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Diário Oficial 
Nº 2250 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 29 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 033/2020, DE 28 DE JULHO DE 2020. 

 

Institui o Comitê Especial de Acompanhamento e Controle – 
CEAC dos recursos oriundos da União para o combate a 
pandemia da Covid-19 no Município de Extremoz; cria medidas de 
“compliance”, para uso dos recursos, prevendo instrumentos de 
integridade, transparência, controle social e efetividade das ações 
administrativas no âmbito municipal, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ-RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas na 

Lei Orgânica do Município, 

                CONSIDERANDO a determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal para obtenção de maior 
controle e transparência da aplicação dos recursos para enfrentamento ao novo Coronavírus e aos efeitos da 
Pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a transferência de recursos financeiros por parte da União para enfrentamento 

da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19;  

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, editada pelo Ministério da 

Saúde; 

CONSIDERANDO os princípios norteadores da administração pública, em especial, da publicidade, 

eficiência e transparência; 

CONSIDERANDO as regras de integridade que devem nortear as contratações públicas; 

CONSIDERANDO a necessidade da participação social na aplicação dos recursos públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de fomentar o controle da sociedade na utilização dos recursos 

públicos. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Institui o Comitê Especial de Acompanhamento e Controle – CEAC, no âmbito da 

Administração Pública do Município de Extremoz/RN. 

§ 1º. O CEAC será responsável pela efetivação das diretrizes dispostas neste Decreto, para 
utilização dos recursos transferidos pela União, com objetivo de promover o enfrentamento da pandemia 
provocada pelo COVID-19;  
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§ 2º. O CEAC será composto por: 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde; 01 
representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 01 representante da Controladoria Geral 
do Município; 01 representante da Comissão Permanente de Licitação; 01 representante do Gabinete Civil; 
01 representante da Assessoria de Comunicação Social; 01 representante da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e 01 representante da Procuradoria Geral do Município. 

§ 3º. Os titulares dos órgãos relacionados no § 2º, deste artigo, devem encaminhar no prazo de até 
3 dias úteis, contados da publicação deste Decreto, ao Gabinete Civil, o nome e cargo dos agentes públicos 
que integrarão o CEAC. 

§ 4º. A reunião inicial do CEAC deve ocorrer em até 10 (dez) dias úteis da publicação deste Decreto 
e, as demais de forma regular, a fim de possibilitar a aplicação célere e efetiva das ações de enfrentamento 
da pandemia do COVID-19. 

§5º. Nessa primeira reunião, a CEAC deverá indicar os agentes que irão compor a Comissão 
Especial de Recebimento de Bens e Serviços, disposta no art. 11 deste decreto.  

§ 6º. As reuniões devem ocorrer, preferencialmente, de forma virtual, com divulgação prévia, do 
horário e link de acesso, possibilitando a participação da sociedade civil organizada, para a oferta de 
sugestões.  

§ 7º. Os links do sistema eletrônico onde serão realizadas as reuniões virtuais, devem ser 
encaminhados para o Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal.  

Art. 2º. Os recursos financeiros transferidos pela União, nos termos estabelecidos da Portaria nº 
1.666, de julho de 2020 editada pelo Ministério da Saúde, com objetivo de suportar as ações voltadas ao 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Coronavírus - 
COVID 19, deverão ser aplicados em consonância com a legislação aplicável. 

Art. 3º. Os recursos de que trata o art. 2º deste Decreto devem ser aplicados em estrita 
observância à legislação, especialmente, as assentadas na Portaria nº 1.666/2020 do Ministério da Saúde e, 
também, observando: 

I. Os parâmetros ditados pelos princípios da publicidade e transparência; 
II. Participação da sociedade civil organizada; 
III. O incentivo ao controle social; 
IV. O maior alcance aos usuários do sistema municipal de saúde; 
V. A efetividade das ações. 

Art. 4º. O CEAC deve apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias, após sua criação, o rol de 
ações para o enfrentamento da pandemia do COVID 19, no âmbito de Município de Extremoz/RN, utilizando 
os recursos financeiros dispostos na Portaria nº 1.666/2020 do Ministério da Saúde. 

§ 1º. As ações de enfretamento a pandemia do COVID 19 devem ser elaboradas levando em 
consideração os estudos e aspectos epidemiológicos local e suas interações, com a região metropolitana da 
capital, especialmente aqueles indicados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP/RN). 

