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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 III – Nº 760 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2013  

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 Nº 189/2013-GP, de 09 de julho de 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a criação e composição do Conselho Municipal de Recursos – CMR instituído pela lei n° 557/2009 Art. 5°, V”. 

O Prefeito do Município de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas, com fulcro nos artigos 2º da Carta Magna e 
10º,V,17°, I,II,  da Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO:   

O que determina a Lei 557/2009, art.5, letra v.  

CONSIDERANDO:  

O que preceituam os art. 31,70, e 74 da Carta Magna, assim como a LRF LC 101 de 04/05/2000 e os embasamentos contidos na Lei  
4.320/64.  

CONSIDERANDO:  

Que a contabilização da Receita é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio das Resoluções CPC nº 750/93, 
publicada no DOU em 31/12/1993, e nº 774/94, Publicada no DOU em 18/01/1995.  

CONSIDERANDO:  

O Princípio da oportunidade, o princípio da competência e os princípios fundamentais da contabilidade.  

CONSIDERANDO:  

Que Receita, pelo enfoque orçamentário, são todos os ingressos disponíveis para cobertura das Despesas Públicas, em qualquer esfera 
governamental.  

CONSIDERANDO:  

Que a Lei nº 4.320/64 regulamenta os ingressos de disponibilidades de todos os entes da federação, classificando-os em dois grupos: 
orçamentários e extra-orçamentários.  

CONSIDERANDO:  

Os conceitos contábeis e orçamentários estabelecidos.  

CONSIDERANDO:  

Que arrecadação da receita é a aplicação do regime orçamentário de caixa descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64, que resulta em registro 
contábil em contas dos sistemas orçamentário.  
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CONSIDERANDO:  

Que a classificação da receita é o depósito na conta do tesouro, relativo ao produto da arrecadação de receitas que resulta em registro 
contábil e a compatibilização ou conciliação com a receita classificada.  

CONSIDERANDO:  

Que na administração publica, o fluxo econômico é compreendido por dois conceitos distintos, porém integrados; que o primeiro é o 
conceito financeiro fundamentado na tradição cameralista (gestão financeira) do ingresso de disponibilidade; que o segundo é o conceito 
patrimonial, fundamentado na tradição patrimonialista, que com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal vem demandando esforços 
para que seja cumprido.  

CONSIDERANDO:  

Que na elaboração do orçamento publico a codificação econômica da receita orçamentária é composta dos níveis, categoria econômica, 
origem, espécie, rubrica, alínea, sub-alínea, para atender as necessidades internas.  

CONSIDERANDO:  

Que o controle contábil das disponibilidades por destinação possibilita a correta aplicação do art. 8º, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF.  

CONSIDERANDO:   

Que a geração da despesa pública e das ações inerentes à administração desse processo, que considera as despesas classificadas 
como obrigatórias de caráter continuado e de pessoal, apresentando definições, limites e formas de controle para as despesas de 
pessoal, incluindo as despesas com a seguridade social.  

CONSIDERANDO:  

Que em análise ao orçamento municipal, foi  observado que as dotações orçamentárias para os devidos pagamentos relativo aos 
pagamentos da Folha do Município e dos devidos processos legais de pagamento de 2013 estão estipulados na LOA.  

CONSIDERANDO: 

Que a LRF exige uma série de providencias relacionadas ao acompanhamento da execução orçamentária e financeira, que devem ser 
cumpridas ao longo do exercício, que a programação financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso e o desdobramento 
da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação deverão ser aprovados por ato do chefe do poder Executivo.  

CONSIDERANDO:  

Que não foi baixado nenhum Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no que se refere à limitação de empenhos e 
movimentação financeira, tendo como objetivo preservar o equilíbrio das contas Públicas, medida que a LRF ampara no art. 4º, inciso I, 
letra “b”, obedecendo ao disposto na LDO.  

