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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 V – Nº 1102– EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO 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 
 

SANÇÃO 
 

LEI N.º   843/2015                                DE 26 de junho de 2015. 
 
Autoriza a permuta de imóveis entre a Prefeitura Municipal de 
Extremoz e a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal 
da Marinha. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ, faço saber que a Câmara Municipal de 
Extremoz/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
        Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar 
imóvel de propriedade do Município de Extremoz, por imóvel 
de propriedade da Caixa de Construções de Casas para o 
Pessoal da Marinha.  
 
        O imóvel de propriedade do Município de Extremoz 
objeto da permuta, desafetado de acordo com o Decreto 
228/2014, constitui-se de “Área de terreno com 14.474,42 m² 
situado com frente para a Rua Comandante Valentim Pereira 
Neto e a Rodovia Estadual RN-160”, Matrícula n.º 17.035, do 
livro 2/54-RG, fls. 18, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Extremoz/RN, avaliado em R$ 1.038.000,00 (hum 
milhão, trinta a oito mil reais), de acordo com o Laudo de 
Avaliação Imobiliária, de 27 de abril de 2015. 
 
Art.    O imóvel de propriedade da Caixa de Construções de 
Casas para o Pessoal da Marinha objeto da permutaconstitui-
se de“Qua en a e dois (4 ) lo es do Lo eamen o Pa que 
Residencial Estrela do mar, localizado no Município de 
Extremoz/RN. Os referidos lotes estão distribuídos nas quadras 
denominadas A, B e C, sendo a Quadra A representada pelos 
Lotes 08, 09, 10 e 11; a Quadra B, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 
08; e a Quad a C, Lo es 0  à  0”, Matrícula n.º 17.035, do livro 
2/54-RG, fls. 18, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Extremoz/RN, Área de terreno com 14.474,42 m² 
situado com frente para a Rua Comandante Valentim Pereira 
Neto e a Rodovia Estadual RN-160”,Matrícula n.º 4.432, do 
livro 2/V-RG, fls. 108, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Extremoz/RN, avaliado em R$ 1.038.000,00 (hum 
milhão, trinta a oito mil reais), de acordo com o Laudo de 
Avaliação Imobiliária, de 27 de abril de 2015. 
 
Art. 4º A permuta objeto da presente Lei autorizativa é 
precedida de justificativa do interesse Público e Laudo de 
Avaliação Prévia dos Bens Imóveis a serem permutados, 
devendo se efetivar por meio de escritura pública de bens 
imóveis, cuja competência é da Secretaria de Planejamento, 
Administração e Finanças e Informações.  
 
Art. 5º Da Escritura Pública de Permuta deverá constar, 
obrigatoriamente, o valor dos bens imóveis permutados, 
ressaltando-se que a permuta não envolve troca de valores, 
uma vez que será processada de igual para igual, com base na 
avaliação dos imóveis, não cabendo ao Município o pagamento 
de qualquer diferença ou ônus. 
 

 
 
Art. 6º Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO  

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI N.º  845/2015, DE 12 DE JUNHO DE 2015. 
 
Modifica a redação do §5º do art. 99, da Lei Complementar 
Municipal nº 634, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe 
sobre o Código de Obras do Município de Extremoz/RN e dá 
outras providências. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ, faço saber que a Câmara Municipal de 
Extremoz/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° - O §5º do art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 
634, de 30 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“    99º O p oje o de 
implantação de 
conjunto residencial 
e/ou condomínio será 
submetido à 
apreciação da 
Prefeitura Municipal e 
deverá atender as 
seguintes condições: 

§5º - As áreas de 
acesso serão 
revestidas com 
pavimento do tipo 
articulado, adequado 
para tráfego leve e 
urbano, constituído por 
paralelepípedos 
graníticos ou 
basálticos, ou peças 
pré-moldadas de 
concreto, colocadas 
justapostas, rejuntadas 
com calda ou 
argamassa de cimento, 
ou cimen o asfál ico ” 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

FRANCINI STELLI GOLDONI 
Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo 

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

Prefeito Constitucional 
 
 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 
LEI N.º844/2015,                                                                 DE 
12 DE JUNHO DE 2015. 
 

