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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 IV – Nº 927 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2014  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

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

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças 
                                                                                                                                   
 
Extremoz/RN, 01 de agosto de 2014. 
 
 

Edital de Convocação 
 
 

Assunto: Convite para Audiência Publica. 
 
 

O Município de Extremoz por seu Secretario Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças convida toda a 
População para participar de uma audiência publica em 12 de 
agosto de 2014, às 08:00 horas, com a finalidade especifica de 
colher opiniões da população e de todos os participes para 
minutar o Projeto de Lei do Orçamento para 2015, (LOA) – Lei 
Orçamentária Anual, que se realizara no Auditório da 
Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência 
Social – SMTHAS. 

 
 Ficara a disposição uma urna para colher as opiniões e este 
Secretário presidirá a Audiência Publica. Estão sendo 
convidados todos os vereadores e a população, por meio de 
vinheta divulgada em carro de som. 
 
 A lei complementar 101/2000 e a lei 10.257/2001 preveem a 
realização de audiência publica nos processos e elaboração e 
discutição dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
LOAS, caracterizando o Principio Constitucional da 
participação popular.  
 
 Devem exigir esta comprovação porque a participação 
popular é o principio constitucional e condição autoritária nos 
processos de elaboração e discussão das Leis Orçamentárias 
e Planas, nulificando o processo que não observar 
minimamente o dever de ouvir a sociedade. 
 
 Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, “violar um 
principio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer”. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretario Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN  

CEP - 59575-000  Telefone: (84) 3279 2031  
 

NOTIFICAÇÃO 
  
  
Ilmo. Sr.  
TUTOVAN DA SILVA MORAIS  
Representante Legal 
COMERCIAL T&T LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 
05.009.904/0001-00, Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO 
N°200- CIDADE ALTA . Tel: 3222-1625, I.E.: 20.091.870-2, 
NATAL/RN                                  . 
  
  
Prezado Senhor, 
  

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO tendo este, sido 
notificado diversas vezes verbalmente e por telefone, pela 
inexecução do contrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N. 007/2013, diante da postura adotada pela contratada, numa 
inércia imotivada em não entrega os materiais das ordens de 
compras n° 057 e 058 de 2014, infringindo assim o contrato 
firmado entre as partes, mormente a Cláusula Oitava – Do 
local e Prazo de Entrega. 

 
Vossa Senhoria não entregou os matérias. Com isso, 

não havendo justificativa para o atraso no fornecimento, 
caracterizando morosidade excessiva e total falta de interesse 
ou incapacidade operacional para continuar os serviços que 
foram contratados, infringindo escancaradamente o contrato 
celebrado. 

 
Em razão da irregularidade acima discriminada, vê-se 

que a contratada não cumpriu com o prazo determinado no 
contrato ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2013, 
decorrente do Pregão Presencial n° 026/2013, pactuado com 
esta empresa, que, segundo a CLÁUSULA OITAVA – DO 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, o prazo para o fornecimento 
dos materiais e de  até 10 (dez) dias, contados a partir do dia 
seguinte ao do recebimento da  Ordem de Compra emitida pela 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 

 
Ressalta-se que a situação acima narrada enseja a 

aplicação de diversas penalidades, contidas ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2013 decorrente do Pregão 
Presencial n° 026/2013 como também na lei n°8.666/93: 
  

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA – DO 
CANCELAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
12.1. A Ata de Registro de 
Preços poderá ser 
cancelada, total ou 
parcialmente, de forma 
unilateral pelo órgão 
gerenciador, quando: 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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a)-O(s) fornecedor(es) que 
não se dispuserem a 
consertar/substituir os 
produtos que vierem a 
apresentar defeitos de 
qualidade, durante o seu 
prazo de validade e/ou 
garantia; 
b)-O(s) fornecedor(es) não 
cumprir(em) as obrigações 
constantes deste 
Instrumento; 
c)-O(s) fornecedor(es) não 
retirar(em) a ORDEM DE 
COMPRA no prazo 
estabelecido, sem 
apresentar justificativa 
aceita pelo Ordenador de 
Despesas do órgão 
gerenciador; 
d)-O(s) fornecedor(es), na 
execução do contrato, 
incorrer em numa das 
hipóteses enumeradas no 
artigo 78 da Lei n. 
8.666/93; 
e)-Os preços registrados 
se apresentarem 
superiores aos praticados 
no mercado e o(s) 
fornecedor(es) não 
quiser(em) acordar a 
revisão; 
f)-Por razões de interesse 
público devidamente 
demonstradas e 
justificadas nos autos;       
12.2. O cancelamento da 
Ata de Registro de Preços, 
nas hipóteses previstas 
anteriormente, 
assegurados o 
contraditório, será 
comunicado ao(s) 
fornecedor(es) e publicado 
na Imprensa Oficial. 
12.3. O fornecedor poderá 
solicitar o cancelamento do 
seu registro de preço na 
ocorrência de fatos 
supervenientes que venha 
a comprometer a perfeita 
execução contratual, 
decorrentes da Teoria da 
Imprevisão, devidamente 
comprovados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA - DAS 
PENALIDADES 
16.1. A recusa 
injustificada da empresa 
em retirar a ORDEM DE 
COMPRA dentro do prazo 
estabelecido no Item 8.3 ou 
mesmo recebê-la fora do 
prazo configurará falta 
grave e ensejará, a critério 
do órgão gerenciador, a 
aplicação de uma das 

