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Diário Oficial 
Nº 2235 -  ANO X QUINTA-FEIRA, 09 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 

 

Regulamenta a Lei nº 726 de 03 de dezembro de 2013 que cria a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.  

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC é o órgão da 

administração pública municipal responsável pela coordenação das ações de Proteção e Defesa Civil, no 

município.  

Art. 2º - São atividades da COMPDEC:  

I. Coordenar e executar as ações de Proteção e Defesa Civil;  

II. Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Proteção e Defesa Civil;  

III. Elaborar e implementar planos, programas e projetos de Proteção e Defesa Civil;  

IV. Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, 

bem como, das ações emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal;  

V. Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de recuperação ou 

preventivas, como contrapartida às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente;  

VI. Capacitar recursos humanos para as ações de Proteção e Defesa Civil:  

VII. Manter o órgão central do SINDEC informado sobre as ocorrências de desastres e atividades 

de Defesa Civil;  

VIII. Propor à autoridade competente a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de 

Calamidade Pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil - CONDEC;  

IX. Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.  

IX. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades 

e riscos de desastres;  

X. Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;  
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XI. Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, 

motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;  

XII. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para 

executar planos operacionais em tempo oportuno;  

XIII. Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de 

produtos perigosos puser em perigo a população;  

XIV. Implantar programas de treinamento para voluntariado;  

XV. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a 

serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;  

XVI. Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios (comunidades irmanadas);  

XVII. Promover mobilização comunitária visando a implantação de Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil - NUDEC, nos bairros e distritos.  

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura:  

I. Coordenador   

II. Conselho Municipal  

III. Secretaria  

IV. Setor Técnico  

V. Setor Operativo  

Parágrafo Único – O Coordenador e os membros da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.  

Art. 4º - Ao Coordenador da COMPDEC compete:  

I. Convocar as reuniões da Coordenadoria;  

II. Dirigir a entidade representando-a perante os órgãos governamentais e não-governamentais;  

III. Propor ao Conselho Municipal o plano de trabalho da COMPDEC;  

IV. Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções;  

V. Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da 

COMPDEC;  

VI. Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, 

obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade a que se propõe a COMPDEC.  

Parágrafo Único - O Coordenador da COMPDEC poderá delegar atribuições aos membros do 

Conselho, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observado os 

termos legais.  

Art. 5º - O Conselho Municipal poderá ser constituído de membros assim qualificados:  

- Representante da prefeitura Municipal; 
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- Representante da Câmara dos Vereadores;  

- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 

 - Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

- Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

- Representante da Igreja Católica; 

- Representante da Igreja Evangélica 

Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Municipal não receberão remuneração, salvo em 

viagem a serviço fora da Sede do Município restringindo-se às despesas de pousada, alimentação e 

transporte devidamente comprovadas.  

Art. 6º - À Secretaria (ou Apoio Administrativo) compete:  

I. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a 

serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;  

II. Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil.  

Art. 7º - Ao Setor Técnico (ou Seção de Minimização de Desastres) compete:  

I. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e 

riscos de desastres;  

II. Implantar programas de treinamento para voluntariado da COMPDEC;  

III. Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, 

motivando ações relacionadas com a Proteção e Defesa Civil, através da mídia local;  

IV. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para 

executar planos operacionais em tempo oportuno;  

 

Art. 8º - Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) compete:  

I. Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;  

II. Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.  

 

Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a COMPDEC solicitar das pessoas físicas ou 

jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que está sujeita a 

população, em circunstâncias de desastres.  

Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil Municipal poderão ser 

utilizados para as seguintes despesas:  

a) diárias e transporte;  

b) aquisição de material de consumo;  

c) serviços de terceiros;  
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d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material permanente); e  

e) obras e reconstrução.  

Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita mediante 

os seguintes documentos:  

a) Fatura e Nota Fiscal;  

b) Balancete evidenciando receita e despesa; e  

c) Nota de pagamento.  

Art. 12 - Fica criada no âmbito da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município de 

Extremoz a Unidade Gestora de Orçamento que fará uso do Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa 

Civil; 

Art. 13 - O titular da Conta do Cartão Pagamento de Defesa Civil da Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil terá como atribuições: 

 I - abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco do Brasil, onde será assinado um Contrato para 

operação do cartão; 

 II - gerir os gastos com o Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil; 

 III - inscrever a COMPDEC no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ próprio, 

vinculado ao CNPJ do Município, bem como realizar qualquer trâmite burocrático para a implantação e 

funcionamento da COMPDEC; 

 IV - cadastrar ou descadastrar o nome dos portadores do Cartão devendo ser pessoa física, servidor 

ou ocupante de cargo público. 

 V - prestar contas junto ao Ministério de Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil quando utilizado o Cartão por todos os portadores, juntamente com todos os 

documentos comprobatórios de despesas, bem como a todo órgão de fiscalização, respondendo judicial e 

extrajudicialmente pela verba utilizada. 

Art. 14 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, mediante 

Decreto, as atribuições e competência da Unidade aqui instituída, e proceder às alterações que achar 

necessário na estrutura administrativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, respeitadas as normas 

legais pertinentes à Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Campo Grande. 

Art. 15 - A Prefeitura Municipal de Extremoz fará constar nos currículos escolares da rede de 

ensino municipal, noções gerais sobre os procedimentos de Proteção e Defesa Civil como assunto 

transversal.  

Art. 16 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Prefeitura Municipal de Extremoz, 09 de Julho de 2020. 
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

 

DECRETO Nº 031/2020, de 09 de julho de 2020. 

 
Institui a Bandeira Oficial da Proteção e Defesa Civil 
do Município de Extremoz e dá outras Providências. 
 