§ 2º. As ações de enfretamento a pandemia do COVID 19 devem ser prescritas, observando os 
parâmetros técnicos firmados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estado de Saúde Pública (SESAP/RN) e Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 3º. As ações devem vislumbrar, inicialmente, um período de 90 (noventa) dias. 

Art. 5º. O rol de ações de enfretamento a pandemia do COVID 19 deve ser enviado 

obrigatoriamente ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e a Câmara Municipal;  

Art. 6º. O Município, deve inserir um link, com o título em destaque COVID-19 no site oficial da 
Administração Pública, onde serão divulgadas todas as ações do CEAC, bem como, informações 
relacionadas à aplicação dos recursos financeiros que dispõe o presente Decreto, principalmente: 

I. Rol de Ações para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do COVID-19; 
II. Resumo das Licitações, dispensas e inexigibilidades deflagradas e em andamento; 
III. Pesquisas mercadológicas; 
IV. Preços Contratados; 
V. Fornecedores Contratados; 
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VI. Notas de Empenho, Liquidações e Pagamentos; 
VII. Ordens Bancárias; 
VIII. Termos de Recebimentos de bens e serviços; 

 

Art. 7º. As pesquisas mercadológicas devem ser realizadas nos sites oficiais do Governo Federal, 
caso não se tenha sucesso, deve-se utilizar os demais sistemas eletrônicos de pesquisa de preços e, 
somente, na hipótese de insucesso dos métodos anteriores, fica autorizado a coleta direta ao mercado.   

§ 1º. No caso de insucesso dos dois primeiros métodos mencionados no caput, deve ser justificado 

nos autos do processo.  

§ 2º. No caso de cotação de preços diretamente ao mercado, deve-se utilizar, obrigatoriamente, o 
correio eletrônico. 

Art. 8º. Os procedimentos licitatórios e de contratações direta devem ser realizados 
obrigatoriamente na forma eletrônica, quando envolver aplicação de recursos federais. 

§ 1º. As contratações diretas devem ser realizadas, pelo sistema de dispensa eletrônica da União. 

§ 2º. Os bens e serviços que não se enquadrem como comuns devem ser contratados, por meio de 
licitação na modalidade RDC. 

Art. 9º. Os fornecedores devem possuir atividade comercial, comprovada pelo CNAE (Cadastro 
Nacional de Atividade Econômica), compatível com o objeto precípuo, cujos produtos e serviços serão 
adquiridos. 

§ 1º. A Comissão Permanente de Licitação e a Equipe de Pregão devem averiguar de forma detida 
o disposto neste artigo, utilizando para isso, ferramentas digitais. 

§ 2º. Antes da assinatura do contrato ou de outro documento similar, obrigatoriamente, a Comissão 
Permanente de Licitação e a Equipe de Pregão deve realizar pesquisa virtual do endereço físico da sede da 
empresa que será contratada.  

Art. 10.Todos os diálogos com os fornecedores devem ser realizados, por meio de correio 

eletrônico e arquivados, para posterior auditoria interna e/ou dos órgãos de controle e fiscalização. 

§ 1º. Devem ser criados endereços eletrônicos oficiais específicos, no mínimo: 01 (um) para 
comunicação, com a sociedade civil organizada e os órgãos de controle e fiscalização; 01 (um) para cotação 
de preços, quando for necessário; 01 (um) para diálogo com as empresas contratadas. 

Art. 11. Os produtos e serviços contratados devem ter atestados os seus recebimentos por 
servidores designados, podendo ainda ser constituída Comissão Especial de Recebimento, composta de 03 
(três) agentes públicos, devendo ser integrada por, no mínimo, 01 (um) servidor efetivo. 

§ 1º. Quando os bens e serviços adquiridos forem de elevada complexidade, a Comissão Especial 
de Recebimento deve utilizar profissional técnico, para auxiliar os procedimentos descritos neste artigo. 

§ 2º. A Comissão de que trata este artigo deve observar as especificações e marcas dos produtos 
firmadas nas propostas comerciais dos contratados, a fim de evitar o recebimento de produtos diferentes. 

Art. 12. Os avisos das licitações e das contratações diretas devem ser publicados, no mínimo, no 
Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência da Administração Pública 
do Município de Extremoz/RN. 

Art. 13. Fica vedado a efetivação de pagamento aos fornecedores contratados de forma 

antecipada, sem a entrega e o recebimento dos bens ou serviços. 