seguintes penalidades, 
garantida a prévia defesa, 
de conformidade com o art. 
13 do Dec. 30/2007 ou com 
o art. 78 da Lei n. 8.666/93: 
a)-Descredenciamento e 
impedimento de licitar ou 
contratar com a 
Administração por, no 
mínimo 02 (dois) anos e, 
no máximo, 05 (cinco) anos 
ou 
b)-Declaração de inidôneo 
do fornecedor, impedindo-o 
de licitar ou ser contratado 
pela Administração 
Pública, pelo prazo de 02 
(dois) anos quando então 
poderá solicitar a sua 
reabilitação. 
16.2. O Fornecedor que 
atrasar a entrega do 
objeto ou inadimplir o 
contrato incorrerá nas 
penalidades 
administrativas previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei n. 
8.666/93 e, se for o caso, 
7º da Lei n. 10.520/02. 
16.3. A multa moratória, 
quando cabível, será da 
ordem de 0,5% (meio por 
cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), 
incidente sobre o valor da 
parcela inadimplida. 
16.4. A multa 
administrativa com 
natureza de perdas e 
danos, total ou parcial do 
contrato, será da ordem de 
até 20% (vinte por cento), 
incidente sobre o valor da 
parte inadimplida. 
16.4.1. Em caso de atraso 
na entrega injustificado, a 
multa prevista, incidirá 
sobre o montante que se 
encontrar em efetivo atraso 
e o pagamento será de 
conformidade com a 
quantidade efetivamente 
entregue.     
16.5. A multa 
eventualmente aplicada 
será cobrada por desconto 
dos créditos que o 
fornecedor tiver a receber. 
16.6. Além da multa por 
atraso, a Administração, 
dependendo do caso, 
poderá aplicar também as 
demais penalidades 
previstas no artigo 7º da 
Lei n. 10.520/2002 e artigo 
87 da Lei n. 8.666/93. 
16.7. A empresa signatária 
desta Ata, quando o 
fabricante não se dispuser 
a consertar/substituir os 
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produtos que vierem a 
apresentar defeitos de 
qualidade, durante o seu 
prazo de validade e/ou 
garantia, ficará responsável 
diretamente pela 
substituição ou conserto 
dos produtos avariados, 
exceto se comprovado uso 
indevido por parte do órgão 
signatário.  
16.8. Contra atos de 
aplicação de penalidades 
cabem defesa prévia, a 
serem interpostos no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação do 
ato. 
 16.9. Os órgãos ou 
entidades que porventura 
utilizarem esta Ata de 
Registro de Preços, nos 
termos do Item 5.3, 
deverão comunicar ao 
órgão gerenciador, 
eventuais problemas que 
possam ter com os 
fornecedores, cabendo ao 
mesmo aplicar, se for o 
caso, as penalidades 
cabíveis. 
16.10. As penalidades 
previstas nesta Ata não 
serão relevadas, salvo 
quando ficar comprovada a 
ocorrência de situações 
que se enquadrem no 
conceito jurídico de força 
maior ou caso fortuito. 
 

Diante do exposto, notificamos V. S.ª que, em virtude 
do não cumprimento da obrigação pactuada no contrato ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2013, restou configurada 
a inexecução integral das obrigações assumidas, estando o 
fornecimento, atrasado, sem qualquer justificativa plausível, 
caracterizando-se as condutas vedadas pela legislação 
vigente, não restando outra alternativa ao Município senão 
aplicar as penalidades contratuais pactuadas, além de todas as 
sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

 
Por fim, informa que é a mesma tem um prazo de 

24(vinte e quatro) horas para a entrega dos materiais em 
questão, porém, se os mesmos não forem entregues nesse 
prazo a administração procederá o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, emitirá a Declaração de inidôneo do 
fornecedor e publicará os mesmos na Imprensa Oficial 
(Município,Estado e União),além disso será aplicadas as multa 
moratória, administrativa e eventual como também será 
informado aos órgãos aderentes da referida Ata sobre o seu 
cancelamento. Outrossim, ficam os autos com vistas 
franqueadas à empresa para fins de direito. 
  