Modifica a redação da Lei Complementar Municipal nº 631, de 

17 de dezembro de 2010, que institui o Código de Meio 

Ambiente do Município de Extremoz/RN e dá outras 

providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ, faço saber que a Câmara Municipal de 

Extremoz/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1° - A Lei Complementar n.º 631, de 17 de dezembro de 

2010, passa a vigorar com a as seguintes alterações: 

“      74 São inf ações 
ambientais: 
XXII – colocar, 
depositar ou lançar 
resíduos sólidos ou 
entulho, de qualquer 
natureza, nas vias 
públicas, ou em local 
inapropriado. 
 
a) No conceito de via 
pública estão incluídos 
os passeios públicos, 
nos quais, em casos 
excepcionais de 
acúmulo de materiais, 
devem ser deixadas 
faixas livres de no 
mínimo 1,20m (hum 
metro e vinte 
centímetros), sob pena 
de multa e remoção 
dos mesmos pela 
Prefeitura Municipal.  
 
Art. 184 – Na aplicação 
das multas previstas 
nesta Lei, serão 
observados os valores 
de acordo com a 
seguinte classificação: 
§ 5°. A apresentação 
de defesa pelo infrator 
não suspende a 
exigibilidade da multa, 
uma vez que a mesma 
apresenta apenas 
caráter devolutivo. 
 
Art. 199 – Em 
decorrência de 
fiscalização de rotina 
ou apuração de 
denúncia, a SEMUR, 
constatando a 
evidencia ou 
possibilidade de 
ocorrência de infração, 
providenciará 
notificação, intimando o 
proprietário ou seu 
preposto para 

apresentar 
documentos, paralisar 
a obra ou serviço, 
suspender o 
funcionamento de 
atividade ou adotar as 
medidas necessárias 
para a regularização da 
obra, serviço ou 
funcionamento de 
atividade, 
estabelecendo o prazo 
de 48 (quarenta e oito) 
horas para que esta 
providencia seja 
iniciada.   
 
Art. 204 – O não 
atendimento da 
determinação 
especificada na 
intimação ou dos 
prazos estabelecidos 
durante o processo, 
enseja o julgamento da 
infraçãoà revelia, 
determinando-se a 
adoção das 
providências cabíveis. 
 
Art. 211 – O processo 
administrativo para 
apuração de infração 
ambiental deve 
observar os seguintes 
prazos máximos: 
 
III - 30 (trinta) dias para 
o Secretário de Meio 
Ambiente e Urbanismo 
julgar o auto de 
infração, contados da 
data da manifestação 
do fiscal ou servidor 
designado pela 
SEMUR, sobre a 
defesa ou impugnação 
apresentada pelo 
infrator; 
 
IV – 20 (vinte) dias 
para o infrator 
apresentar recurso da 
decisão condenatória 
para a instância 
superior, representada 
pela Junta Superior de 
Julgamento de 
Recursos – JSJR; 
 
V – 05 (cinco) dias 
para o pagamento, 
contados da data do 
recebimento da 
notificação, 
independente de 
apresentação de 
defesa; 
 
Art. 213 – Das 
decisões de primeira 
instância, poderá o 
proprietário, preposto 
ou responsável técnico, 
observando os prazos 
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estabelecidos, recorrer 
à Junta Superior de 
Julgamento de 
Recursos – JSJR, que 
terá o prazo de 90 
(noventa) dias para se 
pronunciar sobre o 
recurso. 
 
Art. 213-A – A Junta 
Superior de 
Julgamento de 
Recursos – JSJR será 
composta pelos 
seguintes membros: 
I – Secretário Adjunto 
de Meio Ambiente e 
Urbanismo; 
II – Engenheiro Civil 
efetivo da Secretaria 
de Infraestrutura e 
Serviços Públicos; 
III – Engenheiro Civil 
efetivo da Secretaria 
de Meio Ambiente e 
Urbanismo; 
IV – Chefe das 
Assessorias Jurídicas; 
V – Representante do 
Gabinete Civil. 
§1º Os membros serão 
nomeados pelo 
Prefeito, com mandato 
de dois anos, permitida 
a recondução por igual 
período, e a posse 
ocorrerá na primeira 
reunião após a 
publicação do ato no 
Diário Oficial do 
Município. 
§2º O regimento 
interno da Junta 
definirá os critérios de 
funcionamento e 

representação, e 
demais questões 
essenciais ao seu 
funcionamento.  
Art. 217 – Salvo 
disposição em 
contrário, o recurso 
terá apenas efeito 
devolutivo. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
– A tramitação do 
recurso obedecerá 
regulamentação da 
Junta Superior de 
Julgamento de 
Recursos – JSJR ” 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º- Ficam revogados o inciso II do artigo 7º e o artigo 214, 

da Lei nº 631, de 17 de dezembro de 2010. 

 

 

FRANCINI STELLI GOLDONI 

Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

Prefeito Constitucional 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

DIRETORA GERALDO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE 
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