
1 
ANO X – Nº 2232 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO 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. 

 

 
 

Diário Oficial 
Nº 2232 -  ANO X SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO 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 030/2020, DE 06 DE JULHO DE 2020 

 
Dispõe sobre o TOQUE DE RECOLHER e a SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA DO FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES, 

bem como de ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS FEIRANTES no 

Município de Extremoz/RN, como medida de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19) durante o “Lockdown” em vigor no município. 

 

Prefeito do Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas por Lei e: 

CONSIDERANDO que o Estado não disponibilizou leitos de UTI com respiradores para Extremoz, como 
ocorreu em outras cidades da região metropolitana, ficando o município, apenas com serviços de urgência 
prestados pelo Hospital Municipal, mantido quase que na integralidade com recursos próprios, com leitos 
clínicos e sala de estabilização; 
 
CONSIDERANDO a demora do Estado para a disponibilização de leitos de UTI através da regulação da 
Secretaria de Saúde Pública do Estado (SESAP) no caso de pacientes dos municípios que necessitam de 
transferência para leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI); 
 
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 taxa de mortalidade da COVID-19, que se eleva entre idosos e pessoas portadoras de 
doenças crônicas; 
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias do País e do Estado, no sentido de diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços 
coletivos mediante o isolamento social, no escopo de mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-
19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 29794/20, o qual dispõe sobre a retomada gradual das atividades 
econômicas no Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da Pandemia do COVID-19 do Município de Extremoz 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do RN, e a competência municipal para regulamentar as atividades 
de interesse local, nos termos do ART. 30 da Constituição Federal; 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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CONSIDERANDO que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece, através da Súmula Vinculante n. 
38, que: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.” 

CONSIDERANDO que o Min. Alexandre de Moraes do Excelso Supremo Tribunal Federal ao deferir liminar 
postulada na ADPF 672-DF, em decisão de 08/04/2020, RECONHECEU e ASSEGUROU O EXERCÍCIO 
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR 
DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante 
a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 

 
CONSIDERANDO que, apesar de avanços na luta contra a disseminação do Coronavírus (Covid-19) no 
município de Extremoz, que chegou a alcançar o melhor índice de isolamento social da Região 
Metropolitana, a situação no Estado do RN e Grande Natal, pode ser considerada grave, sendo imperiosa a 
necessidade de redução de circulação e aglomeração de pessoas, sem prejuízo da preservação dos 
serviços públicos, para fins de contenção da pandemia, por meio da medida temporária de Lockdown, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 028/2020, a partir de 03 de julho até o dia 12 de julho de 2020. 
 
DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica instituído o TOQUE DE RECOLHER das 20h às 5h em “confinamento domiciliar 
obrigatório”, sendo proibida a circulação de pessoas neste período, exceto nos casos de comprovada 
necessidade/urgência, assim como na compra de produtos,  contratação de serviço de natureza essencial e 
delivery de alimentos e/ou medicamentos. 

 
Parágrafo Único – Os horários de funcionamento do comércio e prestadores de serviço de 

natureza essencial não serão alterados, devendo ser considerado aqueles previstos no decreto n° 
028/2020, que dispõe sobre o isolamento social rigido (Lockdown). 

 
Art. 2º. Fica suspenso, temporariamente, o funcionamento das feiras livres no Município de 

Extremoz/RN, como medida de fortalecimento do isolamento social rígido (Lockdown), reduzindo a 
circulação de pessoas e a contaminação humana pelo novo coronavírus (Covid- 19). 

 
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Assistência Social assistirá aos feirantes residentes e 

domiciliados neste município, após parecer técnico acerca da vulnerabilidade social, visando promover a 
segurança alimentar de seus familiares, através de cadastramento nessa Secretaria. 

 
Art. 4º. O descumprimento das medidas emergenciais, dispostas no Decreto importará em 

responsabilidade civil, penal e administrativa dos infratores, observadas também aquelas estabelecidas no 
Decreto Municipal nº 028/2020. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até o dia 12 de julho de 

2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 

EXTREMOZ/RN, 06 de julho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 
 
PORTARIA Nº 216/2020 – 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. 
 