CONSIDERANDO:  

Tudo que a Lei ampara, e os princípios fundamentais que regem a Administração Pública, assim como o devido processo legal autuado 
na forma de capa e laudas, que por si é explicito, com os pressupostos da legalidade que disciplina a matéria a partir do ato ordenador 
do processo, bem como as etapas vencidas para a devida conclusão dentro da legalidade administrativa, demonstrado da licitação à 
execução, ou a devida dispensa, constando todos os atos escritos na prudência norteadora da matéria  que semeia o devido processo 
de pagamento, faltando apenas o ordenador de despesa  cumprir com o seu oficio, com o desiderato de determinar o pagamento.  

DECRETA:  

Artigo 1°. Fica criado o Conselho Municipal de Recursos – CMR do Município de Extremoz.  

Artigo 2°. O Conselho Municipal de Recursos – CMR  terá entre suas atribuições; analisar os procedimentos de utilização dos recursos 
do Município, tomando as medidas pertinentes, obedecendo a norma disciplinadora atual sobre a meteria que estiver sendo analisada,  
podendo os membros do Conselho participar de Licitações, por acarretar  despesas futuras a serem analisadas.  

Artigo 3°. A Composição do Conselho Municipal – CMR será instituída por portaria do Prefeito, disciplinando a matéria e a quantidade 
de membros e o presidente, podendo os membros serem escolhidos dentre estes elencados a seguir, com o período de mandato de 
duração  de 3 anos, podendo ser reconduzido por uma única vez. 
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* Secretários Municipais de todas as Pastas do Município.  

* Secretários Adjuntos de todas as Pastas do Município.  

* Procurador Geral do Município 

* Presidente da Fundação Aldeia do Guagiru.  

* Presidente do SAAE  

* Controlador Geral do Município.  

* Gerente de Planejamento Orçamento e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.  

* Gerente de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.  

* Gerente de Financeiro da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.  

* Chefe da Assessoria Jurídica da Procuradoria Geral do Município.  

* E outro servidores devidamente nomeado pelo Ente Publico. 

Artigo 4°. Todos os membros deverão durante o período do seu mandato exercer suas atribuições ordinárias regularmente, se reunindo 
sempre que necessário, através de convocação do Presidente do Conselho de Recursos.  

Artigo 5°. O Conselho poderá realizar dentro de cada mês ate 08 (oito) sessões. Comprovada a necessidade de mais reuniões, estas 
deverão ser feita de maneira extraordinária, com previa autorização do Prefeito.  

Artigo 6°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.  

      Publique-se, cumpra-se e arquive-se. 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz/RN – CEP - 59575-000 
Telefone: (84) 3279-4910 

DECRETO Nº 191/2013 

INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA PORTARIA Nº 828/2011 E 753/2012. 

Klauss Francisco Torquato Rego, Prefeito Constitucional do Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte-RN, no uso 

das atribuições legais, e  

CONSIDERANDO a necessidade de: 

a) padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida 

na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b) elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; 

c) atender aos dispositivos da Portaria n. 406, de 20 de junho de 2011, e suas alterações, da Secretaria do Tesouro Nacional; e 

d) proporcionar maior transparência das contas públicas; 

D E C R E T A: 

Art. 1º fixa prazo para execução e adequação do Cronograma de Ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos a 

serem implementados no âmbito do Poder Executivo, conforme quadro que integra este Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Extremoz-RN, 28 DE AGOSTO DE 2013 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO 
Prefeito Constitucional  

 
Antônio Lisboa Gameleira 

Secretario Municipal de Planej. Administração e Finanças 
 

ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ADOTADOS E A ADOTAR EM FACE DA PORTARIA STN Nº 828/2011, 

753/2012 e RN-TC 009/2013. 

ENTE DA FEDERAÇÃO: Município de Extremoz-RN, 28 de Agosto de 2013 

PODER: Executivo 

ASSUNTO: Adequação dos procedimentos adotados e a adotar pelo Município, em face da determinação contida na Portaria STN nº 

828/2011 e 753/2012, assim como diante dos procedimentos contábeis específicos e patrimoniais, contidos no Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, Portaria STN Nº 637/2012. 