Extremoz/RN, 31 de julho de 2014. 
  
  
  

Antônio Lisboa gameleira 
Secretaria Municipal de Planejamento,Administração e 

Finanças  

  
  
 
 
 
CIENTE, em ____________/ ______________/ _________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN  

CEP - 59575-000  Telefone: (84) 3279 2031  
 

NOTIFICAÇÃO 
  
  
Ilmo. Sr.  
AIRTON COSTA BARBOSA JUNIOR  
Representante Legal 
AIRTON COSTA BARBOSA JUNIOR-ME, situada na rua 
Flores dos Girassóis, s/n, casa 01, Jardins,São Gonçalo do 
Amarante/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.686.594/0001-00                                  
. 
  
 Prezado Senhor, 
  

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, pela inexecução 
do contrato do PREGÃO PRESENCIAL 002/2014, diante da 
postura adotada pela contratada, numa inércia imotivada em 
não entrega os materiais das ordens de compras n° 
055,056,128 e 143 de 2014, infringindo assim o contrato 
firmado entre as partes, mormente a Cláusula segunda – 
Obrigações das Partes. 

 
Vossa Senhoria não entregou os matérias. Com isso, 

não havendo justificativa para o atraso no fornecimento, 
caracterizando morosidade excessiva e total falta de interesse 
ou incapacidade operacional para continuar os serviços que 
foram contratados, infringindo escancaradamente o contrato 
celebrado. 

 
Em razão da irregularidade acima discriminada, vê-se 

que a contratada não cumpriu com o prazo determinado no 
contrato do PREGÃO PRESENCIAL 002/2014, pactuado 
com esta empresa, que, segundo a Cláusula segunda – 
Obrigações das Partes, onde a contratada deverá Entregar 
com pontualidade o produto ofertado, ou seja , até 05 (cinco)  
dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento 
da  Ordem de Compra emitida pela Prefeitura Municipal de 
Extremoz/RN. 

 
Ressalta-se que a situação acima narrada enseja a 

aplicação de diversas penalidades, contidas no contrato 
decorrente do Pregão Presencial n° 002/2014 como também 
na lei n°8.666/93: 
  

Diante do exposto, notificamos V. S.ª, tendo este, sido 
notificado diversas vezes verbalmente e por telefone, que, em 
virtude do não cumprimento da obrigação pactuada no contrato 
decorrente do Pregão Presencial n° 002/2014, restou 
configurada a inexecução integral das obrigações assumidas, 
estando o fornecimento, atrasado, sem qualquer justificativa 
plausível, caracterizando-se as condutas vedadas pela 
legislação vigente, não restando outra alternativa ao Município 
senão aplicar as penalidades contratuais pactuadas, além de 
todas as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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Por fim, informa que é a mesma tem um prazo de 

24(vinte e quatro) horas para a entrega dos materiais em 
questão, porém, se os mesmos não forem entregues nesse 
prazo a administração procederá o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, emitirá a Declaração de inidôneo do 
fornecedor e publicará os mesmos na Imprensa Oficial 
(Município,Estado e União),além disso será aplicadas as multa 
moratória, administrativa e eventual como também será 
informado aos órgãos aderentes da referida Ata sobre o seu 
cancelamento. Outrossim, ficam os autos com vistas 
franqueadas à empresa para fins de direito. 
  
Extremoz/RN, 31 de julho de 2014. 
  
  
  

Antônio Lisboa gameleira 
Secretaria Municipal de Planejamento,Administração e 

Finanças  
  
  
 
 
 
CIENTE, em ____________/ ______________/ _________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN  

CEP - 59575-000  Telefone: (84) 3279 2031  
 

NOTIFICAÇÃO 
  
  
Ilmo. Sr.  
JOSÉ CÉSAR DA COSTA CALADO 
Representante Legal 
 
CLARIT COMERCIAL EIRELI, situada na Rua Câmara 
Cascudo, 675, Parnamirim /RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.898.097/0001-27. 
  
