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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 

 
Lei n.º  952/2018. 
 

Institui o Fundo de Apoio à Pesca Artesanal e 
dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do que prevê a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica instituído o Fundo de Apoio à Pesca Artesanal, tendo por finalidade o fomento da 
pesca artesanal através da reforma ou modernização das embarcações dos associados, aquisição de 
equipamentos de segurança e apetrechos de pesca e implantação ou melhoria da infraestrutura existente 
para beneficiamento, processamento e armazenamento de pescado, no Município de Extremoz/RN. 

 
Art. 2º A administração do Fundo Municipal, referido no artigo 1º, cabe a um conselho composto 

por três membros, sendo:  
I – Secretário de Pesca; 
II - Um representante da Secretaria Municipal de Finanças; 
III – Um representante da colônia de pesca do Município de Extremoz/RN. 
 
Parágrafo Único – O fundo municipal de pesca será presidido pelo secretário de pesca. O 

mandado dos demais membros, terá duração de 02 (dois) anos. 
 
Art. 3º Os recursos do Fundo de Apoio à Pesca Artesanal poderão ser empregados no fomento 

da atividade pesqueira artesanal, na realização de cursos de formação profissional ou aperfeiçoamento de 
pescadores e na doação a pescadores artesanais, suas colônias, cooperativas ou associações, destinados 
à: 

 
I -  Segurança: bóia de salvatagem; colete salva vidas; foguetes sinalizadores e extintores; boia de 
sinalização. 
II - Acessórios de pesca: nylons de diversas espessuras, panos de rede, chumbos e bóias de rede, 
cordas, âncoras, anzóis e caixas de isopor. 
III - Equipamentos eletrônicos: GPS, sonares, rádios comunicadores e bússolas. 
IV - Material a ser adquiridos para reforma das embarcações: madeiras, tintas e pregos. 
V - Mão de obra para realização da reforma das embarcações. 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei entende-se por pescador artesanal aquele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde 
que: 

 
               I– Não utilize embarcação; ou 

 
II– Utilize embarcação de até seis toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de 
parceiro; 
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III– Na condição, exclusivamente, de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 20 toneladas 
de arqueação bruta. 
 
 
Art. 5º Constituem fontes de recursos do Fundo de Apoio à Pesca Artesanal: 
 

I - Dotações orçamentárias; 
 

 
               II - Doações, subvenções, contribuições, transferências e participações do Município em convênios 
e contratos relacionados com a execução de políticas públicas de fomento à pesca artesanal; 

 
               III - Resultados da aplicação de seus recursos; 

 
                IV - Doações públicas e privadas; 

 
                V - Empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo perdido ou não, oriundos de pessoas 
jurídicas públicas ou privadas, de direito público interno ou externo; 
 
               VI - Outras receitas. 

 
 
Art. 6º O regulamento desta Lei definirá, entre outros aspectos: 
 

I – As competências institucionais relativas à administração do Fundo de Apoio à Pesca 
Artesanal; 

 

II – Os mecanismos que deverão assegurar a efetiva participação dos sindicatos, colônias e 
cooperativas de pescadores artesanais na gestão do Fundo e na definição das prioridades para a aplicação 
dos recursos e dos critérios a serem observados na seleção de beneficiários; 

 

III – Os mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle da aplicação dos recursos do 
Fundo. 

 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 
 

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, e O MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da cooperação 
técnica abaixo descrita, consoante se segue: 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°. 002/2018 
PARTES COOPERADORAS DO TERMO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SAAE/EXTREMOZ E MUNCÍPIO DE EXTREMOZ/RN.  
OBJETO: O presente termo tem por objetivo a disponibilização de um Caminhão com Equipamento de 
Limpeza a Sucção e um Caminhão Pipa, por parte do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de 
Extremoz/RN, para O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual o Caminhão com Equipamento de Limpeza a 
sucção deverá utilizado na limpeza de câmaras subterrânea (fossas) retirando acumulo de dejetos, através 
de sucção de resíduos que estejam líquidos ou pastosos nas unidades básicas de saúde, hospital e escolas 
do Município. Já o Caminhão Pipa, deverá ser utilizado para o abastecimento de água, caso necessário nas 
unidades de saúde, hospital e escolas municipais da cidade de Extremoz/RN. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência dar-se-á da data de assinatura do presente Termo até 31/12/2018, podendo 
ser renovado, conforme concordância das partes. 
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LOCAL E DATA: Extremoz/RN, 13 de setembro de 2018. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 116 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

Extremoz/RN, 24 de setembro de 2018. 

 

 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor-Presidente 
SAAE/Extremoz 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
PORTARIA Nº 075/2018 
 
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 quatro (04) diárias ao servidor CARLOS NAZARENO PEREIRA DA COSTA 
NETO, CPF 111.346.454-22, que participará da ABAV, de 25 a 29 de setembro de 2018, no município de 
São Paulo/SP, cujo objetivo é a divulgação dos atrativos turísticos de Extremoz para fortalecer esta 
importante atividade econômica para o município, 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, 24 de setembro de 2018. 
 
 

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

 

 
AVISO AOS LICITANTES  

 
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 27 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 abertura da terceira sessão do 
Pregão Presencial para o Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na 
terceirização dos Serviços Diversos do SAAE, para apresentação das propostas de preços para os 
licitantes credenciados na sessão do dia 28 de agosto de 2018, nos termos do edital e seus anexos, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, com fito de atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 

Os licitantes deveram fazer a retirada do Edital da presente licitação e seus anexos para auxiliar 
na elaboração da referida proposta, na sede do SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, 
em horário normal de funcionamento (De segunda a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: 
cpl.saaeextremoz@gmail.com. 
Extremoz/RN, 24 de setembro de 2018. 
 

 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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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 DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Clemilda Gomes Almeida de Araújo – MEI, 19.951.703/0001-23, torna público que está requerendo à 
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para 
Lava Jato, localizada R. Veranista Rocco Rosso, n° 38, Graçandu, 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 Oficia l do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
 

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

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Joaz Oliveira Mendes da silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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Francinilson Rodrigues de Castro 
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