OBJETO: Divulgação dos procedimentos contábeis já adotados e elaboração de cronograma de ações a adotar até 2014, com evidência 

nos seguintes aspectos: a) reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida 

ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas; b) reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por 

competência; c) reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; d) registro de fenômenos 

econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão; e) 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infra-estrutura; f) implementação do sistema de custos; g) aplicação do Plano 

de Contas, detalhado no nível exigido para consolidação das contas nacionais; h) demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO À PORTARIA STN nº 828/2011 753/2012 e RN-TC 009/2013 

"NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" 

ITEM PRODUTO STATUS DE 
REALIZAÇÃO 

PRAZO 
MÁXIMO 

1 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, 
tributários ou não, por competência, 
e a dívida ativa, incluindo os 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

1.1 Desenvolvimento de 
metodologia para registro de 
créditos, tributários ou não, 
por competência; 

Metodologia por tipo de 
tributo. 

 07 / 2013 
 

1.2 Aquisição \ Desenvolvimento 
de sistema para registro do 
crédito tributário por 
competência para os tributos 
de responsabilidade do ente. 

Sistema de Informações 
Contábeis – SIC. 

 07 / 2013 
 

1.3 Adequação do sistema à 
metodologia local de 
inscrição em dívida ativa; 

Sistema de Informações 
Contábeis adequado à 
metodologia anterior de 
créditos tributários e 
dívida ativa. 

 01 / 2014 
 

1.4 Estabelecimento de 
metodologia para ajuste para 
perdas para os créditos 
registrados por competência, 
bem como da dívida ativa. 

Metodologia por tipo de 
ajuste para perdas 

 01/2014 

1.5 Adequação do sistema à 
metodologia local de ajuste 
para perdas, inclusive de 
dívida ativa; 

SIC adequado à 
metodologia de ajustes 
para perdas. 

 01/2014 

2 Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
obrigações e provisões por competência; 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

2.1 Elaboração de 
procedimentos para 
reconhecimento e 
mensuração das obrigações 
por competência, incluídas 
as provisões; 

Metodologia de 
reconhecimento de 
obrigação por 
competência 

 09 / 2014 

2.2 Adequação\Desenvolvimento 
de sistema para registro de 
obrigação por 

SIC adequado à 
metodologia de registro 
de obrigações por 

 01 / 2014 
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competência; Competência. 

3 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
móveis, imóveis e intangíveis; 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

3.1 Elaboração de 
procedimentos para 
reconhecimento e 
mensuração do ativo 
imobilizado e do ativo 
intangível, além de rotinas 
para a depreciação, 
amortização 
e exaustão sistematizadas 
dos mesmos; 

Metodologia de 
reconhecimento e 
mensuração de ativos 
imobilizados e 
intangíveis. 

 06 / 2014 

3.2 Elaboração de 
procedimentos para 
sistematização da 
reavaliação e do ajuste ao 
valor recuperável dos ativos; 

Metodologia de 
reavaliação e 
"impairment" periódicos 
dos ativos. 

 08 / 2014 

3.3 Adequação \ 
Desenvolvimento de 
sistemas para registro de 
imobilizado (móveis e 
imóveis) e intangível. 

SIC adequado à 
metodologia de registro 
de imobilizado e 
intangível, bem como à 
depreciação\amortização 
dos mesmos. 

 12 / 2014 

4 Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, tais como 
depreciação, 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

4.1 Aquisição \ Desenvolvimento 
de sistema de controle 
patrimonial; 

SIC adequado ao 
registro do patrimônio do 
ente. 

 12 / 2014 

4.2 Levantamento em nível local 
do patrimônio da entidade e 
registro no sistema; 

Relatório do SIC com 
detalhamento do 
patrimônio do ente, com 
base em perícia ou 
referência de mercado. 

