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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 VI – Nº 1189 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2015 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO 
RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais 

PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

DECRETO EXECUTIVO N.º262  de 23 de novembro de 2015. 

 

Estabelece o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, nos termos 

dos arts. 168 e seguintes do Código Tributário do Município e dá 

outras providências. 

 

 

    O Prefeito Municipal de Extremoz, 

Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade ao disposto no artigo XX da Lei Orgânica do 

Município 

 

 

   DECRETA: 

 

Art. 1º - Os créditos tributários vencidos há mais de 60 (sessenta) 

dias, no caso do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, 

e vencidos até 31 de dezembro de 2014, nos demais tributos, terão 

seus vencimentos prorrogados para 27 de dezembro de 2015, desde 

que pagos em cota única, sem a incidência de acréscimos moratórios 

(juros e multas de mora), nos termos do caput do art. 168, do Código 

Tributário do Município. 

§ 1º - Para fins deste Decreto, o Contribuinte poderá optar pelo 

pagamento parcelado de seu débito, desde que atenda as seguintes 

condições: 

I – não se trate de imóveis não edificados; 

II – o número de prestações não excederá a trinta e seis (36);  

§2º - O crédito tributário objeto de parcelamento, após consolidado, 

sujeitar-se-á a variação mensal de 1,% (um 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. 

 

§3º - Os parcelamentos constantes neste artigo somente serão 

permitidos se o Contribuinte interessado estiver em dia com a 

Fazenda Pública Municipal no exercício em curso. 

Art. 2º - O Parcelamento de que trata este Decreto dar-se-á a 

pedido contribuinte, por intermédio de requerimento dirigido ao 

Secretário Municipal de Tributação. 

Parágrafo Único - O parcelamento de crédito fiscal inscrito em 

Dívida Ativa será também requerido a forma deste artigo. 

Art. 3º - A opção pelo parcelamento implica: 

I – confissão irrevogável e irretratável dos créditos fiscais; 

II – a expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 

administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já 

interpostos, relativamente aos créditos fiscais incluídos no 

pedido por opção do contribuinte; 

III – a aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Tributação e pela 

Procuradoria Jurídica do Município, inclusive a cobrança por 

meio de banco credenciado. 

§1º - Havendo procedimento judicial em que o Município figure 

como sujeito passivo, a comprovação do cumprimento da 

exigência do inciso II dar-se-á com a juntada de Certidão do 

Pedido de Desistência da Ação e do pagamento das despesas 

judiciais respectivas, se for o caso. 

§2º - Em se tratando de créditos fiscais inscritos na Dívida Ativa 

e ajuizados, o requerente deve, igualmente, comprovar o 

protocolo do Pedido de Desistência Irrevogável quanto aos 

recursos e embargos que houver apresentado no Feito. 

Art. 4º - São requisitos indispensáveis à formalização do 

Parcelamento: 

I – requerimento, conforme previsto no artigo 2º deste Decreto, 

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 – documento que comprove o pagamento da primeira 

parcela, que deverá ter seu valor calculado obedecendo ao 

disposto no artigo 6º deste Decreto; 

 

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; 
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Parágrafo Único - Em caso de créditos fiscais em cobrança judicial, a 

execução fiscal somente será suspensa após a homologação do 

Parcelamento. 

Art. 5º – Serão devidos honorários, no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor objeto de parcelamento, sempre que este 

envolver créditos fiscais discutidos judicialmente ou em execução 

fiscal, sem prejuízo do pagamento das custas e emolumentos 

judiciais, acaso devidos. 

Art. 6º – A Secretaria Municipal de Tributação 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$ 30,00 (trinta reais) por parcela, excluindo-se 

desse valor o correspondente à Taxa de Emissão de Documento de 

Arrecadação Municipal. 

Art. 7º - O parcelamento será automaticamente cancelado: 

I – Pela inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas 

neste Decreto; 

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 oculte operações ou 

prestações tributáveis; 

IV – Em caso de inadimplência por 03 (três) meses consecutivos ou 

não, relativo às parcelas do parcelamento, bem como referente aos 

tributos municipais com vencimento após a homologação do 

parcelamento; 

V – Por cancelamento, de ofício, de inscrição do Cadastro Mercantil 

de Contribuintes; 

VI – Pela emissão de documentos fiscais inidôneos. 

 

 

§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 aplicável à época da ocorrência dos fatos 

geradores, acrescido dos valores das parcelas relativas às 

dispensas e reduções admitidas, devendo o processo, se for o 

caso, ser remetido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para 

inscrição na Dívida Ativa do Município e início da respectiva 

execução fiscal. 

§2º - A rescisão a que se refere o parágrafo anterior produzirá seus 

efeitos depois de cientificado o contribuinte. 

§3º - Da decisão que excluir o optante pelo parcelamento, caberá 

recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário Municipal de 

Tributação, no prazo de 10 (dez) dias, que se pronunciará em 05 

(cinco) dias. 

