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Diário Oficial 
Nº 2188 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 29 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 

 
PORTARIA Nº 148/2020 – 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, BRENO RAPHAEL NASCIMENTO DE ARAÚJO- CPF: 100.314.174-93 do cargo 
comissionado de Assessor de Cerimonial – CC-3, da Secretaria Municipal de Gabinete Civil.  

  
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, 29 de abril de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 149/2020 – 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, BRENO RAPHAEL NASCIMENTO DE ARAÚJO- CPF: 100.314.174-93 para o 
cargo comissionado de Supervisor do Departamento de Folha de Pagamento – CC-2, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações.  

  
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, 29 de abril de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 150/2020 – 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, MODRACK DIAS FREIRE FILHO - CPF: 813.323.604-59 para o cargo 
comissionado de Secretário Adjunto – S-2, da Secretaria Municipal de Articulação Política.  

  
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, 29 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
RESOLUÇÃO Nº 03 DE 27 DE ABRIL DE 2020 – CME 

 
 

Dispõe sobre regime excepcional e transitório, de atividades 
escolares não presenciais nas instituições de ensino integrantes 
do Sistema Municipal de Educação de Extremoz-RN, atendendo 
às decisões de isolamento social definidas pelo Governo do 
Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia 
causada pelo coronavírus (COVID-19). 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA 
 
De âmbito federal: Constituição da República Federativa do Brasil; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016; Lei nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020; Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020; Nota de 
Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, de 18 de março de 2020. 
 
De âmbito estadual: Lei Estadual nº 7.897, de 20 de dezembro de 2000; Decreto Estadual 29.512, de 13 de 
março de 2020;  Decreto Estadual nº 29.524, de 17 de março de 2020;  Decreto Estadual nº 29.541, de 20 de 
março de 2020; Decreto Estadual nº 29.556, de 24 de março de 2020; Decreto Estadual n. 29.583, de 01 de 
abril de 2020; Resolução CNE/CEB nº 3/2018, de 8 de novembro de 2018; Portaria MEC nº 343, de 17 de 
março de 2020, alterada pela Portaria do MEC n. 345, de 19 de março de 2020; Nota de Orientação 
Normativa e de Procedimentos expedida por este Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, 
em 19 de março de 2020. 
 
De âmbito Municipal: Decreto Nº 013/2020, estado de calamidade pública, econômica e financeira e 
estabelece regime de quarentena no âmbito do município de extremoz/rn, dá outras providências para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19). 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EXTREMOZ, no uso das suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394/96, de 20 de Dezembro de 1996, em atenção 
à situação de emergência na Saúde Pública do Rio Grande do Norte e visando reforçar as medidas 
preventivas de contenção da propagação tomadas pelas autoridades sanitárias estaduais e pelo Governo do 
Estado,  
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 01/2020 – CEE/SEEC – RN, DE 05/04/2020 que dispõe sobre 
regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino 
integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de 
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isolamento social definidas pelo Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia 
causada pelo coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO este CEE integrar um grupo, especial e transitório, constituído pela Secretaria de Estado 
da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC, União de Dirigentes Municipais de Educação - 
UNDIME/RN, Secretaria Municipal de Educação de Natal  - SME e  Sindicato das Escolas Particulares do RN 
- SINEPE/RN, para assessorar, na área da Educação, o Comitê Governamental de Gestão da Emergência 
em Saúde Pública, instituído pelo Decreto Estadual nº 29.521, de 16 de março de 2020, com o fim de evitar e 
combater o avanço da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o amparo na fundamentação legal e normativa incialmente apresentada; 
 
CONSIDERANDO a manutenção da suspensão das atividades escolares presenciais no âmbito do Sistema 
Estadual de Ensino, concomitantemente com as unidades da Rede Municipal de Natal; 
 
CONSIDERANDO a autorização legal, em caráter excepcional, para a oferta de aulas não presenciais, na 
modalidade a distância, durante o período emergencial, enquanto perdurar a situação mais crítica de 
disseminação da  pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a possibilidade legal de adequação do calendário escolar às peculiaridades de 
excepcionalidade; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Orientar as instituições de ensino integrantes do Sistema Municipal de Educação de Extremoz-RN a 
reorganizar o planejamento curricular do ano de 2020, de acordo com o padrão de qualidade adotado como 
princípio no inciso IX do Art. 3º da LDB, Lei nº 9.394/96, e inciso VII do Art. 206 da Constituição Federal de 
1988, associados à flexibilização prevista na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, de garantia 
das 800 horas de atividades. 
  
Art. 2º No processo de reorganização dos calendários e das atividades escolares, as instituições de ensino 
poderão incorporar atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas, com uso de tecnologias diversas, 
em respeito à diversidade de fontes e meios de aprendizagens, adotando variados recursos didáticos, 
múltiplos canais e ferramentas de comunicação e informação de natureza digital, impressa, televisiva ou 
radiofônica para alcançar todos os estudantes e atingir os objetivos do ensino-aprendizagem, durante o 
período de suspensão das atividades escolares presenciais. 
  
