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Diário Oficial 
Nº 2006 ANO IX QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
DECRETO Nº 021/2019 
 

Dispõe sobre descontos e parcelamentos  
de créditos tributários municipais, pelo  

REFIS 2019, e determina outras providências. 
  
O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ, Estado do RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei: 
 
Considerando a necessidade de possibilitar o recebimento dos créditos tributários municipais, a partir de 
condições que permitam a pronta adimplência dos contribuintes para com a Fazenda Pública Municipal; 
 
Considerando, finalmente, a permissibilidade resultante dos artigos 25, § 3º, 33, incisos I, II, III e IV, e Artigos 
34-A, 44-A e 168, todos da Lei nº 320/97, de 1º de julho de 1997, Código Tributário Municipal, e alterações 
da Lei Complementar 001/2005. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Tributação, a conceder parcelamento de créditos tributários, 
requerido em qualquer fase da cobrança, após exame circunstanciado de cada caso requerido, atendida a 
situação socioeconômica do contribuinte em atraso, e nas condições que estabelecer. 
  
Parágrafo único. O parcelamento poderá ser formalizado até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação 
deste Decreto, podendo ser prorrogado, mediante Decreto, à critério do Executivo.  
  
Art. 2º Os créditos vencidos, referente a exercícios anteriores, cujo contribuinte esteja em situação 
absolutamente regular em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro do exercício em 
curso, poderá ser concedido descontos em multas e juros incidente sobre a dívida vencida, referentes aos 
exercícios anteriores, nos termos deste regulamento. 
  
Art. 3º Poderá ser concedido descontos de até 90% (noventa por cento) sobre multas e juros, com respaldo 
nos dispositivos do Artigo 34-A do Código Tributário Municipal, alterado pela Lei Complementar 001/2005, 
desde que o pagamento seja efetuado integralmente com valor atualizado em moeda corrente do país. 
 
I – Os descontos estabelecidos no caput deste artigo, não alcançam: 
 
a) As multas por infrações, decorrentes de crimes contra a ordem tributária; 
b) As multas por infrações, decorrentes de descumprimento de obrigações acessória, ficando o valor da 
citada multa, reduzida em 50% (cinquenta por cento), quando paga à vista. 
 
Art. 4º Os créditos referidos neste regulamento, poderão ser parcelados em até 35 (trinta e cinco) parcelas 
mensais e sucessivas, com respaldo no dispositivo do Artigo 168 do Código Tributário Municipal, alterado 
pela Lei Complementar 001/2005, o parcelamento será beneficiado com descontos em multas e juros, na 
conformidade dos seguintes critérios:  
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QUANTIDADE DE PARCELAS DESCONTOS 

À VISTA Desconto de 90% (noventa por cento) 

Até 05 Desconto de 80% (oitenta por cento) 

Até 10 Desconto de 70% (setenta por cento) 

Até 15 Desconto de 60% (sessenta por cento) 

Até 20 Desconto de 50% (cinquenta por cento) 

Até 25 Desconto de 40% (quarenta por cento) 

Até 30 Desconto de 30% (trinta por cento) 

Até 35 Desconto de 20% (vinte por cento) 

 
§1º O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) nos parcelamentos de 
pessoas físicas e de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) nos parcelamentos de Pessoas Jurídicas; 
 
§2º O parcelamento será formulado mediante requerimento do interessado, o que implicará no 
reconhecimento da dívida, exigindo-se que o mesmo esteja em dia com o exercício corrente, para ser 
deferido. 
 
Art. 5º O parcelamento de que trata este Decreto, não poderá exceder 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e 
nem alcançar multas por infrações decorrentes de crimes contra a ordem tributária, salvo em casos 
excepcionais, requerido pelo interessado com fundamentação jurídica, sendo analisado pelo Secretário 
Municipal de Tributação, podendo ser deferido ou não.  
 
§1º O contribuinte que atrasar 03 (três) parcelas do respectivo acordo, importa na imediata inscrição em 
Dívida Ativa e consequentemente será encaminhado para protesto em cartório e cobrança judicial; 
 
§2º Em caso de reparcelamento o número de parcelas, não excederá aquelas remanescentes, e somente 
será concedido mediante entrada de 30% (trinta por cento) do valor total remanescente. 
 
Art. 6º Ao beneficiário do parcelamento, desde que esteja com as parcelas em dia, poderá ser fornecida 
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, com os mesmos efeitos de Certidão Negativa, com prazo 
de validade de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.   
 
 

Extremoz/RN, 22 de julho de 2019. 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE EXTREMOZ-RN 

 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, VINCULADO A PREFEITURA 
DE 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 N°. 253/2019  
PREGÃO PRESENCIAL n°. 012/2019 
CONTRATO N°. 020/2019 – SAAE – EXTRMOZ/RN 
CONTRATADO: AUDAZ SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
06.070.309/0001-34 
OBJETO: O Presente contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E DE CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO CFTV, ATRAVÉS DE REDES DE LONGA DISTÂNCIA (INCLUSIVE POR MEIO 
DA INTERNET). 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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VALOR ESTIMADO: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) Totalizando R$ 20.400,00 (vinte mil e 
quatrocentos reais). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 20.001 (SAAE). 2010 (Gestão e Administração do SAAE). 339039-00 
(Outros Serviços Terceiros PJ). 010010000 (Fonte). 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade a contar da sua assinatura até 23 de julho de 2020. 
LOCAL E DATA: Extremoz/RN, 24 de Julho de 2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/93 c/c o artigo 9º, da Lei 10.520/02. 
ASSINATURAS: JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO – DIRETOR-PRESIDENTE ;  
WALTER PETRONIO SILVEIRA LEIROS – PROCURADOR . 
 

 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR-PRESIDENTE 

 
 

 
AVISO AOS LICITANTES  

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019  
PROCESSO N°. 351/2019 – 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 001/2019 de 08/01/2019, torna público 
que realizará no dia 07 de agosto de 2019, às 10:00horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio 
Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000 o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019 
para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAIXA DE 
PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA O SAAE/EXTREMOZ-RN, nos termos do edital e seus anexos, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com fito de atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 
   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados 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: licitação@saaeextremoz.com.br 
 
 

Extremoz 24 de julho de 2019.  
 

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

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

 

A DIREÇÃO 
 

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

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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