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Diário Oficial 
Nº 2050 ANO IX QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

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 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019-CMHIS 

 
   O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS CONVIDA todos os seus 
membros da sociedade civil organizada, para a sua Reunião Ordinária, a ser realizada em 01 de Outubro de 
2019, terça-feira, às 09h30min, na Sede da Secretaria Municipal de Habitação, do Município de Extremoz, 
localizado na Rua Capitão José da Penha, SN, Centro, Extremoz/RN, com a seguinte pauta:  
 
1) Eleição e posse da nova diretoria.  
2) Reestruturação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.  
3) Informes. 
 
Documentações necessárias para fazer parte do Concelho Municipal de Habitação. 

 
01-ATA 
 
[ ] cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica, e do instrumento comprobatório de representação legal. 
 
02- CNPJ 
 
[ ] - CNPJ, do 
Ministério da Fazenda. 
 

Elza Priscila Sales do Santos 
Presidente do Conselho 

 

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
CARTEIRA DE TRABALHO 

 
DOCUMENTOS PARA 1ª VIA DA CARTEIRA DE TRABALHO 

- RG; 
- CPF; 
- Comprovante de residência com CEP; 
- Certidão de Nascimento (se solteiro) ou de Casamento. Se for separado, divorciado ou viúvo. 
 

DOCUMENTOS PARA 2ª VIA DA CARTEIRA DE TRABALHO 

 
- RG;  
- CPF;  
- Comprovante de residência com CEP;  
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- Certidão de Nascimento (se solteiro) ou de Casamento. Se for separado, divorciado ou viúvo; 
- Documento que comprove o número da via anterior (como extrato do PIS ou FGTS);  
- Boletim de ocorrência (nos casos de 2ª via por furto, roubo, perda ou extravio);  
- Carteira que foi inutilizada ou danificada (nos casos de 2ª via por inutilização). 

 

ATENÇÃO 

 
FAÇA SEU AGENDAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA RUA: TV 
CAPITÃO JOSÉ DA PENHA S/N, CENTRO – EXTREMOZ | RN. 
 
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXTREMOZ/RN – CMAS 
 
 

Extremoz, RN  23 de Setembro de 2019 
 
 

Portaria n.º 003/2019 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Extremoz vem através deste solicitar a publicação de 
entidades conforme a Resolução 014/2014 do LOAS, artigo 8.º, vinculadas ao CMAS – Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Nome: Centro de Recuperação Casa do Oleiro  
CNPJ: 07.735.842/0001-30 
Endereço: Rua Projetada, S/N loteamento Campinas, Extremoz, RN CEP: 59575-000 
Atividade Principal: Atividades de assistência psicossocial e á saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficientes mental e dependência química não especificadas anteriormente..   
Data de Inserção no CMAS: 23.09.2019 
N.º da Inscrição no CMAS: 03/2019 
 

 
Portaria n.º 004/2019 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Extremoz vem através deste solicitar a publicação de 
entidades conforme a Resolução 014/2014 do LOAS, artigo 8.º, vinculadas ao CMAS – Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Nome: Associação Desafio Jovem Vencedores em Cristo   
CNPJ: 23.779.211/0001-70 
Endereço: Estrada professora Alice Rodrigues, Chácaras de Extremoz l, CEP 59575-000 Extremoz, 

RN  
Atividade Principal: Atividades de associação de defesa de Direitos sociais 
Data de Inserção no CMAS: 23.09.2019 
N.º da Inscrição no CMAS: 04/2019 

 
 

 
   

ANDRESSA KERLEY C. DE SOUZA ESTANISLAU 
Secretaria Executiva -SMAS  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 
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PORTARIA Nº 077/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor MAURICIO CARLOS MEDEIROS DE LIMA, matrícula 070, 

para exercer a função de Gestor do Contrato n°. 024/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 
400/2019, celebrado com a empresa WIND SERVICE ENERGY AND ENGINEER, inscrita no CNPJ n° 
15.594.950/0001-69, que trata da contratação de empresa especializada em elaboração do projeto de analise 
de viabilidade, para construção de parque ou usina com 5MW de potencia, instalada EOLICA E/OU SOLAR 
incluindo o plano de trabalho para implantação.  Durante sua vigência e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

 
I- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
. 
 
  

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 19 de agosto de 2019. 
 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 
 
 

   
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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  PORTARIA Nº 078/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor LUIZ EDUARDO VIRGOLINO PERONICO, matrícula 066, 

para exercer a função de Gestor do Contrato de dispensa n°. 012/2019, decorrente do processo com 
protocolo nº. 419/2019, celebrado com a empresa CEP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 15.594.950/0001-69, que trata da contratação de empresa especializada em 
locação de equipamentos de precisão para topografia.  Durante sua vigência (31/12/2019) e enquanto 
perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
XI- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XII- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XIV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XV- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XVII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XVIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
XIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
. 
 
  

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 19 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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PORTARIA Nº 082/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de Gestor do Contrato n°. 023/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 046/2018, 
celebrado com a empresa EDILSON ARAUJO DE PAIVA-ME, inscrita no CNPJ n°04.233.881/0001-41, que 
trata da locação de 3 (três) Pick-Up Saveiro para execução dos serviços operacionais deste órgão.  Durante 
sua vigência (30/08/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
XXI- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XXII- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XXIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XXIV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XXV- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XXVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XXVII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXVIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
XXIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XXX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
. 
 
