorrer, concomitantemente, 
comunicação pessoal (telegrama, AR, ou outro meio hábil) do convocado, para que não seja alegado 
desconhecimento. 

Extremoz-RN, 17 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 

MARIA MERCIA DE BRITO FERREIRA 

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento 

 
 

 
PORTARIA Nº 141/2020 – 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, CARLOS MAGNO REZENDE DE HOLANDA - CPF: 673.327.904-59 do cargo 
comissionado de Secretário Adjunto – S-2, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 
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, 17 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 142/2020 – 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, JULIA LARYSSA VIRGOLINO PERONCIO - CPF: 010.337.014-59 do cargo 
comissionado de Secretária – S-1, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.  
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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, 17 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 143/2020 – 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, JULIA LARYSSA VIRGOLINO PERONCIO - CPF: 010.337.014-59 para o cargo 
comissionado de Secretária Adjunta – S-2, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

  
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, 17 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

PORTARIA Nº 144/2020 – 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, CARLOS MAGNO REZENDE DE HOLANDA - CPF: 673.327.904-59 para o cargo 
comissionado de Secretário – S-1, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

  
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, 17 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato de Dispensa de Licitação nº 018/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
Contratado: PHOSPODONT inscrita no CNPJ: 04.451.626/0001-75 
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Valor R$ 6.870,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais). 
Contratado: RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR inscrita no CNPJ: 
40.790.727/0001-34 
Valor R$ 2.282,00 (dois mil duzentos e oitenta reais). 
Contratado: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA inscrita no CNPJ: 
12.305.387/0001-73  
Valor R$ 4.435,32 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos para combate ao COVID-19, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
Base Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações combinado com Art. 4 § 1º da 
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com as justificativas apensas ao processo. 
Extremoz/RN, em 16 de abril de 2020. 
Elaine Regina Vasconcelos do Nascimento Neves 
Secretaria Municipal de Saúde 
*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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