 05 / 2014 

4.3 Desenvolvimento e 
operacionalização de rotina 
de depreciação, amortização 
e exaustão do imobilizado; 

Metodologia de 
operacionalização da 
depreciação, 
amortização e exaustão. 

 08 / 2014 

4.4 Desenvolvimento de rotinas 
de reavaliação e redução ao 
valor recuperável para os 
ativos; 

Metodologia de 
operacionalização da 
reavaliação e do 
"impairment". 

 12/ 2013 

 

4.5 Adequação do SIC aos 
procedimentos de 
ajustes patrimoniais 
acima 
apresentados. 

SIC adequado à 
metodologia 
de depreciação, 
reavaliação, 
"impairment", etc. dos 
elementos 
patrimoniais. 

 12 / 2014 

5 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
ativos de infraestrutura; 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

5.1 Aquisição \ 
Desenvolvimento de 
sistema de controle de 
patrimônio de 
infraestrutura; 

SIC adequado aos 
ativos 
de infraestrutura. 

 09 / 2013 

5.2 Levantamento em nível 
local do patrimônio de 
infraestrutura do ente; 

Relatório com 
detalhamento 
do patrimônio de 
infraestrutura. 
do ente, com base 
em 
perícia 
ou "benchmark". 

 12 / 2013 

5.3 Desenvolvimento e 
operacionalização de 
rotina de depreciação 
dos ativos de 
infraestrutura; 

Metodologia de 
depreciação do 
patrimônio de 
infraestrutura à 
realidade. 

 12 / 2014 

5.4 Desenvolvimento de 
rotinas de reavaliação e 
redução ao valor 

Metodologia de 
reavaliação e 
"impairment" para os 

 12 / 2014 
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recuperável para os 
ativos de infraestrutura; 

ativos de 
infraestrutura. 

5.5 Adequação do SIC aos 
procedimentos 
anteriormente definidos 
para ajustes no 
patrimônio de 
infraestrutura. 

SIC adequado ao 
controle do 
patrimônio de 
infraestrutura. 

 12 / 2014 

6 Implementação do sistema de custos; ( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

6.1 Registro de fenômenos 
por competência; 

Relatório 
evidenciando 
que fenômenos por 
competência têm sido 
periodicamente. 

 12 / 2013 

6.2 Registro de fenômenos 
econômicos, 
independentemente de 
questões 
orçamentárias; 

Relatório 
evidenciando 
que fenômenos sem 
relação com 
orçamento 
tem sido 
periodicamente 
registrados. 

 12 / 2014 

6.3 Identificação de 
programas, serviços, 
etc., que terão os custos 
levantados; 

Relatório com objetos 
de 
custos levantados. 

 02 / 2014 

6.4 Levantamento de 
variáveis físicas para 
estabelecimento de 
custos; 

Relatório com 
variáveis 
físicas para 
levantamento de 
custos. 

 02 / 2014 

6.5 Levantamento de 
variáveis financeiras e 
econômicas para 
estabelecimento de 
custos; 

Relatórios com 
variáveis 
financeiras para 
levantamento 
de custos. 

 06 / 2014 

6.6 Ajuste \ aquisição de SIC 
para levantamento de 
custos. 

SIC ajustado para 
levantamento de 
custos. 

 06 / 2014 

7 Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível 
exigido para a consolidação das contas nacionais; 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

7.1 Extensão do PCASP 
para nível detalhado 
necessário ao ente; 

PCASP estendido até 
o 
nível necessário para 
registro contábil dos 
fenômenos do plano 
de 
contas. 

 01 / 2014 

7.2 Levantamento de todos 
os fenômenos 
relacionados à gestão 
contábil local; 

Relatório de 
fenômenos 
que devem ser 
registrados na 
contabilidade do 
ente. 

 01 / 2014 

7.3 Elaboração de eventos 
para registro contábil dos 
fenômenos levantados 
anteriormente; 

Relatório com 
eventos 
que registram os 
fenômenos 
anteriores com base 
no 
PCASP estendido 
(7.1). 

