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Diário Oficial 
Nº 2282 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO 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 N.º 041/2020.   

 
CRIA O GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGI-M, 
VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E GUARDA DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO.  

 
Prefeito do Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e: 

CONSIDERANDO a instituição, pela Lei Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, a ser executado pela União, por 
meio da articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 

CONSIDERANDO que o PRONASCI se destina à prevenção, controle e repressão da 
criminalidade, atuando em suas raízes sócio-culturais, articulando ações de segurança pública e das políticas 
sociais; 

CONSIDERANDO que o município de Extremoz fomenta na administração pública a 
integração dos serviços prestados ao munícipe por intermédio das instituições públicas competentes 
objetivando a elaboração de políticas públicas integradas de segurança e defesa social; 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M, vinculado à 

Secretaria Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público, instância colegiada de deliberação e 
coordenação, no âmbito do Município de Extremoz, das Políticas e Programas de Segurança Pública no 
Município. 

Parágrafo Único. As decisões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M 
deverão ser tomadas de comum acordo entre os seus membros, respeitadas as autonomias institucionais 
dos órgãos que representam. 

 

Art. 2º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M será composto pelos 
seguintes membros: 

I – Prefeito do Município; 
II – autoridades municipais responsáveis pela segurança e defesa social: 

a) Secretário Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público; 
b) Gerente da Guarda Municipal; 
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III – autoridades municipais responsáveis pelas ações sociais preventivas: 

a) Secretário Geral; 
b) Secretário Municipal de Administração; 
c) Secretário Municipal de Educação; 
d) Secretário Municipal de Assistência Social; 
e) Secretário Municipal de Saúde; 
f) Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

IV – autoridades do Governo do Estado do Rio Grande do Norte que atuem no Município: 

a) Representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social; 
b) Representante da Polícia Civil; 
c) Representante da Polícia Militar; 
d) Representante do Corpo de Bombeiros; 

V – autoridades do Ministério da Justiça: 

a) Representante da Polícia Federal; 
b) Representante da Polícia Rodoviária Federal; 
c) Coordenador Estadual de Programas do MJ; 

VI – Secretário Executivo do GGI-M. 

§ 1º O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M assegurará a participação, na condição 

de convidados, de representantes da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

§ 2º Incumbirá ao Município formalizar o instrumento adequado para garantir a participação dos 

órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte previstos no inciso IV do “Caput” deste artigo. 

§ 3º O Secretário Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público indicará o Secretário 

Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M. 

Art. 3º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M contará com a seguinte 

estrutura: 

I – Pleno do GGI-M, instância superior e colegiada com funções de coordenação e deliberação; 
II – Secretaria Executiva, responsável pela gestão e execução das deliberações do GGI-M; 
III – Observatório de Segurança Pública, ao qual caberá organizar e analisar os dados sobre a 

violência e a criminalidade local, a partir das fontes públicas de informações, bem como monitorar a 
efetividade das ações de segurança pública no Município; 

IV – Estrutura de Formação e Qualificação, organizada por meio do Centro de Formação da 
Secretaria Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público e outras organizações parceiras, utilizando-
se, inclusive, da rede de telecentros; 

V – Sistema de Vídeo-Monitoramento, a ser implantado pelo município em articulação com o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte e os demais órgãos com representação no GGI-M. 

Art. 4º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M deverá interagir com os 
fóruns municipais e comunitários de segurança, visando a implantação dos conselhos comunitários de 
segurança e do estabelecimento da política municipal preventiva de segurança pública. 

Art. 5º - O Prefeito formalizará, mediante portaria, a designação dos agentes públicos que 
comporão o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M, inclusive dos indicados como representantes 
dos órgãos referidos nos incisos IV e V do “Caput” do artigo 2º deste decreto, titulares e respectivos 
suplentes, bem como, dos membros dos conselhos comunitários de segurança. 

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

EXTREMOZ/RN, 09 de setembro de 2020. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
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Portaria nº 091/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 

 
  

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei nº 
671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015.  
 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º - Exonerar a pedido, EDIPO MARQUES CORDEIRO, CPF: 078.525.564-85, do cargo 
comissionado de COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO – CC3, no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  
 

 Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 04 de setembro de 2020.  
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ 

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO  
Nº 232/2020 

 
 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN. 
CONTRATADAS: GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
44.471.407/0002-53, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 e 31, perfazendo um total de R$ 11.682,31 (Onze mil, seiscentos e oitenta e dois 
reais e trinta e um centavos); GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
41.001.793/0001-40, vencedora do item: 28, perfazendo um valor total de R$ 600,00(Seiscentos reais); 
SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.326.462/0001-45, vencedora dos itens: 14, e 21, perfazendo um valor total de R$ 529,68(Quinhentos e vinte 
e nove reais e sessenta e oito centavos); EPIFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 15.099.162/0001-04, vencedora do item: 22, perfazendo um valor total de R$ 119,00 (Cento e 
dezenove reais), SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.499.346/0001-04, vencedora do item: 25, perfazendo um total de R$ 500,00 (Quinhentos reais).  
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - epi, a ser utilizados pelos servidores do 
SAAE/EXTREMOZ.  
VALOR GLOBAL: R$ 13.430,99 (Treze mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e nove centavos). 
BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. 
DATA: 08/09/2020. 
ASSINATURA: ELAINE GURGEL C. DE ANDRADE/Presidente. 

 

 

 

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  

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 

 
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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