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PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

SANÇÃO DO PREFEITO 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO, PREFEITO 

CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ,  Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município.  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Extremoz aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

LEI Nº 702/2013 

INSTITUI A JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

                 Art. 1
o
 – Fica instituída a Junta 

Médica Oficial do Município de Extremoz/RN, que será 

vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. 

                                   Art. 2
o
 – São atribuições da Junta 

Médica Oficial de Extremoz: 

I - Emitir parecer quanto à readaptação, 

reversão, e aproveitamento de servidores; 

II - Realizar exame admissional em 

candidatos classificados em concurso 

público e convocado pela Administração 

Municipal; 

III - Atestar e/ou ratificar a necessidade de 

licença para tratamento de saúde do 

funcionário e a necessidade do mesmo 

acompanhar pessoa da família, doente, 

determinando o período de afastamento; 

IV – Realizar inspeções médicas em 

servidor sempre que solicitado; 

V – Homologar atestados médicos; 

VI – Solicitar exames complementares 

que julgarem necessários, para conclusão 

da avaliação médica; 

 

 

VII – Outras atribuições necessárias, não 

previstas nos itens acima, para o bom 

andamento do serviço público. 

Art. 3
o
 – Os membros da Junta 

Médica Oficial, serão nomeados por Portaria, dentre os 

médicos pertencentes ao quadro de pessoal da Administração 

Municipal, por um período de 02 (dois) anos, e será composta 

de 01 (um) Presidente e 02 (dois) membros. 

 Parágrafo Único: No caso da 

realização de exame admissional, deverá compor o Colegiado 

um médico do trabalho. 

Art.  4
o
 – A Junta Médica Oficial, 

reunir-se-á pelo menos uma vez por semana, com o objetivo 

de unificar suas ações e emitirem pareceres médicos. 

§ 1º Aos membros da Junta 

Médica Oficial é devida uma gratificação de 20% (vinte por 

cento) sobre o salário base. 

§ 2º No caso em que a 

Prefeitura não dispuser de médico do trabalho, será 

contratado um profissional com essa especialização para os 

eventuais exames admissioanis. 

Art. 5
o
 Todo atestado ou laudo 

apresentado por servidor, passado por médico ou Junta 

Médica particular, somente produzirá efeitos após a sua 

homologação pela Junta Médica Oficial de Extremoz/RN. 

§ 1º Para homologação do 

atestado ou laudo dentre outros, serão fatores condicionantes: 

constar o CID – Código Internacional de Doenças, data, 

carimbo do médico emitente, número do registro do Conselho 

Regional de Medicina – CRM, e a assinatura do médico 

emissor. 

§ 2º Não havendo a 

homologação o servidor público municipal reassumirá as suas 

funções, sendo considerada como falta(s) injustificada(s) o(s) 

dia(s) que alegou doença. 

Art. 6
o
 As despesas decorrentes 

da execução desta Lei, correrão por conta de dotações 

próprias, consignadas no orçamento geral do Município. 

Art.  7
o
 Esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Art.  8
o
 Revogam-se as 

disposições em contrário. 

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

EXTREMOZ, GABINETE DO PREFEITO, EM 28 DE MAIO DE 

2013. 

   KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

    PREFEITO 

SAAE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO-SAAE 

 
Portaria nº 003/2013 – GP   

Dispõe sobre a instalação de Comissão de Sindicância 
Interna e dá outras providências. 
 
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
do município de Extremoz no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela lei municipal 661/2011, 
 
Considerando a necessidade de apurar denúncias feitas pelas 
usuárias Ingrid Waylane Torres Silva, residente nesta cidade à 
Rua Bromélia, número 130, no conjunto Jardim Extremoz 2 e 
Aline Moreira da Silva também residente em Extremoz à Rua 
Gardênia, número 102, no conjunto Jardim Extremoz 2, contra 
o servidor ISMAR ALONÇO – Mat. 00024. 
 
RESOLVE:  
 
  Art 1º - Nomear Comissão de Sindicância Interna, 
composta dos servidores MARIA DALVA DA SILVA – Mat. 
00036; ANTÕNIO ÉDER BEZERRA DE PAULA  – Mat. 00084 
e ALESSANDRO DINIZ MARQUES  – Mat. 00087, para no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da presente 
nomeação, apurar as denúncias contra o referido servidor, 
propiciando ao mesmo o direito do contraditório e uma ampla 
e irrestrita defesa; 
  § 1° - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado 
uma única vez por igual período, desde que devidamente 
requerido pelo Presidente da Comissão;  

 
  Art 2º - Caberá a Comissão eleger internamente a 
Presidência dos trabalhos, entre os nomeados, assim como 
estabelecer a metodologia que norteará os trabalhos do 
referido colegiado; 
 
  Art 3° - A Comissão poderá, a qualquer momento, 
convocar servidores ou usuários a prestarem informações 
perante o referido Colegiado, em consonância com os 
dispositivos constante da legislação pertinente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Art 4° - A presente portaria passa a vigorar a partir desta 
data, revogadas outras disposições em contrário. 
 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 
Extremoz (RN) , 23 de maio de 2013 
 

AUGUSTO JORGE DE MACEDO 
Presidente do SAAE – Extremoz/RN 

 

CONVÊNIOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ - METALÚRGICA 

TRAIRI 

MINUTA-TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

Termo de Permissão de uso que fazem entre si o município de 

Extremoz e Metalúrgica Trairi autorizando a utilização dos 

passeios públicos para a instalação de lixeiras de coleta e 

separação de lixo reciclável. 

PERMITENTE: Prefeitura Municipal de Extremoz, inscrita no 

CNPJ:08.204.497/0001-71; 

PERMISSIONÁRIA: Metalúrgica Trairí, inscrita no CNPJ: 

14.414.187/0001-84; 

OBJETO: A outorga de permissão de uso dos passeios 

públicos (calçadas, esquinas) para instalação de lixeiras com 

receptores de lixo reciclável. 

FINALIDADE: Incentivar  a população na conscientização 

ambiental e fomentar o hábito da coleta seletiva; 

PRAZO: 60 meses contados a partir de 01 de abril de 2013 

podendo ser prorrogado por igual ou maior período; 

VALIDADE: O presente termo só terá validade depois de 

assinado pelo prefeito municipal; 

FORO: Fica eleito o foto da Comarca de EXTREMOZ-RN para 

dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da presente 

permissão de uso. 

DATA DE ASSINATURA DO PREFEITO: 31 de Março de 

2013 

 

 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA GERAL 
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