Art. 14. O CEAC deve fomentar, por meio dos sites oficiais, a divulgação das ações de 
enfrentamento da pandemia do Covid-19, e também, a necessidade da população atender as diretrizes de 
prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19, repassadas pela OMS, Ministério 
da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN) e Secretaria Municipal de Saúde.   
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Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Extremoz/RN, 29 de julho de 2020.  

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 
 
DECRETO n.º 034/2020. 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário, no Orçamento 
da Prefeitura Municipal de Extremoz, em favor do Fundo Municipal 
de Saúde, no valor de R$ 3.293.399,00 (três milhões, duzentos e 
noventa e três mil e trezentos e noventa e nove reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na 
Lei Orgânica Municipal, nos termos das Leis nº 979/2019 de 07 de julho de 2019, Lei nº 1000/2019 de 13 
dezembro de 2019, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, nos termos do § 3 do art. 
167 da Constituição Federal. 

           Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto 
do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional; 

           Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pela 
Covid-19; 

           Considerando a Lei 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 Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, da Presidência da República, publicada 
no DOU de 18/03/2020 (nº 53-A, Seção 1, pág. 1); 

           Considerando o Decreto Legislativo nº 6 de 2020, do Congresso Nacional, o Senado Federal 
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 Nº 29.534, de 19 de março de 2020, o Estado do Rio Grande do Norte, 
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, e dá outras 
providências; 

           Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária da Covid-19; 

           Considerando o Decreto Legislativo nº 5, de 07 de abril de 2020, a Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Norte, Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em municípios do estado do Rio 
Grande do Norte; 
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           Considerando o Decreto Municipal nº 013 de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o Estado de 
Calamidade Pública, Econômica e Financeira e Estabelece Regime de Quarentena no Âmbito do Município 
de Extremoz;  

           Considerando a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, do Ministério da Economia, Secretaria Especial 
de Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis, no que 
se refere: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19);  
 
           Considerando a Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME, do Ministério da Economia, Secretaria Especial 
de Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis, no que 
se refere: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

             Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de 
recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19; 
 
             Tendo em vista as considerações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria GM/MS n. 
1666, de 01 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS; e 

             Considerando que é obrigação do Município a implantação de medidas necessárias que venham pôr 
em execução no âmbito do Município, as ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19), em parceria com o Governo 
Federal/Ministério da Saúde, nos termos do projeto anexo, valem ressaltar que os recursos de que trata o 
Projeto de Lei, já estão liberados para o Município;  

DECRETA: 

 
 Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, Unidade 
Orçamentária: 04.001 - Fundo Municipal de Saúde, Ação: 2310 – Enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (covid-19) – Portaria 1.666, na forma da 
tabela I (anexo). 
 
 Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito, na fonte de que trata o art. anterior, será 
no valor de R$ 3.293.399,00 (três milhões, duzentos e noventa e três mil e trezentos e noventa e nove reais), 
para custear o conjunto de medidas que se fizerem necessárias no tocante ao Enfrentamento da Emergência 
de Saúde Pública, mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras 
despesas necessárias em decorrência dos danos causados pelo Coronavírus (covid-19), que acarretam 
situação de calamidade em Extremoz. 

            Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
bem como a Secretaria Municipal de Saúde, deverão adotar as providências necessárias ao cumprimento do 
que estabelece o caput deste artigo. 
 
             Art. 3º - Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção 
primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, 
insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo 
coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a 
definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. 
 
             Art. 4º - O Poder Executivo enviará este Decreto, a fim de dá imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo. 
 
             Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
             Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
 

Extremoz-RN, em 29 de julho de 2020. 
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional de Extremoz 

 
 
                                                                                    Tabela I 

ÓRGÃO 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO 10 – Saúde 

SUB-FUNÇÃO 122 – Administração Geral 

PROGRAMA 0100 – Covid-19 

PROJETO ATIVIDADE/AÇÃO 2310 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (covid-19) 
– Portaria 1.666. 

FONTE DE RECURSO 1.214.00.01 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de 
Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - COVID-19 

MODALIDADE DE 
APLICAÇÃO 

3.3.90 – Aplicações Diretas R$ 3.293.399,00 

TOTAL GERAL DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO R$ 3.293.399,00 

 
 
 
 

Extremoz-RN, em 29 de julho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Constitucional de Extremoz 

 

 

DECRETO n.º 035/2020. 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário, no Orçamento da 

Prefeitura Municipal de Extremoz, em favor do Fundo Municipal de 

Assistência Social, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 

oitocentos reais), para os fins que especifica, e dá outras 

providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na 

Lei Orgânica Municipal, nos termos das Leis nº 979/2019 de 07 de julho de 2019, Lei nº 1000/2019 de 13 

dezembro de 2019, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, nos termos do § 3 do art. 

167 da Constituição Federal. 

           Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto 

do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional; 

           Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro 

de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pela 

Covid-19; 

           Considerando a Lei 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; 
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           Considerando a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, da Presidência da República, publicada no 

DOU de 18/03/2020 (nº 53-A, Seção 1, pág. 1); 

           Considerando o Decreto Legislativo nº 6 de 2020, do Congresso Nacional, o Senado Federal 

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 Nº 29.534, de 19 de março de 2020, o Estado do Rio Grande do Norte, 

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, e dá outras 

providências, 

           Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária da Covid-19; 

           Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;             

           Considerando o Decreto Legislativo nº 5, de 07 de abril de 2020, a Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Norte, Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, 

de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em municípios do estado do Rio Grande 

do Norte; 

           Considerando o Decreto Municipal nº 013 de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o Estado de 

Calamidade Pública, Econômica e Financeira e Estabelece Regime de Quarentena no Âmbito do Município 

de Extremoz;  

           Considerando a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, do Ministério da Economia, Secretaria Especial 
de Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis, no que 
se refere: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19);  
 
           Considerando a Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME, do Ministério da Economia, Secretaria Especial 
de Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis, no que 
se refere: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19);  
 
           Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de 
medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19; e 
 
           Considerando a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, que Dispõe acerca do atendimento do 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade 
pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal 
ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);  
 

DECRETA: 

 Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, 
Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Assistência Social, Ação: 2307 – Enfrentamento da 
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Emergência da Política de Assistência Social de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (covid-
19) – EPI – Portaria 369, na forma da tabela I (anexo). 
 
 Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito, na fonte de que trata o art. anterior, será 
no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para a execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito do município devido à 
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção 
humana pelo novo coronavírus, Covid-19. O recurso emergencial de que trata este Decreto tem como 
finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em 
situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19. 
            
 Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, bem 
como as Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, deverão adotar as providências necessárias 
ao cumprimento do que estabelece o caput deste artigo. 
 
          Art. 3º - O Poder Executivo enviará este Decreto, a fim de dá imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo e ao Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
          Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
          Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
. 
   Extremoz-RN, em 29 de julho de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional de Extremoz 

 
 
 
                                                                                    Tabela I 

ÓRGÃO 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO 08 – Assistência Social 

SUB-FUNÇÃO 122 – Administração Geral 

PROGRAMA 0100 – Covid-19 

PROJETO 
ATIVIDADE/AÇÃO 

2307 – Enfrentamento da Emergência da Política de Assistência 
Social de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus 
(covid-19) – EPI – Portaria 369 

FONTE DE RECURSO 1.311.00.00 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS 

NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30 – Material de Consumo R$ 16.800,00 

TOTAL GERAL DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO R$ 16.800,00 

 
 
 
 

Extremoz-RN, em 29 de julho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

Prefeito Constitucional de Extremoz 

 

 

 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 

O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: 
Recapeamento de Pavimentação Asfáltica CBUQ Rua Pastor José Segundo Rocha - Jardins de Extremoz - 
Município de Extremoz/RN. Empresa Vencedora: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI- CNPJ: 12.924.624/0001-84, saiu vencedor(a) no(s) com valor de R$ 
205.086,84 (duzentos e cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). 

 Extremoz/RN, em 28 de julho de 2020. 

Anderson de Vasconcelos Lima 
Presidente de Comissão  
 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 

O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: 
Recapeamento de Pavimentação Asfáltica CBUQ Rua Pastor José Segundo Rocha - Jardins de Extremoz - 
Município de Extremoz/RN. Empresa Vencedora: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 12.924.624/0001-84, saiu vencedor(a) no(s) com valor de R$ 
205.086,84 (duzentos e cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Fica assim a 
presente licitação ADJUDICADA. 

Extremoz/RN, em 28 de julho de 2020. 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 

O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: 
Recapeamento de Pavimentação Asfáltica CBUQ Rua Pastor José Segundo Rocha - Jardins de Extremoz - 
Município de Extremoz/RN. Empresa Vencedora: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 12.924.624/0001-84, saiu vencedor(a) no(s) com valor de R$ 
205.086,84 (duzentos e cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Fica assim a 
presente licitação HOMOLOGADA. 

Extremoz/RN, em 28 de julho de 2020. 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 

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 
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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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