Art. 3º A reorganização do planejamento curricular ocorrerá em um Plano de Atividades, o qual orientará as 
unidades escolares para o detalhamento das estratégias a serem utilizadas, assegurando aos estudantes as 
formas de acesso e a execução das atividades, o que deve ser consignado em relatório final para efeito de 
registro e crédito das atividades programadas, observando as seguintes recomendações: 
  
I. na Rede Pública de Ensino, a reorganização do planejamento curricular será elaborada pela SME-RN; 

 
II.  na Rede Particular de Ensino, a reorganização do planejamento curricular ocorrerá em cada instituição 
escolar, cujo resultado deverá ser encaminhado à SME, para posterior supervisão. 

  
§ 1º Este recurso de continuidade pedagógica com atividades não presenciais, não se caracteriza, em stricto 
sensu, como ensino a distância; 

  
§ 2º O tempo de atividade não presencial poderá ser computado, para fins de integralização da carga horária 
anual e da quantidade de dias letivos fixada em conformidade com a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril 
de 2020, desde que o acompanhamento das atividades mantenha o controle e comprove: 
 
I.          a participação dos alunos de cada ano/série, a observância dos componentes curriculares e as 
formas de acompanhamento, conforme indica o artigo 2º desta normativa; 

  
II.          número de alunos de cada ano/série e percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) dos 
discentes a manter regularidade na execução das atividades de cada componente curricular; 

  
§ 3º A avaliação da aprendizagem, para a aferição de notas, será feita presencialmente, no retorno à 
normalidade escolar, antecedida de período de revisão dos conteúdos e das atividades realizadas. 
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§ 4º Na impossibilidade de acompanhar os alunos nesse período de suspensão de aulas presenciais, com 
atividades não presenciais, a unidade escolar poderá adotar as providências a seguir indicadas, com a 
execução acompanhada pela SME: 
 
I.          promover a reorganização do calendário escolar, a fim de garantir a reposição integral dos conteúdos 
escolares; 
 
II.          assegurar, quando do retorno às atividades presenciais, o direito ao mínimo de 800 horas anuais 
para ensino fundamental e EJA, nos termos do art. 24, caput, inciso I e § 1º, bem como do art. 31, caput e 
inciso II, ambos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme disciplina a Medida Provisória nº 934, 
de 1º de abril de 2020; 
 
III.     implementar estratégias pedagógicas melhor indicadas para a comunidade escolar, inclusive com a 
possibilidade do cumprimento de um terço das horas com atividades complementares ou não presenciais, 
orientadas desde a Escola; 
 
IV.      acrescer, se necessário, o número de aulas/dia para cumprimento da carga horária estabelecida pela 
legislação, contemplando, entre outras estratégias, o sábado como dia letivo. 
  
Art. 5º A reposição de aulas na Educação Infantil dar-se-á somente de forma presencial, facultando-se à 
escola decidir, em caráter de excepcionalidade e observando o que recomenda o Conselho Nacional de 
Educação, em nota emitida em 18 de março de 2020, sobre as atividades desenvolvidas durante 
o período de suspensão das atividades presenciais. 
  
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

Conselho Municipal de Educação de Extremoz-RN, 27 de abril de 2020. 
  
 
 

MARCILIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA  
Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 010/2020/GS/SME, 27 DE ABRIL DE 2020 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EXTREMOZ, Sr. JOSÉ ELIÊ RIBEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo cargo, RESOLVE: 
 
Art. 1º Tornar público e legitimar a redação da resolução Nº 03/2020 do CME - Conselho Municipal de 
Educação, aprovada em reunião do referido conselho, que regime excepcional e transitório, de atividades 
escolares não presenciais nas instituições de ensino integrantes do Sistema Municipal de Educação de 
Extremoz-RN, atendendo às decisões de isolamento social definidas pelo Governo do Estado com o fim de 
evitar e combater o avanço da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19). 
 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
José Eliê Ribeiro 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato de Dispensa de Licitação nº 019/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Contratado: LABORATORIO BRASIL DE ANALISES C LINIC AS LTDA - CNPJ: 03.970.023/0001-17 
Objeto: Contratação de empresa especializada com vistas à prestação de serviços de Diagnóstico 
Laboratoriais de Análise Clínica e Anatomia Patológica e Citopatologia aos usuários do SUS do Município de 
Extremoz. 
Valor R$ 16.093,00 (dezesseis mil e noventa e três reais). 
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apensas 
ao processo. 
Extremoz/RN, em 28 de abril de 2020. 
Elaine Regina Vasconcelos do Nascimento Neves 
Secretaria Municipal de Saúde 
 

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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