Considerando o disposto no inciso II, do Artigo 6º da Lei complementar 899/2016, que altera o Artigo 23 da 
Lei 535/2008, que trata da Gestão Democrática, que afirma sobre a necessidade da assinatura de um termo 
de compromisso por parte dos gestores escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação, se eleito, devem 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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desempenhar a função em dedicação exclusiva com disponibilidade para atuar em todos os turnos de 
funcionamento da Unidade de Ensino. 
 
Considerando o disposto no Artigo 6 º da Lei complementar 899/2016, que altera o Artigo 23 da Lei 
535/2008, que os eleitos se comprometem ao regime de dedicação exclusiva; 
 
Considerando o Parecer Jurídico da PGM – Procuradoria Geral do Município de Extremoz, quanto a 
necessidade legal da dedicação exclusiva, como requisito para o exercício da função de diretor escolar; 
 
Art. 1º - Ficam os gestores(as) abaixo relacionados(as), em cumprimento ao disposto na Lei de Gestão 
Democrática, havendo estes atendidos aos requisitos legais da Lei, nomeados pelo Poder Executivo 
Municipal. 
 
Art. 2º -  Os novos gestores(as) receberão, no prazo de até 15 (quinze) dias, seus respectivos termos de 
posse, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme agendamento feito pela Secretaria, 
respeitando as recomendações de distanciamento social e a não aglomeração de pessoas, previstas em 
decreto estadual e municipal. 
 

DIRETOR(A) ESCOLA FUNÇÃO 

Ana Cristina Barbosa Escola Municipal Vereador  
Ricardo Afonso de Lima 

Diretora Pedagógica 

Débora Kaline Pereira de 
Oliveira 

Centro Infantil Estrela do Mar Diretora Pedagógica 

Maria Cristina da Silva Centro Infantil Estrela do Mar Administrativo-financeiro   

Jair Nascimento da Silva Escola Municipal Maria 
Isabel Dantas 

Administrativo-financeiro 

Ana Francelina Teixeira 
Barbosa 

Escola Municipal Sérgio 
Oliveira Aguiar 

Administrativo-financeiro 

Rodolfo Tavares Neto 
administrativo-financeiro 

Escola Municipal Antônio 
Fabrício Caridade 

Administrativo-financeiro 

 
 
Art. 3º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em 
contrário.  
  
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Extremoz/RN, 06 de julho de 2020. 
 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
 

 
PORTARIA Nº 217/2020 – 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 a pedido, ELAINE REGINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO NEVES – CPF: 

024.847.484-77 do Cargo Comissionado de Secretária de Saúde, S-1, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 06 de julho de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 218/2020 – 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, CESAR AUGUSTO LOURENÇO CPF 097.758.564-69 do Cargo Comissionado de 

Chefe de Departamento de Execução Orçamentária – CC-4, 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, 06 de julho de 2020. 
 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 219/2020 – 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, CESAR AUGUSTO LOURENÇO CPF 097.758.564-69 para o  Cargo 

Comissionado de Gerente de Finanças – CC-1, 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, 06 de julho de 2020. 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 220/2020 – 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, os membros que constituirão o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

Jedson Pedro Santana do Nascimento  –  CPF  n° 058.120.654-11 Representante da Comunidade;  

Edimilson Souza dos Santos – matrícula n° 071 -  Representante da Câmara dos Vereadores; 

Andressa Honório Ramalho – CPF n° 073.527.884-92 Representante da Secretaria Municipal de 

Agricultura; 

Jeane Neide Batista– matrícula n° 89-1 Representante da Secretaria Municipal de Saúde;  

Andressa Kelly C. de Souza – matrícula n° 5020-1 Representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social;  

Jasiel Borges da Silva – CPF n° 404.609.594-68 Representante da Comunidade Religiosa;  

Paulo Roberto Silva Alves – matrícula n° 6487-2 Representante da Prefeitura. 

