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 Diário Oficial do Município de Extremoz 

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 
ANO VII – Nº 1410 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2017 
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL  

 
LEI Nº 903/2017. 

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, 
para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso 
IX do art. 37 da Constituição Federal e inciso IX do 
art. 26 da Constituição Estadual e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ 

OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de 
Extremoz/RN, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público e assegurar a continuidade e 
regularidade na prestação do serviço público, com observância 
das normas vigentes, o Poder Executivo poderá efetuar a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, nas condições 
e prazos previstos nesta lei, conforme quantitativo, lotação e 
remuneração previstos no anexo único. 

Art. 2º - Consideram-se necessidade temporária 
de excepcional interesse público coletivo: 

I - Assistência a situações de calamidade pública; 
II -Assistência a emergências em saúde pública;  
III – Nos casos de necessidade do serviço de 

atendimento à população, enquanto não adaptado o pleno de 
cargos dos servidores do município.  

IV - Nos casos de necessidade do serviço de 
atendimento à população, enquanto não adaptado o plano de 
cargos dos servidores do município e a realização do 
respectivo concurso público. 

VI – Atividades: 
a) didático-pedagógicas em Escolas Municipais; 
b) de assistência à saúde para comunidades 

carentes; 
c) execução de convênios, programas ou projetos 

especiais; 
Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser 

contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo 
seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive 
através do Diário Oficial do Município. 

Parágrafo Primeiro. Será dispensada de processo 
seletivo simplificado a contratação dos profissionais 
necessários ao encerramento do ano letivo de 2016, ante a 
grave e urgente situação decorrente dos sucessivos 
movimentos paredistas que impediu até a presente data do 
cumprimento do calendário escolar, sendo inadiável a 
resolução destas contratações sob pena de inviabilizar 
definitivamente o cumprimento da Lei de Diretrizes Bases, bem 
como atinentes as emergências em saúde pública. 

Parágrafo Segundo. Para a contratação 
temporária que trata esta lei serão convocados prioritariamente 
os aprovados em concurso público, quando houver vigente.  

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo 
determinado, com duração não superior a 12 (doze) meses, 
sendo autorizada a prorrogação do contrato por igual período. 

Art. 5º - O salário do contratado não será superior 
à do servidor ocupante do cargo efetivo, ou correlato nos casos 
em que não houver cargo de igual nomenclatura. 

Art. 6º - As contratações temporárias previstas 
nesta lei, estão condicionadas a existência de recursos 
orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas 
decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de 
contratos aqui estabelecido. 

Art. 7º - O contrato firmado de acordo com esta Lei 
extinguir-se-á sem direito a indenização: 

I - Pelo termino do prazo contratual; 
II - Por iniciativa do contratado; 

§1º - A extinção do contrato, no caso do inciso II, 
será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§2º - A extinção do contrato por iniciativa do 
Município, decorrente de conveniência administrativa, salvo 
motivo justo dado pelo contratado, importará no pagamento ao 
contratado de indenização na forma prevista pela legislação de 
regência. 

Art. 8º - O pessoal contratado, nos termos desta 
Lei, ficará sujeito as normas disciplinares atinentes aos demais 
servidores do Município, inclusive a apuração de possíveis 
infrações.   

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar por prazo determinado, nos moldes desta Lei. 

Art. 10 – O Poder Executivo no prazo previsto 
nesta lei adotará medidas necessárias para a realização de 
concurso público no âmbito municipal. 

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2017. 

Extremoz/RN, 24 de janeiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO  

ANEXO 

SAAE 

Profissional Quant.  R$  

ASG 4  R$         937,00  

Atendente 4  R$         937,00  

Auxiliar de Operação de 
Sistemas 20  R$         937,00  

Eletricista 4  R$     1.200,00  

Fiscal 4  R$     1.200,00  

Tec. De Segurança do 
Trabalho 2  R$     1.200,00  

Tec. Engenharia 2  R$     1.200,00  

Vigia 6  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Profissional Quant.  R$  

Médico Clinica Geral PSF 40h 10  R$   10.000,00  

Enfermeiro PSF 40h 6  R$     2.500,00  

Cirurgião Dentista PSF 40h 4  R$     2.500,00  

Técnico em Saúde Bucal PSF 
40h 4  R$     1.200,00  

Médico PLANTÃO 12h 30  R$     1.000,00  

Enfermeiro 40h 7  R$     2.500,00  

Técnico de Laboratório 40h 3  R$     1.200,00  

Médico Cardiologista 20h 2  R$     4.000,00  

Médico Neurologista 20h 1  R$     4.000,00  

Médico Dermatologista 20h 1  R$     4.000,00  

Médico Ginecologista 20h 1  R$     4.000,00  

Médico Mastologista 20h 1  R$     4.000,00  

Médico Psiquiatra 20h 1  R$     4.000,00  
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 Médico Urologista 20h 1  R$     4.000,00  

Médico Otorrinolaringologista 
20h 

1 
 R$     4.000,00  

Tecnico em Radiologia 20h 6  R$     2.623,60  

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

Profissional Prop. Lei  Saldo  

ASG 25  R$         937,00  

Merendeiras 19  R$         937,00  

Motoristas 9  R$         937,00  

Porteiros 17  R$         937,00  

Vigias 41  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Profissional Quant.  R$  

ASG 5  R$         937,00  

FaciIitador 3  R$         937,00  

Motorista 2  R$         937,00  

Instrutor de Música 2  R$         937,00  

Instrutor de Artes Marciais 2  R$         937,00  

Instrutor de Atividades Físicas 
e Desportivas 4  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÃO 

Profissional Prop. Lei  Saldo  

ASG 3  R$         937,00  

Vigia 5  R$         937,00  

Motoristas 2  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO 

Profissional Quant.  R$  

Arquiteto 2  R$     2.500,00  

ASG 1  R$         937,00  

Engenheiro 2  R$     2.500,00  

Motorista 1  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 

Profissional Quant.  R$  

ASG 1  R$         937,00  

Analista Ambiental (Engenheiro 
Florestal ou Ambiental/ 
Biólogo) com competência em 
licenciamento ambiental. 

1  R$     2.500,00  

Arquiteto 2  R$     2.500,00  

Recepcionista 4  R$         937,00  

Fiscal 3  R$         937,00  

Vigia 2  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CONVENIOS 

Profissional Quant.  R$  

Pintor 3  R$         937,00  

Eletricista 4  R$     1.200,00  

Motorista 6  R$         937,00  

Operador de Maquinas 
Pesadas 5  R$         937,00  

Coveiro 7  R$         937,00  

Encanador 5  R$         937,00  

ASG 3  R$         937,00  

Mestre de Obras 2  R$     1.200,00  

Pedreiro 5  R$         937,00  

Auxiliar  9  R$         937,00  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

Profissional Quant.  R$  

Fiscal 10  R$         937,00  

FUNDAÇÃO EXTREMOZ DE CULTURA “ALDEIA DE 
GUAJIRU” 

Profissional Quant.  R$  

ASG 2  R$         937,00  

Cozinheira 1  R$         937,00  

Recepcionista 1  R$         937,00  

Motorista 1  R$         937,00  

Vigia 5  R$         937,00  

 
 
LEI Nº 904/2017. 

 
Dispõe sobre os critérios da concessão de 
benefícios Eventuais no âmbito Municipal da 
Política de Assistência Social de Extremoz/RN 
e dá outras providências.  

 
A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ 

OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de 
Extremoz/RN, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - O Município de Extremoz/RN estabelece 
critérios de concessão de benefícios eventuais, no âmbito 
Municipal de Política de Assistência Social.  

Art. 2º - O benefício eventual é a modalidade de 
provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e 
temporário, que integra, organicamente, as garantias do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com 
fundamentação nos princípios de Cidadania dos Direitos 
Sociais e Humanos, prestados a pessoa residente no Município 
de Extremoz/RN e cuja a renda mensal per capita seja inferior 
a ½ (meio) Salário Mínimo, exceto no benefício denominado 
auxílio alimentação que obedecerá o critério de renda per 
capita inferior a ¼ do Salário Mínimo .  
Parágrafo Único: Para comprovação das necessidades de 
concessão do benefício eventual, são vedadas quaisquer 
situações, de constrangimento ou vexatória.  

Art. 3.º – O benefício eventual destina-se aos 
cidadãos e as famílias com impossibilidade de arcar por conta 
própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja 
ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do 
indivíduo, a unidade familiar e a sobrevivência de seus 
membros.  
Parágrafo Único – Entende-se como família o agrupamento 
humano, residente no mesmo lar, composto por parentes que 
convivam com relação de dependência econômica. 
Consideram assim: padrastos, madrastas, e respectivos 
enteados e companheiros que vivem sob regime de união 
estável.  

Art. 4.º – O benefício eventual no âmbito do 
Município consiste em: Auxílio-natalidade, auxílio funeral, 
pagamento de taxas de água, luz, gás e aluguel em caráter 
eventual, distribuição de cestas básicas, melhorias 
habitacionais de interesse social, passagens para itinerantes e 
usuários da política de assistência social e auxílios em situação 
de calamidade pública e emergência.  
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 Art. 5.º – São critérios gerais para as concessões 

de benefícios eventuais:  
I – Família com renda per capita de até 1/2 de 

salário mínimo, exceto para o auxílio alimentação cuja renda 
per capita deve ser de ¼ do salário mínimo;  

II – Famílias residentes no Município;  
III – Famílias cujos filhos de 06 a 15 anos 

encontram-se matriculados e frequentando regularmente a 
rede de ensino;  

IV – Famílias cadastradas junto ao Centro de 
Referência de Assistência Social e no Cadastro Único de 
Programas Sociais – CadÚnico ou equivalente;  
Parágrafo Único – Em caráter de urgência, famílias que 
recebem ¼ de salário mínimo, estão inseridas no Cadastro 
Único de Programas Sociais ou equivalente, mas não são 
beneficiárias de qualquer programa de transferência de renda;  

Art. 6.º – O alcance do auxílio natalidade constitui-
se em uma prestação temporária, não contributiva da 
assistência social, na forma de bens de consumo, nas 
seguintes condições:  

I – Atenções necessárias ao nascituro;  
II – Apoio a mãe no caso de morte do recém-

nascido;  
III – Apoio à família no caso de morte da mãe.  
§ 1º – Os bens de consumo consistem no enxoval 

do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, produtos 
alimentícios e de higiene, observada a qualidade que garantam 
a dignidade e o respeito à família beneficiária;  

§ 2º – O requerimento do benefício natalidade, 
disposto no Inciso I do caput deve ser realizado até o sexto 
mês do período gestacional;  

§ 3º – O requerimento do benefício natalidade, 
disposto no Inciso II e III do caput deve ser realizado até 
noventa dias após a morte do indivíduo;  

§ 4º – Fica condicionado o disposto no Art. 6º, § 1º, 
a participação de um dos responsáveis do nascituro, em ações 
sócio educativas ou sócio assistenciais ofertadas nos serviços 
de Proteção Social Básica.  

Art. 7.º – O alcance do auxílio funeral constitui-se 
em uma prestação temporária, não contributiva da assistência 
social, na forma de bens de consumo e serviço, nas seguintes 
condições:  

I – custeio de despesas de urna funerária, de 
velório e de sepultamento;  

II – custeio de necessidades urgentes da família 
para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte 
de um de seus provedores ou membros;  

§ 1º – Os serviços devem cobrir o custeio de 
despesas de urna funerária e sepultamento, incluindo 
transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas, 
dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o 
respeito à família beneficiária.  

§ 2º – Em caso de ressarcimento das despesas 
previstas no § 1º, a família poderá requerer o benefício até 
trinta dias após o funeral.  

§ 3º – O auxílio funeral, em caso de ressarcimento 
de despesas, se dará até o limite de valores licitados 
respectivos, vigentes no Município, devendo ser pago até trinta 
dias após o requerimento. Preferencialmente a família deverá 
procurar a Secretária de Assistência Social ou congênere 
imediatamente após o falecimento do seu membro, para o 
encaminhamento das medidas necessárias pela própria 
Secretaria, dentro das normas legais municipais.  

§ 4º – Para fins de critérios do auxílio funeral, 
considerando as situações de urgência, serão atribuídos os 
seguintes:  

I – Família com renda per capta de até meio de 
salário mínimo;  

II – Famílias residentes no Município;  
III – Ser cadastrado no Cadastro Único para 

Programas Sociais – CadÚnico ou equivalente;  
Art. 8º - O alcance do pagamento/isenção de taxas 

de abastecimento de água, energia elétrica, gás de cozinha e 
aluguel, constituem-se em uma prestação temporária, não 
contributiva da assistência social e será realizada na forma de 
isenção de taxas, espécie ou cheque nominal, nas seguintes 
condições:  

I – famílias extremamente pobres, de acordo com 
os critérios do Cadastro Único de Programas Sociais ou 
equivalente;  

II – famílias cujo responsável legal encontra-se 
internado ou afastado de suas atividades para tratamento de 
saúde ou em cumprimento de decisão judicial e não sejam 
contribuintes da Previdência Social;  

§ 1º – O serviço deverá cobrir os custos com o 
pagamento das taxas de abastecimento de água, energia 
elétrica, gás de cozinha e aluguel num período máximo de 03 
meses por família admitindo-se uma única prorrogação de 
prazo por igual período, num intervalo mínimo de 12 meses.  

§ 2º – Fica condicionado o disposto no Art. 8º, a 
participação de um dos membros da família, na maioridade, em 
ações sócio assistenciais ofertadas pelo Programa de Atenção 
Integral à Família – PAIF no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS ou em ações de trabalho e renda 
ofertadas pelo Município.  

§ 3º – O beneficiário deverá apresentar 
comprovante de pagamento num prazo máximo de 10 dias 
úteis, após a concessão, sob pena de não acessar mais os 
benefícios sócio assistenciais do Município.  

Art. 9.º - O alcance da distribuição da cesta básica, 
fraldas geriátricas, óculos e/ou próteses, constitui-se em uma 
prestação temporária, não contributiva da assistência social, na 
forma de bens de consumo, nas seguintes condições:  

I – famílias extremamente pobres, de acordo com 
os critérios do Cadastro Único de Programas Sociais, em 
casos de desemprego/miséria; ou 

II – famílias cujo responsável legal encontra-se 
internado ou afastado de suas atividades para tratamento de 
saúde e não sejam contribuintes da Previdência Social;  

§ 1º – O serviço deverá cobrir os custos com o 
pagamento de gêneros alimentícios básicos, e/ou fornecimento 
de fraldas geriátricas, óculos e/ou próteses num período 
máximo de 03 meses por família admitindo-se uma única 
prorrogação de prazo por igual período, num intervalo mínimo 
de 12 meses.  

§ 2º – Fica condicionado o disposto no Art. 9º, a 
participação de um dos membros da família, na maioridade, em 
ações sócio assistenciais ofertadas pelo Programa de Atenção 
Integral à Família – PAIF no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS ou em ações de trabalho e renda 
ofertadas pelo Município.  

Art. 10 - O alcance da melhoria habitacional de 
interesse social, constitui-se em uma prestação temporária, 
não contributiva da assistência social, na forma de bens de 
consumo e serviços, nas seguintes condições:  

I – famílias extremamente pobres, de acordo com 
os critérios do Cadastro Único de Programas Sociais, residindo 
em domicílios próprios com situações de insalubridade 
ocasionando riscos aos seus habitantes; ou  

II – famílias de pessoas com deficiência ou idosas 
que necessitem de espaços adaptados para sua locomoção no 
domicílio;  

Art. 11 - O alcance de passagens para itinerantes 
e usuários da política de assistência social, constitui-se em 
uma prestação temporária, não contributiva da assistência 
social, na forma de serviço, espécie ou cheque nominal, nas 
seguintes condições:  

I – Pessoas sem residência fixa ou em outras 
situações de necessidades prementes;  

II – Pessoas que estão instaladas em unidades de 
serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade e 
suas famílias.  

Art. 12 - O alcance do auxílio em situações de 
calamidade pública e emergência será concedido, nas formas 
previstas em ato regulatório municipal que deverá elencar 
quantidades, critérios e valores específicos para cada situação 
ocorrida e ser apreciado e referendado pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.  

Art. 13 - Os benefícios previstos nesta Lei serão 
concedidos nos limites de atendimento estabelecidos em 
programação mensal, observadas as dotações orçamentárias e 
os recursos mensais previamente destinados para esse fim.  

Art. 14 - Os benefícios previstos nesta Lei serão 
financiados pelo Orçamento Geral do Município, previstos na 
Lei Orçamentária Anual Municipal e, serão alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social.  
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 Parágrafo único. O CMAS – Conselho Municipal de 

Assistência Social poderá mediante resolução e durante o 
transcurso do exercício financeiro alterar o valor de cada um 
dos benefícios eventuais, em caso de alteração da dotação 
orçamentária ou de erro na estimativa da atividade de 
benefícios a serem concedidos.  

Art. 15 - As provisões relativas a programas, 
projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao 
campo da saúde, educação, integração nacional e das demais 
políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios 
eventuais da assistência social.  

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Extremoz/RN, 24 de janeiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 905/2017. 

Altera dispositivos da Lei nº 320, de 01 de julho 
de 1997 – Código Tributário do Município de 
Extremoz/RN-CTME – na sua redação atual e 
dá outras providências. 

A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ 
OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de 
Extremoz/RN, sanciono e promulgo a seguinte lei 
complementar: 

Art. 1º - A Lei n
o
 320, de 01 de julho de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:  
Art. 49-A – O serviço considera-se 
prestado e o imposto devido no local 
do estabelecimento prestador ou, na 
falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a 
XXV, quando o imposto é devido no 
local: 
(...) 
XII – do florestamento, reflorestamento, 
semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte, 
descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e serviços 
congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de 
florestas para quaisquer fins e por 
quaisquer meios; 
(...) 
XVI – dos bens, dos semoventes ou do 
domicílio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, no caso de 
serviços descritos no subitem 11.02 da 
lista anexa. 
(...) 
XIX – do Município onde está sendo 
executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo item 16 da lista 
anexa; 
(...) 
XXIII – do domicílio do tomador dos 
serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 
5.09; 
(...) 
XXIV – do domicílio do tomador do 
serviço no caso dos serviços prestados 
pelas administradoras de cartão de 
crédito ou débito e demais descritos no 
subitem 15.01; 
XXV – do domicílio do tomador dos 
serviços dos subitens 10.04 e 15.09.  
(...) 
§ 4 º - Na hipótese de descumprimento 
do disposto no caput ou no§ 1º, ambos 
do artigo 49-A desta Lei, o imposto 
será devido no local do 
estabelecimento do tomador ou inter-
mediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado.  

 

Art.53 - 
(...) 
§ 6º  
(...) 
II – a pessoa jurídica, ainda que imune 
ou isenta, tomadora ou intermediária 
dos serviços descritos nos subitens 
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 
da lista constante no artigo 137 desta 
Lei.  
III – a pessoa jurídica tomadora ou 
intermediária de serviços, ainda que 
imune ou isenta, na hipótese no § 4 º 
do artigo 138 desta Lei.  
§ 7º - No caso dos serviços descritos 
nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do 
imposto é devido ao Município 
declarado como domicílio tributário da 
pessoa jurídica ou física tomadora do 
serviço, conforme informação prestada 
por este.  
§ 8 º - No caso dos serviços prestados 
pelas administradoras de cartão de 
crédito e débito, descritos no subitem 
15.01, os terminais eletrônicos ou as 
máquinas das operações efetivadas 
deverão ser registrados no local do 
domicílio do tomador do serviço. (NR)”  
 
Art. 61 – A alíquota mínima do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza é 
de 2% (dois por cento).  
§ 1º - O imposto não será objeto de 
concessão de isenções, incentivos ou 
benefícios tributários ou financeiros, 
inclusive de redução de base de 
cálculo presumido ou outorgado, ou 
sob qualquer outra forma que resulte, 
direta ou indiretamente, em carga 
tributária menor que a decorrente da 
aplicação da alíquota mínima 
estabelecida no caput, exceto para os 
serviços a que se referem os subitens 
7.02, 7.05 e 16.01 da Lista constante 
no artigo 137 desta Lei.  
§ 2º - É nula a lei ou o ato do Município 
que não respeite as disposições 
relativas à alíquota mínima previstas 
neste artigo no caso de serviço 
prestado a tomador ou intermediário 
localizado em Município diverso 
daquele onde está localizado o 
prestador do serviço. 
§ 3º - A nulidade a que se refere o§ 2º 
deste artigo gera, para o prestador do 
serviço, perante o Município que não 
respeitar as disposições deste artigo, o 
direito à restituição do valor 
efetivamente pago do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza-ISS 
calculado sob a égide da lei nula.  

Art.2º - A Lista de Serviços descrita no artigo 137 
da Lei n

o
 320, de 01 de julho de 1997, passa a vigorar com as 

alterações constantes do Anexo desta Lei Complementar.  
Art.3º - O Município de Extremoz/RN deve no 

prazo de 01 (um) ano, contado da publicação desta Lei 
Complementar, revogar os dispositivos que contrariam o 
disposto no caput e no § 1º do artigo 61, da Lei n

o
 320, de 01 

de julho de 1997, tratado no artigo 2º desta Lei Complementar.  
Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação.  
Parágrafo Único – O disposto nos §§ 1 º e 2º do artigo 61, 
somente produzirão efeitos após 01 (um) ano da vigência desta 
Lei Complementar.  

Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Extremoz/RN, 24 de janeiro de 2017. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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 ANEXO 

Itens da Lista de Serviços constante no artigo 48 
da Lei n

o
 320, de 01 de julho de 1997 com as modificações 

introduzida na Lei Complementar – Nacional – n º 116 /2003).  
“1 –(...) 
(...) 
1.03 – Processamento, 
armazenamento ou hospedagem de 
dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e 
sistemas de informação, entre outros 
formatos, e congêneres. 
1.04 – Elaboração de programas de 
computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da 
arquitetura construtiva da máquina em 
que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. 
(...) 
1.09 – disponibilização, sem cessão 
definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio de 
internet, respeitada a imunidade de 
livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso 
Condicionado, de que trata a Lei nº 
12.485, de 12 de setembro de 2011, 
sujeita ao ICMS). 
(...) 
6 – (...) 
(...) 
6.06 – Aplicação de tatuagens, 
piercingse congêneres.  
 
7 –(...) 
(...) 
7.16 – Florestamento, reflorestamento, 
reparação de solo, plantio, semeadura, 
adubação, plantio, silagem. Colheita e 
descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e dos serviços 
congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de 
florestas, para quaisquer fins e por 
quaisquer meios. 
(...) 
 
11 –(...) 
(...) 
11.02 – Vigilância, segurança ou 
monitoramento de bens, pessoas e 
semoventes. 
(...) 

 
13 –(...) 
(...) 
13.05 – Composição gráfica, inclusive 
confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia e fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior operação de co-
mercialização ou industrialização, 
ainda que incorporados, de qualquer 
forma, a outra mercadoria que deva ser 
objeto de posterior circulação, tais 
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e manuais 
técnicos e de instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS. 
 
14 – (...) 
(...) 
14.05 – Restauração, 
recondicionamento, acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, 

plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos 
quaisquer. 
14.14 – Guincho intramunicipal, 
guindaste e içamento. 
(...) 
 
16 – (...) 
16.01 – Serviços de transporte coletivo 
municipal rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário de passageiros. 
16.02 – Outros serviços de transporte 
de natureza municipal. 
 
17 –(...) 
(...) 
17.08 – (Revogado) 
(...) 
17.25 – Inserção de textos, desenhos e 
outros materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio (exceto 
em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifu-
são e de sons e imagens de recepção 
livre e gratuita). 
(...) 
 
25 – (...) 
(...) 
25.02 – Translado intramunicipal e 
cremação de corpos e partes e corpos 
cadavéricos. 
(...) 
25.05 – Cessão de uso de espaços em 
cemitérios para sepultamento. 

 
LEI Nº 906/2017. 

Institui o programa de bolsas de estágio para 
estudantes no âmbito da Administração 
Pública Municipal e autoriza firmar convênio 
com instituições de ensino, e dá outras 
providências. 

 
A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ 

OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de 
Extremoz/RN, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - Fica instituído o programa de Bolsa de 
Estágio para estudantes de educação profissional de nível 
médio, técnico ou superior, regular, no âmbito da 
Administração Municipal de Extremoz, visando a 
complementação do ensino e da aprendizagem e a experiência 
prática na respectiva área de formação, atendendo o interesse 
público. 

Art. 2º - Fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a firmar convênio com INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do 
contrato a ser firmado. 
Parágrafo Único - O Objetivo do presente convênio é o 
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar 
a promoção da integração ao mercado de trabalho e a 
formação para o trabalho, de acordo com a Lei Federal nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, através do estágio, que obrigatório ou não, 
deverá ser pedagogicamente útil e por isso, de interesse 
curricular, entendido como um ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. 

Art. 3º - O estágio de que trata esta Lei não cria 
vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Art. 4º - A realização do estágio dar-se-á mediante 
termo de compromisso celebrado entre a Instituição de Ensino 
e o Município de Extremoz. 

Art. 5º - Para participar do estágio deverá o 
estudante estar regularmente matriculado e efetivamente 
frequentando um curso vinculado a uma instituição de ensino 
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 público ou privado, para esse fim conveniada com o Município 

de Extremoz. 
Parágrafo Único - De acordo com convênios previamente 
formalizados com as Instituições de Ensino, caberá à 
Administração Municipal a seleção dos estagiários, conforme 
as necessidades, mediante Ato do Executivo que especificará 
as quantidades e as funções a serem desenvolvidas. 

Art. 6º - Caberá às Instituições de ensino, em 
conjunto com a Administração Municipal, a definição sobre as 
formas de orientação, supervisão e avaliação do estágio. 

Art. 7º - São obrigações da Administração 
Municipal: 

I – celebrar termo de compromisso com a 
instituição de ensino e o educando e zelar por seu 
cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de 
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, 
com a formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 
simultaneamente; 

VI – manter à disposição da fiscalização 
documentos que comprovem a relação de estagiários; 

V – manter convênios específicos com as 
Instituições de Ensino, contendo as condições exigidas para a 
caracterização e definição do estágio de seus alunos; 

VI – por ocasião do desligamento do estagiário, 
entregar termo de realização do estagiário com indicação 
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho. 

Art. 8º - São obrigações das Instituições de ensino: 
I – celebrar termo de compromisso com o 

educando ou com seu representante ou assistente legal, 
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com o 
município, indicando as condições de adequação do estágio a 
proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade de 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do 
estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 
educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser 
desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, 
em prazo não superior a 06 (seis) meses, de relatório das 
atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso, reorientando o estagiário para outro local em 
caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e 
instrumentos de avaliação dos estágios de seus educando; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no 
início do período letivo, as datas de realização de avaliações 
escolares ou acadêmicos. 

VIII – encaminhar a Unidade Concedente do 
Estágio os estudantes cadastrados e interessados na(s) 
oportunidades(s); 

IX – notificar a Unidade Concedente do Estágio, 
qualquer irregularidade constatada no Programa do Estágio 
e/ou na situação escolar dos estagiários; 

Art. 9°–A jornada de atividades em estágio será de 
06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para 
estudantes do ensino superior e de 04 (quatro) horas diárias e 
20 (vinte) horas semanais para estudantes do ensino médio e 
técnico profissionalizante. 
Parágrafo Único – Nos períodos de avaliações de 
aprendizagem periódicas ou finais que a Instituição de ensino 
adotar, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 
metade, para garantir o bom desempenho do estudante. 

Art. 10°–O prazo do estágio será de até 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, exceto quando se tratar de estagiário portador de 
deficiência. 

 

Art. 11°–É assegurado ao estagiário, período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares. 
Parágrafo Único – Os dias de recesso previsto neste artigo 
serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de 
estágio com duração inferior a 01 (um) ano. 

Art. 12°–O estagiário, desde que não exerça 
qualquer cargo no âmbito da Administração, perceberá uma 
bolsa auxilio, bem como auxílio transporte, desde que 
devidamente comprovada a necessidade deste, a concessão 
dos benefícios (bolsa auxílio e vale transporte) na hipótese de 
estágio não obrigatório. 
Parágrafo Único – O auxilio transporte será convertido em 
pecúnia, na proporcionalidade de 10% de sua Bolsa- Auxilio. 

Art. 13°–Ficam assegurado as pessoas portadoras 
de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente de estágio. 

Art. 14° – O valor da Bolsa-Auxílio será pago até o 
10º dia útil do mês subsequente a realização das atividades e 
fixado da seguinte maneira: 

I – Nível médio, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 

II – Nível técnico, no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), e; 

III – Nível Superior, no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais). 

Art. 15°–As despesas decorrentes desta Lei 
correrão à conta da verba consignada na dotação “Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, de cada Secretaria, 
nos orçamentos vigentes. 

Art. 16° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Extremoz/RN, 25 de janeiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
LEI Nº 907/2017. 

Dispõe sobre a desconcentração administrativa 
do Poder Executivo deste município e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ 
OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de 
Extremoz/RN, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - A administração pública municipal do 
Poder Executivo de Extremoz, compreende: 

I – a Administração Direta, constituída dos serviços 
integrados na estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito, 
da Procuradoria Jurídica, das Secretarias e da Controladoria 
Geral do Município; 

II – a Administração Indireta constituída das 
Empresas Públicas e das Autarquias; e 

III – a Administração Fundacional, quando 
realizada por fundação instituída ou mantida pelo município. 

Art. 2º - A Administração Municipal atuará de modo 
a assegurar a plena eficiência e eficácia dos serviços a serem 
prestados à coletividade, em estrita obediência aos princípios 
elencados na Constituição Federal Brasileira, na Lei Orgânica 
deste município e mais o seguinte: 

I – desconcentração; 
II – planejamento; 
III – coordenação; 
IV – delegação de competência; 
V – controle, e; 
VI – prestação de contas. 
Art. 3º - Fica autorizada a desconcentração 

administrativa do Poder Executivo deste município com 
atribuições da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, 
operacional e dos atos relativos às subvenções, quanto a 
legalidade, legitimidade, oportunidade, publicidade e 
economicidade no âmbito da administração pública municipal. 

Parágrafo único - Como consequência da 
desconcentração administrativa autorizada por esta Lei, o 
chefe do Executivo está desobrigado, nas unidades que 
implantar esse instrumento administrativo, das rotinas de 
processamento e das tarefas de mera execução e formalização 
de atos administrativos, reservando ao mesmo a gestão dos 
negócios municipais, constituídos e instrumentalizados nas 
ações de natureza política, que são criadas, mantidas e 
desenvolvidas dentro de cada uma das funções de governo. 
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Art. 4º - A desconcentração administrativa de que 
trata esta Lei, compreende as competências, entre outras 
necessidades, para o adequado cumprimento da gestão de 
que trata o artigo anterior, as de ordenar despesas, emitir e 
assinar empenhos, assinar contratos, acordos, convênios e 
outros instrumentos congêneres, liquidar e autorizar o 
pagamento da despesa, conceder suprimentos de fundos no 
interesse da unidade, órgão ou entidade, observadas as 
responsabilidades jurídico-contábeis, civil e penal do ordenador 
de despesa pelos atos que praticar no exercício de suas 
atribuições. 

§ 1º - Além das atribuições de que trata o caput, 
aos agentes públicos responsáveis pela gestão 
desconcentrada compete a prática de todos os demais atos 
necessários à realização de dispêndios, inclusive a autorização 
e homologação dos procedimentos licitatórios próprios 
pertinentes à realização de suas despesas. 

§ 2º - As unidades administrativas autônomas terão 
seus respectivos procedimentos licitatórios processados pela 
Comissão Permanente de Licitações do município, reservada a 
competência dos atos de homologação dos itens da unidade 
de cada gestor. 

Art. 5º - Na estrutura do Poder Executivo Municipal 
são ordenadores de despesa, observados os respectivos 
âmbitos de atuação: 

I – O Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito 
II – O Procurador Geral; 
III – Os Secretários Municipais; 
IV – O Controlador Geral; 
V – Os Diretores das entidades da Administração 

Indireta. 
§1º - É facultada a delegação de competência, sem 

exclusão, porém, da responsabilidade dos ordenadores de 
despesa pela prática dos atos pertinentes às suas atribuições. 

§2° - Ao Chefe do Executivo não remanesce 
qualquer competência ou responsabilidade no tocante aos 
processamentos e ordenação de despesas públicas nos 
órgãos que tiverem implantada a desconcentração 
administrativa de que trata a presente lei. 

§3° - No exercício da competência financeira 
desconcentrada, os agentes públicos competentes deverão 
observar estritamente as etapas de empenho, liquidação e 
pagamento, nos termos da legislação vigente, e ainda, ao 
respectivo processo licitatório, ressalvadas as hipóteses de 
inexigibilidade, dispensa e licitação dispensada nos termos das 
normas gerais nacionais. 

§4º - As licitações para compras, obras, serviços 
e alienações, regulam–se pelas normas previstas nas Leis 
Nacionais n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520 de 17 
de julho de 2002, e legislação posterior, e obedecerão ao rito 
processual prescrito nos atos normativos e ordinatórios 
editados no âmbito da Administração Municipal. 

§5º - Os chefes das unidades gestoras serão 
responsáveis pelo controle interno de que trata a legislação, 
nas suas respectivas áreas de atuação, no que pertine ao 
emprego dos recursos públicos, guarda, proteção e 
conservação dos bens a sua disposição. 

§6° - Ato do Chefe do Executivo poderá delegar a 
outros agentes públicos a competência de processamento de 
despesas, em suas fases de empenho, liquidação e 
pagamento. 

Art. 6º - Compete exclusivamente a Procuradoria 
Geral do Município, prover a consultoria e o assessoramento 
jurídico às unidades administrativas do Poder Executivo 
Municipal, sendo vedado a qualquer órgão da Administração 
Pública adotar conclusões divergentes das contidas em 
pareceres exarados pela PROGEM, ressalvado o direito de 
solicitar reexame das matérias, apresentando sua 
argumentação. 

§ 1° Os pronunciamentos da Procuradoria Geral 
do Município, nos processos submetidos a seu exame e 
parecer, quando homologados pelo Procurador Geral, 
esgotam a apreciação da matéria no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, sendo vinculantes. 

§ 2º Se a autoridade administrativa interessada 
discordar das conclusões expostas no parecer, lhe caberá 
suscitar o reexame da matéria ao Chefe do Executivo, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tiver tomado 
ciência. 

Art. 7º - A ação do Governo Municipal visa 
promover e assegurar o desenvolvimento econômico e social 
do município, com observância dos postulados insertos na Lei 
Orgânica deste município e dos seguintes instrumentos 
básicos de planejamento: 

I – Plano Diretor; 
II – Planos de Governos; 
III – Leis Orçamentárias; 
IV – Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 
V – Orçamento Plurianual. 
Art. 8º - Em todos os níveis da administração, e de 

modo especial, no caso de execução de planos e programas, 
será exercida a coordenação pelo Chefe do Poder Executivo, 
com a realização de reuniões, para que os trabalhos se 
desenvolvam da forma integrada, objetivando a plena 
satisfação da coletividade. 

Art. 9º - A programação orçamentária e financeira 
necessária ao cumprimento da presente desconcentração 
administrativa, observará os artigos de números 47 a 50 da Lei 
4.320/64 e o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

§1º - A Secretaria Municipal de Finanças fixará as 
cotas orçamentárias e prazos de utilização para cada uma das 
unidades orçamentárias. 

§2º - As cotas orçamentárias, de que trata o 
parágrafo anterior, terão seus valores fixados de forma a 
compatibilizar-se com a realização da receita e poderão ser 
alterados, a qualquer tempo, a juízo do Chefe do Poder 
Executivo. 

§3º - Cada unidade gestora, na realização da 
despesa, limitar-se-á ao valor da cota orçamentária que lhe foi 
autorizada a movimentar, a cada período, sendo de inteira 
responsabilidade administrativa, civil e penal do ordenador de 
despesa que der causa aos dispêndios que ultrapassem o 
limite da cota a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo. 

Art. 10 - Os recursos vinculados às ações de 
governo, transferidos por outros entes a este município, serão 
recebidos diretamente pela gestão de cada Unidade 
Orçamentária beneficiada, e aplicadas conforme as 
determinações do ente concedente. 

§1º - Os recursos arrecadados de outros entes que 
não possuírem natureza específica das Unidades 
Orçamentárias autônomas, serão recebidos pela Secretaria 
Municipal de Finanças no ano do ingresso. 

§2º - Na hipótese dos recursos a serem liberados 
não possuir previsão orçamentária anterior, caberá ao Chefe 
do Executivo Municipal decidir em ato próprio a unidade 
gestora que será responsável pela aplicação desses. 

Art. 11 - Os atos de processamento de despesas 
públicas, bem como seus correspondentes registros contábeis, 
deverão se fazer registrar em documentos que comprovem as 
operações quanto aos aspectos formal, temporal e material, 
com plena obediência às normas legais pertinentes. 

Art. 12 - A Controladoria Geral do município 
exercerá as atribuições do exercício do controle interno, na 
forma do art. 31 da Constituição Federal, e art. 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000, cuja abrangência, organização e 
competência será objeto de regulamento a ser expedido pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo Único – A atuação da Controladoria 
Geral, fase indispensável à tramitação dos processos 
administrativos de toda estrutura administrativa municipal, não 
inibe as próprias ações de controle das Unidades 
Orçamentárias que cada gestor implementar. 

Art. 13 - Os agentes públicos responsáveis pelo 
modelo de gestão ora estabelecida deverão apresentar suas 
contas, nos prazos e formas estabelecidas pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Norte, atendida a 
normatização específica, sem prejuízo das normas deste 
município expedidas em regulamento próprio pelo Prefeito 
Municipal. 

§ 1º - Enquanto as Unidades Orçamentárias não 
dispuserem de estrutura técnica contábil própria, os 
procedimentos relativos à emissão de empenho e ordem de 
pagamento, assim como a elaboração das prestações de 
contas necessárias à sua regularidade perante os órgãos de 
fiscalização, serão executados pela Secretaria Municipal de 
Finanças. 
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 § 2º - A execução e centralização dos serviços de 

prestação de contas, pela Secretaria de Finanças, não 
desobriga os gestores dos órgãos administrativos da 
responsabilidade pelo atendimento dos prazos das remessas 
regulares de suas contas, com a periodicidade que tiverem, 
aos órgãos de controle externo nos termos da legislação 
pertinente. 

Art.14. A desconcentração administrativa deste 
município será implantada por ato do Prefeito Municipal, que 
determinará o tempo e a sequência das Unidades 
Administrativas que terão sua gestão descentralizada da 
principal. 

Art.15. O Prefeito Municipal, baixará, por decreto, 
as normas que forem necessárias ao fiel cumprimento do 
disposto nesta lei. 

Art.16. Fica o Poder Executivo autorizado, a 
qualquer tempo, em consequência da implantação da 
desconcentração administrativa de que trata esta lei, a 
promover o remanejamento, a transposição ou transferência de 
dotações orçamentárias, constante da Lei Orçamentária do ano 
em que ocorrer o ato, respeitada a mesma classificação 
funcional-programática, visando a consequente efetivação da 
desconcentração administrativa. 

Art.17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Extremoz/RN, 26 de janeiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 908/2017. 

Altera a Lei Complementar Municipal n. 535/2008, 
notadamente quanto à alteração da nomenclatura 
dos cargos de Diretor e Vice-Diretor, acerca da 
periodicidade dos mandatos, as atribuições, as 
remunerações e dá outras providências. 

     A Câmara Municipal aprovou e eu, JOAZ OLIVEIRA 
MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de Extremoz/RN, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1º - A lei n° 535/2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 21 – Omissis; 
§2

o
 – Haverá eleição para Diretor 

Pedagógico e Diretor Administrativo-
Financeiro nas Unidades de Ensino que 
tiverem matriculados 100 (cem) ou mais 
alunos e nas demais com menos de 100 
(cem) alunos matriculados haverá eleição 
somente para Diretor Pedagógico ou 
Diretor Administrativo – Financeiro.  
Parágrafo Único: I caso seja eleito o 
Diretor Administrativo Financeiro nas 
escolas com menos de 100 (cem) alunos, 
a prefeitura fica obrigada a garantir a 
presença do coordenador pedagógico. 

 
Art. 23 - Poderá candidatar-se ao cargo de 
Diretor Administrativo e Financeiro o 
professor ou funcionário estável que esteja 
em pleno exercício da rede Municipal de 
Ensino, há pelos menos 01 (um) ano na 
Unidade de Ensino, e que tenha 
graduação na área de educação, e para a 
função de Diretor Pedagógico da Unidade 
de ensino o professor ou funcionário da 
rede municipal de ensino estável, com 
licenciatura em pedagogia ou 
especialização em gestão escolar e que 
esteja em pleno exercício na Unidade de 
Ensino há pelo menos 01 (um) ano, e que 
atenda as seguintes condições: 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Extremoz/RN, 03 de fevereiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
PORTARIA Nº 084/2017 – 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. 10º da Lei 
Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear DIEGO BRUNO CAMPELO DA 

SILVA, CPF Nº 075.421.384-64, para o cargo comissionado de 
Assessor Especial – CC – 2, da Secretaria Municipal do 
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 e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 02 de fevereiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
PORTARIA Nº 085/2017 – 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. 10º da Lei 
Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear CAMILA KELLY REGIS DO 

NASCIMENTO, CPF Nº 077.720.564-51, para o cargo 
comissionado de Gerente de Obras – CC – 1, da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
 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 e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 02 de fevereiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
 
PORTARIA Nº 086/2017 – 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. 10º da Lei 
Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear ANA KARLA SENA DA SILVA, 

CPF Nº 090.046.684-70, para o cargo comissionado de 
Secretária Executiva de Gabinete – CC – 3, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 
 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 e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 02 de fevereiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
 
PORTARIA Nº 087/2017 – 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. 10º da Lei 
Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear JOSANA FREITAS DE OLIVEIRA, 

CPF Nº 474.865.034-68, para o cargo comissionado de 
Farmacêutica/Bioquímica, Responsável Técnica do laboratório, 
do Hospital Presidente Café Filho, da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/01/2017, para o 
conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 02 de fevereiro de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 

Sem atos oficiais nesta data. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 
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Sem atos oficiais nesta data. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E 

LAZER 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

 

Sem atos oficiais nesta data. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Sem atos oficiais nesta data. 

 

LICITAÇÃO 

 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 007/2017 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 
08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: MACEDO E BARUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 10.597.640/0001-84. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação 
de impressoras, visando de atender as necessidades das 
secretarias municipais do município de Extremoz/RN. 
Valor R$ R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)  
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 

Vigencia: 30 (Trinta) dias  
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 
08.204.497/0001-71 – Francistony Joaquim Valentim da Silva - 
CPF: 055.768.104-90 – SECRETÁRIO MUN. DE 
PLANEJAMENTO, ADM, FINANÇAS E INFORMAÇÃO. 
Pelo Fornecedor: MACEDO E BARUNA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.597.640/0001-84. 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

 
PORTARIA Nº 001/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei 
Orgânica, Lei 671/2012, Lei 672/2012, e em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder a servidora MARTA APARECIDA 

DE LIMA LOPES, CPF Nº 357.947.124-49, Matricula 0039, a 
Função Gratificada – FG-3 na Divisão de Recursos Humanos 
do 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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE  
 
PORTARIA Nº 002/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei 
Orgânica, Lei 671/2012, Lei 672/2012, e em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder a servidora ANA LUCIA DANTAS 

GOMES, CPF Nº 359.484.774-87, Matricula 006, a Função 
Gratificada – FG-3, na Divisão de Material e Transporte do 
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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
PORTARIA Nº 003/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, 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 em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear ELIEDSON SIDNEY GARCIA DOS 

SANTOS, CPF Nº 058.261.594-13, para o cargo comissionado 
de Controlador – CC-2, 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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
PORTARIA Nº 004/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, 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 em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Nomear NARJARA CARVALHO DA 
COSTA, CPF Nº 076.419.894-70, para o cargo comissionado 
da Divisão Financeira – CC-2, do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto - SAAE. 

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

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
 
PORTARIA Nº 004/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, 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 em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear NARJARA CARVALHO DA 

COSTA, CPF Nº 076.419.894-70, para o cargo comissionado 
da Divisão Financeira – CC-2, do 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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
PORTARIA Nº 005/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, no uso das 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 - Nomear PRISCILA SALES LOPES, CPF Nº 

096.291.754-01, para o cargo comissionado da Divisão de 
Material e Transporte – CC-2, 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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
PORTARIA Nº 006/2017 - PR 

A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO - SAAE, 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 em conformidade com 
os Anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de Abril de 
2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear FERNANDO DE ARAÚJO JALES 

COSTA, CPF Nº 008.092.044-60, para o cargo comissionado 
de Assessor Jurídico – CC-2, 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, Cumpra-se e Arquive-se. 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 
2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – 
EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura Municipal de Extremoz, 
nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a realização do Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
PROCESSO Nº. 001/2017 

CONTRATO Nº. 001/2017 – SAAE - EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: J3A SOLUÇÕES LTDA 
OBJETO: Locação de 08 (oito) impressoras portáteis e 
aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bobinas 
personalizadas para uso do SAAE-EXTREMOZ. 
VALOR GLOBAL: R$ 7.345,00 (Sete mil trezentos e quarenta e 
cinco reais), que será pago em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira no valor de R$ 4.407,00 (Quatro mil quatrocentos e 
sete reais), e a segunda no valor de R$ 2.938,00 (Dois mil 
novecentos e trinta e oito reais). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à 
conta da classificação: 02.020; Gestão e Administração Geral 
do SAAE: 04.122.007.2010; Elementos de despesa: 339039-00 
(R$ 3.600,00) e 339030-00 (R$ 3.745,00); Fonte de Recursos – 
100. 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade a contar da 
sua assinatura até 28 de fevereiro de 2017. 
LOCAL E DATA: Extremoz /RN, 10 de janeiro de 2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – 
EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura Municipal de Extremoz, 
nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a realização do Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
PROCESSO Nº. 002/2017 
CONTRATO Nº. 002/2017 – SAAE - EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA - ME 
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos e 01 (uma) 
motocicleta para atender as necessidades do SAAE-
EXTREMOZ. 
VALOR GLOBAL: R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais), 
que será pago em 02 (duas) parcelas de R$ 3.800,00 (Três mil 
e oitocentos reais). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à 
conta da classificação: 02.020 (Gestão); 04.122.007.2010 
(Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 
(Elementos de Despesa); e Fonte de Recursos – 100. 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade a contar da 
sua assinatura até 10 de março de 2017. 
LOCAL E DATA: Extremoz /RN, 10 de janeiro de 2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
Extremoz/RN, 02 de Fevereiro de 2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – 
EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura Municipal de Extremoz, 
nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a realização do Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
PROCESSO Nº. 005/2017 
CONTRATO Nº. 003/2017 – SAAE - EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
OBJETO: Locação de Software compatível com Sistema de 
Coleta de Dados e Emissão Simultânea de Fatura.  
VALOR GLOBAL: R$4.704,00 (Quatro mil setecentos e quatro 
reais), divido em 03 (três) parcelas de R$ 1.568,00 (Um mil 
quinhentos e sessenta e oito reais). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à 
conta da classificação: 02.020 (Gestão); 04.122.007.2010 
(Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 
(Elementos de Despesa); e Fonte de Recursos – 100. 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade a contar da 

sua assinatura até 10 de março de 2017. 

LOCAL E DATA: Extremoz /RN, 10 de janeiro de 2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
Extremoz/RN, 02 de fevereiro de 2017. 
JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO 
DIRETORA PRESIDENTE 
 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


 

ANO VII – Nº 1410 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2017 
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 
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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 oficiais nesta data. 
 

PODER JUDICIÁRIO 

 

Sem atos oficiais nesta data. 

 
OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

Sem atos oficiais nesta data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES: FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA 

SILVA 
DIRETOR GERAL: RUBENS DANILO SOUSA DAMIÃO 

 

EXPEDIENTE 

PODER EXECUTIVO 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

DJALMA DE SALES 
Vice-Prefeito 

DEYSE ELAINE BEZERRA NEVES 
Secretária Municipal do Gabinete Civil 

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM 
DA SILVA  

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração, Finanças e Informações. 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
Presidente 

JOSIAS DE OLIVEIRA FARIAS 
Vice – presidente 

CLEYTON SAINT CLAIR DA SILVA 
1º Secretário 

RENATO JOSÉ BARBOSA LEITE 
2º Secretário 

KILTER HARMISTONG DE LIMA 
ARAÚJO 

3º Secretário 

PODER JUDICIÁRIO 
 

DR. DIEGO COSTA PINTO DANTAS 
Juiz Titular da Comarca de Extremoz 

Vara Única 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

DRA. LIDIANE OLIVEIRA DO 
SANTOS CÂMARA 

Promotora de Justiça da Comarca de 
Extremoz 

FERNANDO JOSÉ DA PAZ 

Chefe do Cartório Eleitoral 

http://www.extremoz.rn.gov.br/