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. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e:  
 
CONSIDERANDO que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Extremoz - COMPDEC atua 

na coordenação de órgãos governamentais e não governamentais buscando a participação organizada e 

solidária desses organismos nas calamidades e emergências;  

 

CONSIDERANDO ser objetivo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Extremoz - 

COMPDEC atua na fase preventiva, organizando, conscientizando, fiscalizando e alertando aos órgãos, 

entidades e à sociedade em geral, sobre os perigos que certos procedimentos humanos ou eventos naturais 

podem causar à vida humana; 

  

CONSIDERANDO que a adoção de estandarte pela Defesa Civil Municipal de Extremoz dará melhor 

visibilidade às atividades de prevenção, coordenação, fiscalização, socorro e realização de vistorias por parte 

dos integrantes da Defesa Civil Municipal de Extremoz; 

 

CONSIDERANDO que a adoção desse estandarte vem a se alinhar integralmente a normativa legal da Lei nº 

12.608, de 10 de abril de 2012, que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; 

altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras 

providências. 

 

CONSIDERANDO a atuação da Defesa Civil de Extremoz em parceria com a Defesa Civil Estadual e 

voluntários da Cruz Vermelha Regional do Rio Grande do Norte e demais organizações governamentais e 

não governamentais, nas situações anormais que caracterizam Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública, é cenário onde as ações da Proteção e Defesa Civil devem ser facilmente reconhecidas 

pela população atingida pelo desastre; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ser estabelecida uma identidade e caracterização visual corporativa da 

Proteção e Defesa Civil do Município, visando uma pronta identificação dos agentes humanos engajados nas 

atividades da Proteção e Defesa Civil;  

 

CONSIDERANDO que o aspecto da uniformidade, além de permitir o fácil reconhecimento da organização, 

fortalece sua unidade de grupo, espírito de corpo e permite maior capacidade de mobilização e manobra no 

terreno, 

 

 DECRETA: 

 

Art.1º Fica instituída a Bandeira Oficial da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

Extremoz/RN. 
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Art.2º As especificações técnicas da Bandeira Oficial da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil de Extremoz/RN, constarão na descrição do Anexo Único do presente Decreto. 

 

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Extremoz/RN, 09  de julho de 2020. 

 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

                                      
 
 
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART.2º DO DECRETO 

Nº 031, DE  09 DE JULHO DE 2020. 

 

A Bandeira Oficial da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Extremoz/RN, terá a seguinte 

descrição heráldica: retangular; medindo 90 (noventa) cm de altura e 130 (cento e trinta) cm de largura; nas 

cores: azul, laranja e branca, divididas em sua largura em 03 (três) partes, com a parte superior e inferior 

medindo 25 (vinte e cinco) cm de altura e a parte central 40 (quarenta) cm; os dizeres PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL de forma centralizada, no tamanho de 92 (noventa e dois) cm em linha horizontal e suas 

letras na cor branca medindo 9 (nove) cm de altura, distante da borda superior 8 (oito) cm; no centro da 

Bandeira, um retângulo, medindo 35 (trinta e cinco) cm de altura, 48 (quarenta e oito) cm de largura e no 

interior deste, de forma centralizada a logomarca que vem no centro da bandeira do Município de 

Extremoz/RN, envolvida por 02 (duas) mãos estilizadas, na cor laranja; na parte inferior da Bandeira o nome 

Extremoz/RN, na cor branca, com as letras medindo 9 (nove) cm de altura, centralizado, distante da borda 

inferior 8 (oito) cm. 
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• Proteção 
 

 
As duas mãos estilizadas que envolvem o Brasão do Município de Extremoz/RN, figuram o 

amparo, o carinho, o amor, e o cuidado da Proteção e Defesa Civil para com toda a sociedade 

de Extremoz, representando a união de forças, a cooperação de todos, condições essenciais da 

Proteção e Defesa Civil na qual manifesta a segurança, a estabilidade e o bem-estar social, 

metas de toda a Proteção e Defesa Civil. A primeira, da parte superior simboliza a prevenção e a 

inferior representa a proteção. 

 

• Brasão do Município de Extremoz/RN 

 
 
Representa a responsabilidade do Município para com a sociedade no que diz respeito às ações 

da Proteção e Defesa Civil, tais como: Prevenção, Socorro, Assistencial e Recuperação nos 

períodos de Normalidade e Anormalidade. 
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• Cor Laranja  
 

 
 

É a cor oficial da simbologia internacional da Proteção e Defesa Civil e significa o calor humano 

e a solidariedade. 

 

 

 Cor Azul  

 

 

Traduz a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade com que age a Proteção e Defesa Civil. 

 

 Cor Branca 

 

 
 

 

Simboliza os momentos de paz (normalidade) da população de Extremoz/RN. 

 

 
 
PORTARIA Nº 221/2020 – 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 
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. 
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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 

Josenildo da Silva Martins Escola Municipal Vereador  
Ricardo Afonso de Lima 

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, 09 de julho de 2020. 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020 

 

O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento dos gases medicinais, com comodato. Empresa 
Vencedora: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP- CNPJ: 05.329.135/0001-19, saiu vencedor(a) no(s) 
item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5. 

 Extremoz/RN, em 07de julho de 2020. 

Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020 

 

O Município de Extremoz/RN torna público o Ato de Adjudicação da licitação acima epigrafada – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento dos gases medicinais, com comodato. 
Empresa Vencedora: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP- CNPJ: 05.329.135/0001-19, saiu 
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5. Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 

Extremoz/RN, em 07 de julho de 2020. 
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020 
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O Município de Extremoz/RN através do seu Secretário Geral torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento dos 
gases medicinais, com comodato. Empresa Vencedora: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP- 
CNPJ: 05.329.135/0001-19, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5. Fica Assim a presente licitação 
HOMOLOGADA. 

Extremoz/RN, em 07 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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