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, 06 de julho de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

O Coordenador Municipal da Defesa Civil de Extremoz convoca em caráter emergencial todos os integrantes 

do Conselho Municipal de Defesa Civil objetivando implementar as ações relacionadas ao Lockdawn em 

nosso Município. Data 07 de julho de 2020, vídeo conferencia programada para as 17:00 horas. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
PORTARIA Nº 15/2020/SMEC - EXTREMOZ/RN  

 
 

Institui Comissão com a finalidade de realizar o Mapeamento das 
Atividades Culturais e propor ações em conformidade com a lei nº 
14.017, de 29 de junho de 2020. Lei Aldir Blanc. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no 
uso de suas atribuições legais, institui Comissão com a finalidade de realizar o Mapeamento das Atividades 
Culturais e propor ações em conformidade com a lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Lei Aldir Blanc. 
 
 
CONSIDERANDO LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal 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). 
 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  Fica instituído o Comissão Técnica com o objetivo de realizar o mapeamento das atividades 
culturais no âmbito municipal e propor ações levando em consideração os instrumentos legais sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
Art. 2º A Comissão Técnica tem caráter deliberativo, normativo, consultivo e propositivo. Compete à 
Comissão: 
 
I - Analisar e deliberar as ações relacionadas ao setor cultural; 
 
II - Solicitar, quando julgar necessário, diante das características ou complexidade das atividades culturais, 
análise e manifestação de outros órgãos no âmbito Federal e Estadual e ainda instituições e associações 
ligadas à Cultura; 
 
Art. 3º A Comissão Técnica será composta pelos representantes listados abaixo: 
 

1. José Eliê Ribeiro – Secretário Municipal de Educação e Cultura 

2. Daniella Nathalia Rocha do Nascimento – Auxiliar Administrativo do CRAS 

3. Edivan Souza dos Santos - Professor Técnico da SME 

4. João Paulo Vicente da Silva - Professor  Técnico da SME 

5. Marinildo Martins de Oliveira – Coordenador do CRAS 
 
 
Art. 4º A participação na Comissão Técnica será considerada prestação de serviço público relevante e não 
será remunerada. 
 
Art. 5º A presidência da Comissão será exercida por representante da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura indicado pelo titular da Pasta. 
 
Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Extremoz, 06 de julho de 2020 

 
 

JOSÉ ELIE RIBEIRO 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2020 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


7 
ANO X – Nº 2232 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO 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. 

 

 
 

 
O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto:contratação 
de empresa especializada na locação de veículos sem condutor. Empresa Vencedora: B K SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES- CNPJ: 24.201.524/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3 ; NATAL LOCAÇÃO E 
TURISMO LTDA. - EPP- CNPJ: 03.072.637/0001-81 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2. 
 Extremoz/RN, em 03 de julho de 2020. 
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2020 

 
O Município de Extremoz/RN torna público o Ato de Adjudicação da licitação acima epigrafada – 
Objetocontratação de empresa especializada na locação de veículos sem condutor. Empresa 
Vencedora: B K SERVIÇOS E LOCAÇÕES- CNPJ: 24.201.524/0001-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3 
; NATAL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - EPP- CNPJ: 03.072.637/0001-81 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) 
: 1, 2. Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 03 de julho de 2020. 
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2020 

 
O Município de Extremoz/RN através do seu Secretário Geral torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objetocontratação de empresa especializada na locação de veículos sem 
condutor. Empresa Vencedora: B K SERVIÇOS E LOCAÇÕES- CNPJ: 24.201.524/0001-09 , saiu 
vencedor(a) no(s) item(ns) : 3 ; NATAL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - EPP- CNPJ: 03.072.637/0001-81 , 
saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2.Fica Assim a presente licitação HOMOLOGADA. 
Extremoz/RN, em 03 de julho de 2020. 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Secretário Geral do Município de Extremoz/RN 

 
 

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.  
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