 Prezado Senhor, 
  

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, pela inexecução 
do contrato do PREGÃO PRESENCIAL 002/2014, diante da 
postura adotada pela contratada, numa inércia imotivada em 
não entrega os materiais das ordens de compras n° 124 de 
2014, infringindo assim o contrato firmado entre as partes, 
mormente a Cláusula segunda – Obrigações das Partes. 

 
Vossa Senhoria não entregou os matérias. Com isso, 

não havendo justificativa para o atraso no fornecimento, 
caracterizando morosidade excessiva e total falta de interesse 
ou incapacidade operacional para continuar os serviços que 
foram contratados, infringindo escancaradamente o contrato 
celebrado. 

 
Em razão da irregularidade acima discriminada, vê-se 

que a contratada não cumpriu com o prazo determinado no 
contrato do PREGÃO PRESENCIAL 002/2014, pactuado 
com esta empresa, que, segundo a Cláusula segunda – 
Obrigações das Partes, onde a contratada deverá Entregar 
com pontualidade o produto ofertado, ou seja , até 05 (cinco)  
dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento 
da  Ordem de Compra emitida pela Prefeitura Municipal de 
Extremoz/RN. 

 
Ressalta-se que a situação acima narrada enseja a 

aplicação de diversas penalidades, contidas no contrato 
decorrente do Pregão Presencial n° 002/2014 como também 
na lei n°8.666/93: 
  

Diante do exposto, notificamos V. S.ª, tendo este, sido 
notificado diversas vezes verbalmente e por telefone, que, em 
virtude do não cumprimento da obrigação pactuada no contrato 
decorrente do Pregão Presencial n° 002/2014, restou 
configurada a inexecução integral das obrigações assumidas, 
estando o fornecimento, atrasado, sem qualquer justificativa 
plausível, caracterizando-se as condutas vedadas pela 
legislação vigente, não restando outra alternativa ao Município 
senão aplicar as penalidades contratuais pactuadas, além de 
todas as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
Por fim, informa que é a mesma tem um prazo de 

24(vinte e quatro) horas para a entrega dos materiais em 
questão, porém, se os mesmos não forem entregues nesse 
prazo a administração procederá o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, emitirá a Declaração de inidôneo do 
fornecedor e publicará os mesmos na Imprensa Oficial 
(Município,Estado e União),além disso será aplicadas as multa 
moratória, administrativa e eventual como também será 
informado aos órgãos aderentes da referida Ata sobre o seu 
cancelamento. Outrossim, ficam os autos com vistas 
franqueadas à empresa para fins de direito. 
  
Extremoz/RN, 31 de julho de 2014. 
  
  
  

Antônio Lisboa gameleira 
Secretaria Municipal de Planejamento,Administração e 

Finanças  
  
  
 
CIENTE, em ____________/ ______________/ _________ 

 

Prefeitura Municipal de Extremoz 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano SMTTU 

ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO 
 
Processo nº: 281/2014 Validade: ATÉ 30 DE ABRIL 
 
Exercício: 2015 
Permissão nº: TX 036 
Permissionário: JOSÉ FERREIRA DE MOURA 
Placa: NNM 8972 
UF: RN 
Chassi: 9BGXH75X0AC218620 
Marca e Modelo: GM/MERIVA MAXX – 2010/2010 
 
 

ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (Interino) 

Portaria 002/2014 –GP 
Matrícula: 99001445 

 
Prefeitura Municipal de Extremoz 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano SMTTU 
 
 

ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO 
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      Processo nº 270/2014 Validade: ATÉ 31 DE JULHO 
 

Exercício: 2015 
Permissão nº: TX 251 
Permissionário: ALEXANDRE MARTINS DA COSTA 
Placa: OJT 6087 
UF: RN 
Chassi: 9BWAA05W9DP067973 
Marca e Modelo: VW/GOL 1.0 GIV – 2012/2013 
 

 
ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Urbano 
(Interino) 

Portaria 002/2014 –GP 
Matrícula: 99001445 

 
Prefeitura Municipal de Extremoz 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano SMTTU 
 

ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO 
 
Processo nº: 012/2014    Validade: ATÉ 31 DE AGOSTO 
Exercício: 2015 
Permissão nº: TX 283 
Permissionário: VALDENIR TRIGUEIRO DE SOUZA 
Placa: OWE 4140 
UF: RN 
Chassi: 8AGSU19F0ER155888 
Marca e Modelo: I/CHEVROLET CLASSIC LS – 2013/2014 
 
 

ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (Interino)  

Portaria 002/2014 –GP 
Matrícula: 99001445 

 

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 17 horas da véspera 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 subseqüente;  
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o 
equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
• A reclamação quanto a 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: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 esteja 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 COMISSÃO. 
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