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Prefeitura de Extremoz 
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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 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL ENTRE O MUNICÍPIO 

DE EXTREMOZ/RN E O EXTREMOZ-PREV 
 
 

Termo de Cooperação Técnica e de Apoio Administrativo 
que entre si celebram o Município de Extremoz/RN e o 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Extremoz – EXTREMOZ-PREV, a fim de 
viabilizar, a título não oneroso, as atividades técnicas e 
administrativas em geral do mesmo, bem como fornecer a 
infraestrutura necessária para seu bom funcionamento. 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, pessoa jurídica de direito público inscrita sob o CNPJ 08.204.497/0001-71, 
por seu representante legal, abaixo assinado, através do Prefeito Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, 
casado, advogado, portador do RG nº. 606.494-9 SSP/RN e inscrito sob o CPF nº. 061.242.554-13, residente 
e domiciliado na Rua Rio Zaire, n° 33, Central Parque I, Extremoz/RN, CEP 59.575-000, e o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Extremoz – EXTREMOZ-PREV, neste ato 
representado por sua Diretora Executiva, Edinalva Nascimento de Araújo, brasileira, casada, professora, 
portadora do RG nº. 787.749 ITEP/RN e CPF nº. 481.615.194-04, residente e domiciliada na Rua Antônio 
Cabral de Brito, n° 34, Centro, Extremoz/RN, CEP 59.575-000, objetivando a ampla conjugação de esforços 
públicos e norteados pelos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e com as disposições contidas nos autos do processo administrativo nº 172/2018, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as partes acima 
identificadas, visando o interesse mútuo na implementação de ações conjuntas que assegurem a proteção do 
patrimônio público e a segurança jurídica dos atos praticados pelo EXTREMOZ-PREV. Desse modo, face ao 
reduzido quadro de pessoal do Instituto, referido Termo tem como objetivo viabilizar as atividades técnicas e 
administrativas em geral do mesmo, bem como fornecer a infraestrutura necessária para seu bom 
funcionamento, buscando à conjugação de esforços para assegurar a utilização do mesma equipe de 
engenharia, comissão de avaliação de imóveis, junta médica, comissão permanente de licitação, pregoeiro e 
toda equipe necessária para a aquisição de produtos e/ou serviços, bem como o apoio técnico e 
administrativo em geral, inclusive dos órgãos de Contabilidade, Assessoramento Jurídico e de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal, a título não oneroso, em todos processos administrativos que gerem 
despesas, com exceção daqueles referentes à concessão de benefícios aos servidores públicos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES: 
2.1. Compete ao Poder Executivo: 
 
- viabilizar as atividades técnicas e administrativas em geral, bem como fornecer a infraestrutura necessária 
para o bom funcionamento do Instituto. 
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- fornecer, a título não oneroso, os serviços e atribuições conferidas à equipe de engenharia, comissão de 
avaliação de imóveis, junta médica, comissão permanente de licitação e pregoeiro em exercício perante o 
Município de Extremoz/RN, para realização das atividades do EXTREMOZ-PREV. 
 
- dar apoio técnico e administrativo em geral, inclusive contábil, de controle interno e assessoramento jurídico 
ao Extremoz-Prev, a título não oneroso. 
 
2.2. Compete ao EXTREMOZ-PREV: 
 
- realizar as solicitações necessárias e encaminhá-las ao setor competente; 
 
- prestar informações, tirar dúvidas, autuar e processar as solicitações de aposentadorias e benefícios 
previdenciários dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e seus dependentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  
3.1. O presente Termo não envolve transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os 
partícipes. 
3.2. No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão ser consignados em instrumentos 
específicos, os quais obedecerão às condições previstas na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  
4.1. O Presente Termo entrará em vigor na data da assinatura e terá duração até 31 de dezembro de 2020 
ou até a realização de concurso público para o quadro de pessoal do Extremoz-Prev, o que ocorrer primeiro, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que haja interesse dos partícipes, respeitando o 
prazo de comunicação prévia de 30 (trinta) dias.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO  
5.1. Este Termo poderá ser alterado de comum acordo entre os Partícipes, durante a sua vigência, mediante 
Termo Aditivo devidamente justificado.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO  
6.1. As partes assumem o compromisso de divulgar sua participação no presente Termo de Cooperação 
junto aos seus meios de comunicação, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que, de 
alguma forma, descaracterizem o interesse público e se confundam com promoção de natureza pessoal de 
agentes públicos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  
7.1. Este Termo poderá ser denunciado pelos partícipes e rescindido a qualquer tempo, por descumprimento 
de qualquer de suas Cláusulas, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-lhes, 
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.  
 