 01 / 2014 

7.4 Aquisição \ 
Desenvolvimento de 
sistema para que o 
PCASP estendido e os 
eventos sejam 
carregados; 

SIC adequado ao 
PCASP estendido e 
aos 
eventos. 

 01 / 2014 

7.5 Criar rotinas de 
integridade e de abertura 
e encerramento do 
exercício; 

Metodologia de 
registro 
da abertura e 
encerramento do 
exercício, além de 
verificação de 

 01 / 2014 
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integridade dos 
dados. 

7.6 Adequação do SIC às 
rotinas de integridade, 
abertura e encerramento 
do 
exercício; 

SIC adequado às 
rotinas 
de integridade, 
abertura 
e encerramento do 
exercício. 

 01 / 2014 

 Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor 
Público; 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

8.1 Elaboração de 
regra\fórmulas para 
levantamento das 
DCASP a partir da 
contabilidade; 

Metodologia de 
levantamento 
das DCASP por meio do 
PCASP estendido e das 
demais informações. 

 12 / 2014 

8.2 Ajuste das 
demonstrações 
contábeis para o novo 
padrão, com a inclusão 
das 
fórmulas; 

Template de DCASP 
adequadas à novas 
demonstrações 
contábeis 

 12 / 2014 

8.3 Ajuste em sistemas para 
inclusão do novo modelo 
de DCASP; 

SIC adequado à 
metodologia 
de levantamento das 
DCASP a partir do 
PCASP estendido e 
das demais 
informações. 

 12 / 2014 

9 Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. 

( 0 a 100 % ) MM\AAAA 

9.1 Registros de 
participações em outras 
entidades por meio de 
custo ou equivalência 
patrimonial; 

Template de ajustes de 
participações. 

 12 / 2014 

9.2 Controle de 
estoque\almoxarifado 
independente de 
execução orçamentária e 
com 
entrada por recebimento 
e baixa por consumo; 

Metodologia de controle 
de estoques\almoxarifado 

 12 / 2014 

9.3 Ajuste do SIC para as 
metodologias anteriores. 

SIC ajustado ao controle 
De estoques\almoxarifado 
além de participações 
em outras entidades. 

 12 / 2014 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO 
Prefeito Constitucional  

 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretario Municipal de Planej. Administração e Finanças 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

Extrato de Contrato Processo Carona Nº 004/2013 - A Prefeitura Municipal de Extremoz/RN  por  intermédio  do  seu  gestor,  torna  

público  a   adesão  a  Ata  de  Registro  de Preço  do  Pregão  Presencial de n°026/2013-SRP realizado  pela Prefeitura Municipal de 

Goianinha/RN, OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos permanentes,  tendo  como  ganhadora  a 

empresa O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME,  CNPJ:  08.773.990/0001-02, ganhadora no Valor Global do contrato  de 

R$ 556.746,00 (quinhentos e cinqüenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais). Extremoz/RN, 04 de Setembro de 2013. 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
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Os projetos de Lei aprovados receberam os seguintes números de Leis após sanção do Executivo: 
- Lei nº  727/2013: Nomeia as ruas do Loteamento Costa das Dunas, no município de Extremoz e dá outras providências; 
- Lei nº 728/2013: Criação do título de Cidadão Honorário ou Benemerito; 

 
O Executivo diligenciou: 
- Emenda Modificativa nº 03/2013: Emenda Modificativa a Lei nº 550/2009, que dispõe sobre a Semana Evangélica no Município de 
Extremoz. 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

SANÇÕES DO PREFEITO 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ – RN, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 
LEI Nº 727 /2013        
                     
Nomeia as ruas do LOTEAMENTO COSTA DAS DUNAS, no município de Extremoz e da outras providencias. 
 Art. 1º - Ficam nomeadas as Ruas do LOTEAMENTO COSTA DAS DUNAS, conforme Croqui anexado, e ruas assim definidas:    