§4º - Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, não 

serão considerados os atrasos no pagamento inferiores a 30 (trinta) 

dias; 

Art. 8º – A fruição dos benefícios de que trata este Decreto 

não confere direito à restituição ou compensação de 

importâncias já pagas a qualquer título. 

Art. 9º – Homologado o acordo, o contribuinte tem direito a 

receber Certidão de Regularidade enquanto se mantiver 

adimplente com o parcelamento e com as demais 

obrigações tributárias exigidas na legislação. 

Art. 10 – Em caso de reparcelamento, o número de parcelas 

não excederá aquelas remanescentes, e somente será 

concedido mediante entrada de cinqüenta por cento (50%) do 

valor total remanescente, exceto em casos excepcionais, a 

juízo do Secretário Municipal de Tributação, 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 Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

Klauss Francisco Torquato Rêgo 

Prefeito 

 

Valério de França Souza 

Secretário Municipal de Tributação 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 
CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-2592 

E-mail: extremozeducacao@gmail.com 
 
PORTARIA N.º 003/2015 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
Estabelece a normatização da Jornada de trinta horas para o 
professor nas Unidades Educacionais da Secretaria de Educação 
do Município de Extremoz/RN. 
 

 
A Secretária Municipal de Educação do Município de 
Extremoz, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Recomendação nº 0028/2015/PmJEXT, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º. Implementar a partir do ano letivo de 2016, a 
composição da carga horária fixada na Lei nº 11.738/2008 aos 
profissionais do magistério da rede municipal de ensino de 
Extremoz, com base na hora relógio, com a finalidade que os 
professores cumpram 2/3 da carga horária em sala de aula e 
1/3 em atividades de não interação com o educando; 
 
Art. 2º. Definir que, para a jornada semanal de 30 horas, 
considerando a hora-aula de 50 (cinquenta) minutos, a carga 
horária ficará assim distribuída: 
I – atividades de interação com alunos: 20 horas, 1.200 
minutos ou 24 horas-aula; 
II – atividades extraclasse: 10 horas ou 600 minutos. 
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Art. 3º.Estabelecer que a jornada semanal fica assim distribuída: 

 
I – para o aluno: matutino – início: 7:00 horas – término: 11:00 horas 
Vespertino – início 13:00 horas – término: 17:00 horas; 
II – para o professor: matutino – início: 7:00 horas – término: 12:00 horas 
Vespertino – início 13:00 horas – término: 18:00 horas 
III – o intervalo será de 20 minutos; 
IV – o aluno terá 24 aulas de 50 minutos, e o professor  dará 20 
horas relógio em sala de aula, de segunda a sexta-feira; 
V - as 10 horas para atividades extraclasse serão distribuídas em 5 
horas coletivas para atividades de planejamento na Unidade 
Educacional e 5 horas individuais. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data. 
 
 

Tânia Maria Leiros Cunha Cavalcanti 
Secretária Municipal de Educação 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 
CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-2592 

E-mail: extremozeducacao@gmail.com 
 
PORTARIA N.º 001/2015  
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
Designa Comissão Especial destinada a Avaliar o Desempenho 
dos Servidores em estágio probatório do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Educação do Município de Extremoz. 

 
 

A Secretária Municipal de Educação do Município de Extremoz, no 
uso de suas atribuições, 

 
R E S O L V E: 

 
 

Art. 1º. Designar como titulares: Joana D´arc Silva Câmara, 
Secretária Adjunta de Educação; Verônica Pedro da Silva, 
Supervisora Escolar; e Lígia Maria das Flores do Nascimento, 

Professora, e como suplentes: Rizélia Lucas Batista, 
Professora; Carmem Nascimento da Silva, Professora; e 
Maria Margarida da Silva Mendes, Professora, para sob a 
presidência da primeira, constituírem a Comissão Especial de 
Avaliação do Desempenho dos Servidores em estágio 
probatório, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação 
do Município de Extremoz. 
 
Art. 2º. À Comissão Especial de Avaliação do Desempenho dos 
Servidores em estágio probatório compete: 
I – orientar a chefia imediata do servidor em estágio probatório 
das unidades educacionais, sobre o processo de avaliação de 
desempenho profissional; 
II - receber das unidades educacionais os relatórios de 
avaliação, 
dando os encaminhamentos necessários; 
III – notificar ao servidor, por escrito, sobre a decisão dos 
recursos que venham a ser por ele impetrados; 
IV – analisar e concluir o processo de Avaliação de Estágio 
Probatório do servidor ao término de todo o processo avaliativo 
e realizar o parecer conclusivo com base nos registros das 
avaliações; 
V – homologar, junto à Secretária, o processo de estágio 
probatório de cada servidor. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data. 
 
 

Tânia Maria Leiros Cunha Cavalcanti 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 
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