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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 Nº 970/2018 
 
 

INSTITUI A SEMANA E O DIA MUNICIPAL  
DE INCENTIVO A LEITURA NESTE MUNICÍPIO. 

 
 
O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, Joaz Oliveira Mendes da Silva no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 10, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º Institui A SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO A LEITURA no âmbito da cidade de Extremoz/RN.  
 
Parágrafo único- Para efeito desta lei, fica definido a semana que recair o dia 03 de julho, quando estabelece 
dia 03 de julho de cada ano o DIA MUNICIPAL DE INCENTIVO A LEITURA, quando em comemoração a 
este dia acontecerá eventos, no período de uma semana, voltados a temática, passando assim a integrar o 
calendário Oficial de Eventos do Município de Extremoz.  
 
Art. 2º Durante a semana municipal de incentivo à leitura, podem ser promovidas pelas instituições públicas 
e privadas de ensino, bem como ong’s do terceiro setor que se interessar pelo tema em questão.  
 
Parágrafo Primeiro – As atividades a serem desenvolvidas nesta semana serão voltadas a estimular a leitura, 
por exemplo: palestras, feiras de livros, saraus, concursos de produção literária, distribuição de literaturas, 
entre outras atividades que promovam e incentivem a leitura e a produção literária.  
Parágrafo Segundo – As ações de incentivo à leitura poderão ser desenvolvidas por meio das secretarias do 
município, instituições não governamentais sejam elas do setor da educação ou não, envolvendo também, na 
medida do possível, funcionários e familiares, entre outros.  
 
Art. 3°. Esta lei terá como objetivo:  
a) Promover campanhas, sobretudo na rede municipal de ensino sem deixar de levar em consideração a 
relevância desta lei para demais seguimento.  
b) Realizar trabalhos voltados para o público infanto-juvenil, porém, sem perder de vista a população em 
geral;  
c) Chamar a atenção da comunidade extremozense para a problemática da ausência da leitura e a relevância 
no exercício da mesma. 
 
Art. 4°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.  
 
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Extremoz/RN, 18 de dezembro de 2018.  
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito do Município de Extremoz 

 
LEI Nº 971/2018 
 
 

INSTITUI A SEMANA E O DIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA, 
VIDA E MEIO AMBIENTE.  
 

 
O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, Joaz Oliveira Mendes da Silva no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 10, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Institui a Semana e o Dia Municipal de Ecologia, Vida e Meio Ambiente.  
 
Parágrafo Primeiro- Para efeito desta lei, fica definido a semana que recair o dia 20 de junho, quando 
estabelece dia 20 de junho o DIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA, VIDA E MEIO AMBIENTE, quando em 
comemoração a este dia acontecerá eventos, no período de uma semana, voltados a temática, passando 
assim a integrar o calendário Oficial de Eventos do Município de Extremoz.  
 
Art. 2º - Durante a Semana Municipal de Ecologia, Vida e Meio Ambiente, podem ser promovidas pelas 
instituições públicas e privadas, bem como ongs socioassistenciais que se interessar pelo tema em questão.  
 
Parágrafo Primeiro – As atividades a serem desenvolvidas nesta semana serão voltadas a preservação da 
vida, meio ambiente e a ecologia por meio de apresentações musicais, feira, palestras, plantio de árvores 
nativas e/ou não, exposições e feirinha de adoção de animais, distribuições de muda de plantas, entre outras 
atividades que atenda os objetivos desta Lei.  
 
Parágrafo Segundo – As ações de comemoração à Semana Municipal de Ecologia, Vida e Meio Ambiente 
poderão ser desenvolvidas por meio das secretarias do município, instituições não governamentais, 
envolvendo também, na medida do possível, funcionários e familiares, entre outros que tenham como metas 
a conscientização ambiental.  
 
Art. 3°. Todas as atividades devem ser abertas ao público, entretanto sem prejudicar o aproveitamento dos 
nossos estudantes tanto da rede municipal quanto da rede estadual.  
 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a estimular e realizar campanhas de conscientização sobre a 
Ecologia e preservação da Vida e do Meio Ambiente, podendo ainda realizar parcerias com entidades 
assistenciais, empresas concessionárias de serviços públicos, associações sem fins lucrativos ou grupos de 
prestação de serviços à comunidade para o alcance dos objetivos desta Lei. 
 
Art. 5º Esta lei terá como objetivo:  
 
a) Promover campanhas sobretudo na rede municipal de ensino sem deixar de levar em consideração a 
relevância desta lei para demais seguimento.  
b) Realizar trabalhos voltados para o público infanto-juvenil, porém, sem perder de vista a população em 
geral;  
c) Sensibilizar nossos munícipes quanto a sustentabilidade por meio de um processo multidisciplinar, 
desenvolvendo ideias e soluções para os problemas ambientais e sociais do mundo atual.  
Art. 6°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.  
 
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Extremoz/RN, 18 de dezembro de 2018.  
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito do Município de Extremoz 
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EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, 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°. 068/2019 
INTERESSADO: CIRNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA 
CNPJ n°. 05.456.283/001-02 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e revisão das motocicletas do SAAE/ Extremoz-RN 
VALOR ESTIMADO: R$ 328,77 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 020020; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339030-00 e 339039-00; Fonte de Recursos – 1001. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XVII da Lei 8.666/93. 
DATA: 31 de janeiro de 2019. 
  
Extremoz/RN, 31 de janeiro de 2019. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/RN 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 002/2019 

 
 

À Vista das Manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
bem como do parecer Jurídico constante nos autos, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para 
contração da empresa: G & E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, estabelecida na Rua Seu né Bezerra, nº 101 
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN. CNPJ Nº 27.390.161.0001-95, que CONSISTIRÁ na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O SAAE EXTREMOZ/RN, no importe de R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais). 
 
 
Extremoz/RN, 31 de janeiro de 2019. 

 
 

 
JAILTON JOSE BARBOSA TINOCO 

Presidente  
SAAE/Extremoz 

 
 

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. 

 

 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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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. 
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