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Diário Oficial 
Nº 2152 -  ANO X SEXTA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2020 

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 
 

GABINETE CIVIL 

 
DECRETO Nº 07/2020. 

 
Institui o plano municipal de saneamento básico de 
Extremoz, compreendendo os Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, bem como a Gestão Integrada 
desses resíduos; e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e, considerando:  
 
I. As determinações contidas na Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217, de 
21 de junho de 2010 e na Política Municipal de Saneamento Básico estabelecida pela Lei nº 973/2019; 
 
II. A conclusão dos estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico elaborados pelos Comitês de 
Coordenação e de Execução, com apoio técnico da parceria entre a UFRN, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e FUNASA, Fundação Nacional de Saúde; 
 
III. A realização da I Conferência Municipal de Saneamento Básico, com a respectiva aprovação, por 
unanimidade, do Plano Municipal de Saneamento Básico;  

  
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Extremoz/RN, que tem por 
objetivo promover a universalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico no Município, 
mediante o estabelecimento de metas e ações programadas que deverão ser executadas em um horizonte 
de 20 (vinte) anos. 
 
Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, considera-se saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes 
sistemas: 
 
I - Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 
de medição; 
 
II - Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 
seu lançamento final no meio ambiente; 
 
III - Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
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IV - Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.  
 
Art. 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de Saneamento, 
têm como diretrizes, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade 
pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer 
elementos ao poder público e a coletividade para defesa, conservação e recuperação da qualidade e 
salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido e, também nos 
seguintes princípios fundamentais: 
 
I - Universalização do acesso; 
 
II - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 
 
III - Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados 
de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
 
IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 
limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e 
do patrimônio público e privado; 
 
V - Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 
 
VI - Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza 
e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 
VII - Eficiência e sustentabilidade econômica; 
 
VIII - Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a 
adoção de soluções graduais e progressivas; 
 
IX - Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 
 
X - Controle social; 
 
XI - Segurança, qualidade e regularidade; 
 
XII - Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
 
XIII - Adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 
 
Art. 4º. Constitui objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Básico o estabelecimento de ações para 
universalização do saneamento básico, através da ampliação progressiva do acesso à todos os usuários do 
Município de Extremoz a serem executadas direta ou indiretamente pela Administração Pública ou por 
concessionária legalmente contratada. 
 
Parágrafo único – Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do Plano de Saneamento: 
 
I – Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e ampliação; 
 
II – Implementar os serviços ora existentes, em prazos factíveis; 
 
III – Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços; 
 
IV – