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Diário Oficial 

Nº 1761 - ANO VIII SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018 
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 

 
LEI Nº 945, DE 11 DE ABRIL DE 2018. 

 
 

Dispõe sobre o parcelamento de créditos tarifários vencidos no 
âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN - 
SAAE e dá outras providências. 

 
 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei 
Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Parcelamento de Dívidas de Consumidores do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Extremoz/RN, o qual se destina a promover a 
regularização de créditos do SAAE decorrentes de débitos de consumidores em razão do não pagamento de 
taxas de água, esgoto e de qualquer outro serviço prestado pela autarquia, inscrita ou não em dívida ativa, 
ajuizada ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os já parcelados e não pagos. 
 
Único - O Programa de Parcelamento de Dívidas de Consumidores será administrado pelo Serviço 
Autônomo de Água e esgoto e observado o disposto nesta Lei. 
 
Art. 2º - O ingresso no Programa de Parcelamento de Dívidas de Consumidores do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto dar-se-á por opção do consumidor em débito, que fará jus ao regime de consolidação dos 
débitos, sejam eles decorrentes do não pagamento de taxas de água e esgoto ou de qualquer outro serviço 
prestado pela autarquia e não pago na data avençada. 
§1º Para fins desta Lei, considera-se crédito tarifário a soma da tarifa, das multas e dos juros de mora, na 
forma da legislação em vigor. 
§2º O montante do crédito será atualizado monetariamente até a sua liquidação, acrescido de multa e juros 
de mora. 
§3º A tarifa objeto de parcelamento, após consolidado, sujeitar-se-á a variação mensal de 0,5% (meio por 
cento), além da atualização monetária anual pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-
E/IBGE ou outro que venha a substituí-lo, vedado qualquer outro acréscimo, salvo nos casos de atraso no 
pagamento. 
 
Art. 3º - Os créditos tarifários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN – SAAE vencidos há 
mais de 30 (trinta) dias, poderão ser recolhidos com descontos de até 90% (noventa por cento) nos 
acréscimos (juros e multas) e em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, acrescidos dos encargos legais 
constantes na legislação em vigor, na conformidade dos seguintes critérios: 
I –Se efetuar o pagamento à vista no ato da negociação, redução de 90% (noventa por cento) sobre multa e 
juros  

II – se requerido em parcela única, redução de 90% (noventa por cento) sobre juros e multas; 
  III – se requerido em até 10 (dez) parcelas, redução de 30% (trinta por cento) sobre juros e 
multas; 
  IV – se requerido em até 20 (vinte) parcelas, redução de 20% (dez por cento) sobre juros e 
multas.  
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  V – Se requerido em até 48 (quarenta e oito) parcelas, sem redução nos juros e multas. 
§1º o parcelamento somente será consolidado mediante pagamento de parcela inicial mínima de 10% (dez 
por cento) do valor da dívida, excetuando-se o caso previsto na alínea I, no qual o pagamento ocorrerá de 
maneira integral no ato da negociação, bem como os casos previstos no §3º e 4º deste artigo, respeitado o 
valor mínimo, previsto no parágrafo único do art. 7º. 
§3º Nos casos de dívida decorrentes exclusivamente de multa por ligações clandestinas e/ou violação de 
hidrômetro, a redução desta será de 40% (quarenta por cento) quando se tratar de pessoa física e de 10% 
(dez por cento) quando se tratar de pessoa jurídica, desde que paga em parcela única. 
§4º Em caso de parcelamento de multa decorrente exclusivamente de ligações clandestinas e/ou violação de 
hidrômetro, quando se tratar de pessoa física será concedido 30% (trinta por cento) de desconto e parcelado 
em até 06(seis) vezes e no caso de pessoa jurídica será concedido desconto de 5%(cinco por cento) e 
parcelado em até 06 (seis) vezes.  
§5º Os descontos previstos neste artigo somente poderão ser concedidos ao contribuinte 2 (duas) vezes a 
cada período de 01 (um) ano. 
 
   Art. 4º - A opção pelo Programa sujeita o consumidor à aceitação plena e irretratável de 
todas as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa 
aos débitos nele incluídos. 

Parágrafo Único - A opção pelo Programa sujeita ainda, o consumidor: 
a) ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
b) ao pagamento regular das taxas de água, esgoto e de qualquer outro serviço prestado 

pela autarquia, com vencimentos posteriores à inclusão no Programa. . 
  Art. 5º - São requisitos indispensáveis à formalização do Parcelamento: 
  I – Requerimento padronizado, assinado pelo devedor ou seu representante legal, com 
poderes especiais, nos termos da lei, devidamente comprovado mediante a juntada do respectivo 
instrumento de mandato; 
   II – Comprovação do pagamento da primeira parcela, que deverá ter seu valor calculado 
obedecendo ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 3º desta Lei; 
  III – Cópia do Contrato Social e aditivos, se pessoa jurídica, que permitam identificar os 
responsáveis pela representação da empresa; 
  IV – Cópias da Cédula de Identidade, CPF e de documento que comprove sua residência; 
  Parágrafo Único - Em caso de créditos tarifários em cobrança judicial, a execução fiscal 
somente será suspensa após a homologação do Parcelamento. 
   
   Art. 6º – Serão devidos honorários, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 
objeto de parcelamento, sempre que este envolver créditos tarifários discutidos judicialmente ou em 
execução fiscal, sem prejuízo do pagamento das custas e emolumentos judiciais, acaso devidos. 
  Art. 7º – O SAAE efetuará análise da situação econômica e financeira do contribuinte para 
fixação do número de parcelas. 
   Parágrafo Único – Para efeito deste artigo, deverá ser respeitado o valor mínimo de R$ 
15,00 (quinze reais) por parcela. 
  Art. 8º - O parcelamento será automaticamente cancelado: 
  I – Pela inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei; 
  II – Em caso de declaração de insolvência, da decretação de falência, de extinção ou pela 
liquidação de pessoa jurídica; 
  III – Pela prática de qualquer procedimento que implique em ligação clandestina ou violação 
de hidrômetro; 
  IV – Em caso de inadimplência por 03 (três) meses consecutivos ou não, relativo às parcelas 
do parcelamento, bem como referente às tarifas do SAAE com vencimento após a homologação do 
parcelamento; 
  §1º A rescisão do acordo celebrado nos termos do parcelamento implicará na imediata 
exigibilidade da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, além dos acréscimos legais na forma da 
legislação, acrescido dos valores das parcelas relativas às dispensas e reduções admitidas no art. 5º, 
devendo o processo, se for o caso, ser remetido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para inscrição na 
Dívida Ativa do SAAE e início da respectiva cobrança judicial. 
  §2º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, não serão considerados os 
atrasos no pagamento inferiores a 30 (trinta) dias; 
  Art. 9 – Homologado o acordo, o contribuinte tem direito a receber Certidão de Regularidade 
enquanto se mantiver adimplente com o parcelamento. 

   Art. 10 – Em caso de reparcelamento, o número de parcelas não excederá aquelas 
remanescentes, e somente será concedido mediante entrada de quarenta por cento (40%) do valor total 
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remanescente, exceto em casos excepcionais, a juízo do Presidente do SAAE, devidamente justificado por 
meio de Despacho fundamentado. 
   Art. 11 – Nos casos de sucessão ou incorporação, os sucessores e incorporadores assumem 
os débitos referentes ao parcelamento. 
  Art. 12 - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 11 de abril de 2018.  

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Extremoz 

 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 
 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Aderson Araújo da Cunha 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 
PORTARIA 067/2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
Art. 1º Exonerar o (a) Sr (a) Laís Regina da Silva Teixeira, portador do CPF: 066.624.574-69, da função de 
gestora de contratos desta Casa Legislativa.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/07/2018, 
para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Extremoz/RN, 13 de Julho de 2018. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

____________________________ 
Vereador FÁBIO VICENTE DA SILVA 

Presidente Câmara Municipal de Extremoz/RN 
 
 

Portaria 068/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
Art. 1º Designar o (a) Sr (a) EDIMILSON SOUSA DOS SANTOS, portador do CPF: 481.799.904-78, para 
atuar como gestor de contrato no âmbito dessa Casa Legislativa.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/07/2018, 
para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Extremoz/RN, 13 de Julho de 2018. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

____________________________ 
Vereador FÁBIO VICENTE DA SILVA 

Presidente Câmara Municipal de Extremoz/RN 
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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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