 Art. 2º Designar o (a) servidor VICTOR HUGO BEZERRA, matrícula n°. 077, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descrita no art. 1º, quando o 
mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário.  
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 30 de Agosto de 2019. 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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PORTARIA Nº 083/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 Art. 1º Designar o (a) servidora PRISCILA SALES LOPES, matrícula 045, para exercer a 

função de Gestora do Contrato n°. 002/2019, decorrente do processo 097/2019 celebrado com a empresa G 
& E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 27.390.161.0001-95, que O Presente contrato tem por 
objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização e indexação de 
documentos para o SAAE Extremoz. 
                  1º, quando o mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 6º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 30 de agosto de 2019. 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 

TERMO DE ADESÃO DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 
 

 
O SAAE DE EXTREMOZ/RN, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo seu Presidente: 
 
Considerando as razões expostas na solicitação da Diretoria Administrativa/Financeira, acostada aos autos 
do processo nº 57/2019. 
 
Considerando os termos da justificativa da Comissão Permanente de Licitações que trata sobre a 
vantajosidade da Adesão, acostada aos autos do processo nº 57/2019; 
 
Considerando a permissão contida na legislação vigente, fundada no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no 
Edital do Pregão Presencial SRP –PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PEnº 064/2019 e ATA de 
Registro de Preço 187/2019. 
 
Considerando os termos expostos no Parecer Jurídico, acosta aos autos do processo nº 57/2019; 
 
RESOLVE, subscrever o presente Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão 
Presencial SRPnº 064/2019 e ATA de Registro de Preço 178/2019, que possui os seguintes termos: 
 
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE. 
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Objeto:A Contratação de SERVIÇOS comuns de Tecnologia da Informação – TI, compreendendo 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de licença de uso de software 
totalmente integrado, englobando os serviços de instalação, implantação, treinamento, suporte técnico, 
manutenção corretivas e evolutivas que garantam a funcionalidade do sistema, sendo disponibilizado em 
módulos integrados: portal institucional e da transparência ativa e passiva (lai), ouvidoria, gestão eletrônica 
de documentos, elaboração, tramitação, certificação, eletrônica, controle de atendimento de demandas 
internas e externas, contendo os módulos: memorando eletrônico, protocolo, parecer, intimação, oficio, 
circulares, e pauta de reunião, despachos internos e externos, pareceres técnicos e jurídicos e afins. 
 
Fornecedor Registrado: ALFA CONSULTORIA LTDA - ME inscrito no CNPJ: 22.400.349/0001-53. 
 
PREÇO E QUANTIDADES DA ADESÃO: LOTE 01  
 

VENCEDOR: ALFA CONSULTORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.400.349/0001-53 

Item Descrição Unid. Quant. Funcionários P. Unit. P. Total 

1 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
TOTALMENTE INTEGRADO, A 
SER IMPLANTADO NO AMBITO 
DOSAAE/UNIDADE INDICADOS 
PELA GESTAO MUNICIPAL, 
ENGLOBANDO OS SERVICOS DE 
INSTALACAO, IMPLANTACAO, 
TREINAMENTO, SUPORTE 
TECNICO, MANUTENCAO 
CORRETIVAS E EVOLUTIVAS 
QUE GARANTAM A 
FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, 
SENDO DISPONIBILIZADO EM 
MODULOS INTEGRADOS: 
PORTAL INSTITUCIONAL E DA 
TRANSPARENCIA ATIVA E 
PASSIVA (LAI), OUVIOORIA. 
GESTAO ELETRONICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORACAO, 
TRAMITACAO, CERTIFICACAO 
ELETRONICA, CONTROLE DE 
ATENDIMENTO DE DEMANDAS 
INTERNAS E EXTERNAS, 
CONTENDO OS MODULOS: 
MEMORANDO ELETRONICO, 
PROTOCOLO, PARECER, 
INTIMACAO, OFICIO, 
CIRCULARES E PAUTA DE 
REUNIAO, DESPACHOS 
INTERNOS E EXTERNOS, 
PARECERES TECNICOS E 
JURIDICOS E AFINS. 

MÊS 12 40 43,42          0 

02 

IMPLANTAÇÃO DO DE 
SOFTWARE TOTALMENTE 
INTEGRADO, A SER 
IMPLANTADO NO AMBITO 
DOSAAE/UNIDADE. 

SERV 1 40 38,34 1.533,60 

TOTAL 22.375,20 

Adere-se, neste ato, a acima indicada Ata de Registro de Preços. Ressaltando-se que os serviços serão 
contratados, conforme necessidade dos solicitantes via ordem de compra ou contrato. Igualmente, destaca-
se, nos termos da legislação vigente, que não há obrigatoriedade de Contratação dos produtos registrados.   
 

Extremoz/RN, 23 de setembro de 2019. 
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JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente - SAAE/Extremoz 

 

 
Portaria nº 080/2019 - PR             
                  
                      O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e 
Lei nº 671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015. 
 
 
                     RESOLVE: 
 
                     Art. 1º - Reintegrar, MARIA DALVA DA SILVA, CPF: 222.411.084-72, no cargo efetivo de 
Agente Administrativo - N2 - C11, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento à 
determinação judicial emanada nos autos do processo de nº. 0800692-07.2019.8.20.5162, em trâmite na 
Vara Única da Comarca de Extremoz/RN. 
 
                 
                   Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 16 de setembro de 2019. 
 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINOCO 
Diretor Presidente 
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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.  
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