7.2. Nos casos de rescisão, as pendências ou trabalhos em fase de execução, ainda que decorrentes de 
eventuais instrumentos específicos firmados com base neste Termo de Cooperação Técnica, serão definidos 
e resolvidos por meio do Termo de Rescisão, no qual se definam e atribuam as responsabilidades relativas à 
conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  
8.1. O presente Termo de Cooperação Técnica será publicado pelo Município de Extremoz/RN em forma de 
extrato no Diário Oficial do Município, de acordo com o parágrafo único art. 61, da lei nº 8.666, de 1993.  
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO  
9.1. O Foro para dirimir quaisquer litígios na execução deste Termo de Cooperação, que não possam ser 
compostos pela mediação administrativa, é o da Comarca de Extremoz/RN. 
 
E, por estarem assim justos e de acordo, os partícipes, firmam o presente instrumento, em 03 vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos legais, em juízo e 
fora dele.  
 

Extremoz/RN, 14 de Setembro de 2018. 
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 
 

EDINALVA NASCIMENTO DE ARAÚJO 
Diretora Executiva do Extremoz-Prev 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
 
PORTARIA Nº 074/2018 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder duas (02) diárias a Conselheira da Saúde JEANE NEIDE BATISTA, CPF 
489.935.144-53, que participará da 9ª Plenária de Conselhos de Saúde da URSAP, na cidade de 
Mossoró/RN, no dia 14 de setembro de 2018, conforme Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 2013. 

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. 
Extremoz/RN, 14 de setembro de 2018. 
 
 

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO  
Contratante: MUNICIPIO DE EXTREMOZ  
Contratada: MARCOS INACIO ADVOCACIA 
Processo nº 2.589/2018 - Inexigibilidade nº 16/2018 - CPL 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS com o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas 
ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
(FPM), e a retificação da base de cálculo para que a União realize corretamente os próximos repasses das 
cotas do FPM, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos 
tribunais superiores sediados em Brasília/DF, defendendo o interesse da CONTRATANTE. 
VALOR ESTIMADO:  

 Valor recebido  Valor de honorários 

a          01,00 a 500.000,00  R$ 150,00 para cada R$ 1.000,00 

b    500.000,01 a 1.000.000,00  R$ 140,00 para cada R$ 1.000,00 

c 1.000.000,01 a 1.500.000,00  R$ 130,00 para cada R$ 1.000,00 

d 1.500.000,01 a 2.000.000,00  R$ 120,00 para cada R$ 1.000,00 

e 2.000.000,01 a 2.500.000,00  R$ 110,00 para cada R$ 1.000,00 
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f 2.500.000,01 a 3.000.000,00  R$ 100,00 para cada R$ 1.000,00 

g 3.000.000,01 a 3.500.000,00  R$ 90,00 para cada R$ 1.000,00 

h 3.500.000,01 a 4.000.000,00  R$ 80,00 para cada R$ 1.000,00 

i Acima de 4.000.000,01  R$ 70,00 para cada R$ 1.000,00 

 
Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADM FINANCAS E INFORMAÇÃO 
Ação: 2003 - MANUT.DAS ATIVID.SEC.PLAN. ADMINIST. E FINANCAS 
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte de Recurso: 01000 - Recursos Ordinários 
Região: 0001 - Extremoz 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ\RN. 
Contratante 
MARCOS INACIO ADVOCACIA 
Contrata 
Extremoz\RN, 10 de setembro de 2018. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

O Prefeito Constitucional de Extremoz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas  pela Lei Orgânica 
do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 25, inciso II, c/c art. 13, V, Lei nº 8.666/93, 
considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente 
motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
junto a MARCOS INACIO ADVOCACIA  para a CONTRATAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS com o fito de recuperação das 
diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), e a retificação da base de cálculo para que a União realize 
corretamente os próximos repasses das cotas do FPM, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou 
foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em Brasília/DF, defendendo o interesse da 
CONTRATANTE, no valor de: 