Rua Projetada A – Rua PEDRO VASCONCELOS 1 
Rua Projetada B – Rua BEM-TE-VI 
Rua Projetada C – Rua BEIJA FLOR 
Rua Projetada D – Rua SABIA 
Rua Projetada E – Rua JAÇANA 
Rua Projetada F – Rua GAIVOTA-ALEGRE 
Rua Projetada G – Rua JURITI 
Rua Projetada H – Rua ARARAJUBA 
Rua Projetada I – Rua EUCLIDES DANTAS 
Rua Projetada J – Rua BACURAU 
Rua Projetada K – Rua  ACURANA 
Rua Projetada L – Rua  ANDORINHA 

               Rua Projetada M – Rua JURUVA 
Rua Projetada N – Rua JOAO-DE-BARRO 
Rua Projetada O – Rua TUCANO 
Rua Projetada P – Rua UIRAPURU 
Rua Projetada Q– Rua TRICOLINO 
Rua Projetada R – Rua SANHAÇU 
Rua Projetada S– Rua CANARIO-DO-CAMPO 

 
Art. 2º - Fica determinado que o órgão competente do município providencie a colocação das placas nos locais determinados. 

 
Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo a regulamentação final deste projeto de lei. 
 
Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário 
 
Proponente: Joaz Oliveira Mendes da Silva – Vereador-Presidente 
Aprovado pelo Poder Legislativo em 27/08/2013. 
 

Extremoz, 05 de Setembro de 2013 (SANÇÃO DO PREFEITO) 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito Municipal 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ – RN, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 

Lei 728/2013 

Criação do Título de Cidadão Honorário ou  de Cidadão Benemérito. 

 Art. 1º Fica definido que o Título de Cidadão(ã) Honorário(a) de Extremoz/RN poderá ser concedido àquele(a) que tenha 

prestado inestimáveis serviços em prol da comunidade e, que não tenha nascido nesta cidade. 
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  Art. 2º Fica definido que o cidadão(ã) nascido em Extremoz/RN e  que tenha prestado inestimáveis serviços em prol da 

comunidade, poderá ser agraciado com o Título de Cidadão (ã) Benemérito(a). 

    Art. 3º Define que os títulos acima mencionados são prerrogativas do Poder Legislativo Municipal. 

  Art. 4º O projeto de lei que versar sobre concessão de título de Cidadão Honorário ou de Cidadão Benemérito está sujeito a 

aprovação mediante quorum qualificado. 

  Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Aprovado pelo Poder Legislativo em 27 de Agosto de 2013 

Proponente: Vereador Joaz Oliveira Mendes da Silva -Presidente   

Extremoz, 06 de setembro de 2013 (SANÇÃO DO PREFEITO). 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DILIGÊNCIAS DO PREFEITO 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ – RN, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu 
diligêncio a seguinte Emenda. 
 

EMENDA MODIFICATIVA A LEI DE Nº 550/2009 QUE DISPÕE SOBRE A SEMANA EVANGÉLICA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ.  

Extremoz, 05 de Setembro de 2013 (DILIGENCIADO PELO EXECUTIVO). 

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

Prefeito Municipal 
 

SAAE 

 

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE EXTREMOZ/RN 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 

– Objeto: contratação de empresa ou instituição especializada para prestação de serviços técnicos especializados consistentes no 

planejamento, organização, realização e processamento de concurso público para provimento de vagas no quadro efetivo da do serviço 

autônomo de aguas e esgoto-SAAE de Extremoz/RN. A comissão de licitação do SAAE de Extremoz/RN, torna público que em face da 

ocorrência de falhas na elaboração do edital inerente ao processo em referencia, por determinação da administração superior, fica 

suspenso, por prazo não determinado, a realização do referido pleito, ate que sejam escoimadas as referidas imprecisões, oportunidade 

em que seja publicado o novo prazo para sua realização. Alessandro Diniz Marques-Presidente da CPL. 
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