 Valor recebido  Valor de honorários 

a          01,00 a 500.000,00  R$ 150,00 para cada R$ 1.000,00 

b    500.000,01 a 1.000.000,00  R$ 140,00 para cada R$ 1.000,00 

c 1.000.000,01 a 1.500.000,00  R$ 130,00 para cada R$ 1.000,00 

d 1.500.000,01 a 2.000.000,00  R$ 120,00 para cada R$ 1.000,00 

e 2.000.000,01 a 2.500.000,00  R$ 110,00 para cada R$ 1.000,00 

f 2.500.000,01 a 3.000.000,00  R$ 100,00 para cada R$ 1.000,00 

g 3.000.000,01 a 3.500.000,00  R$ 90,00 para cada R$ 1.000,00 

h 3.500.000,01 a 4.000.000,00  R$ 80,00 para cada R$ 1.000,00 

i Acima de 4.000.000,01  R$ 70,00 para cada R$ 1.000,00 

 
 
 

 
Extremoz/RN, 10 de setembro de 2018. 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 57 /2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ  
Contratada: EXECUTIVA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA 
Processo nº 2.566/2018 - Concorrência nº 1/2018 - CPL 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA. 
Valores em % a serem repassados a Contratada:  

60%(sesse
nta por 
cento) 

Dos valores previstos na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de 
Propaganda, a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados 

4% (quatro 
por cento) 

Incidentes sobre os custos dos bens e dos serviços especializados prestados por 
fornecedores referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 
distribuição 

9% (nove 
por cento) 

Incidentes sobre os custos dos bens e dos serviços especializados prestados por 
fornecedores  

I) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 
avaliação e de geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato, exceto no 
tocante as pesquisas de pré-teste. 

II) à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou 
material publicitário, exclusivamente quando sua distribuição/veiculação não lhe 
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos 
do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; 

III) à reimpressão de peças publicitárias. 
 

4% (quatro 
por cento) 

Incidentes sobre os custos dos bens e dos serviços especializados prestados por 
fornecedores referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens 
e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias 

 
Vigência: 13/09/2018 a 13/09/2019. 
Município de Extremoz/RN 
Contratante 
EXECUTIVA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA 
Contrata 
 
 

 

 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ – SAAE, autarquia municipal inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 08.451.643/0001-63, nos termos 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da dispensa de licitação abaixo descrito, 
consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 007/2017 
INTERESSADO: EDILSON ARAUJO DE PAIVA – ME 
CNPJ/MF n°. 04.233.881/0001-41 
OBJETO: O presente termo tem como objeto a troca da partida manual para elétrica de duas motos de 
marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, locadas no mês de dezembro de dois mil e dezessete pelo SAAE de 
Extremoz/RN.  
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 020020; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339039-00; Fonte de Recursos – 1004. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 9º, da Lei 10.520/02 c/c os artigos 65, inc. I, “a” e 24, inc. II, ambos da Lei 
8.666/93 e artigo 1º, inc. III, da Constituição Federal. 
DATA: 13 de setembro de 2018. 
  
Extremoz/RN, 13 de setembro de 2018.  
 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

SAAE – Extremoz/RN 

 

AVISO AOS LICITANTES 2° CHAMADA 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018  
PROCESSO N°. 065/2018 – SAAE/EXTREMOZ/RN 
 
  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 037/2017 de 18/12/2017, torna público 
que realizará no dia 19 de Setembro de 2018, às 09:00 horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua 
Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, a 2° CHAMADA (Terceira sessão) do 
Pregão Presencial para a Contratação de empresa especializada na terceirização dos serviços 
diversos do SAAE, nos termos do edital e seus anexos, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com fito de 
atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 
    
Extremoz/RN, 14 de setembro de 2018. 
 

 
CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER 

Pregoeiro 

  

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

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

 
Sem atos oficiais nesta data. 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JJ XAVIER DE LIMA COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, CNPJ: 30.582.099/0001-48, 
torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMUR a LS – 
Licença Simplificada para a JJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 
- O empreendimento em questão terá como principal atividade a venda de materiais de construção, voltados 
para instalações elétricas, hidráulicas, iluminação, ferramentas, ferragens para portas e janelas, tintas em 
geral e peças sanitárias, a loja em questão será localizada Rua Augusto Severo, Lote 15, Quadra 05, Moinho 
Dos Ventos, Extremoz/RN. 
 

 
JAILTON JOSÉ XAVIER DE LIMA 

PROPRIETÁRIO 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
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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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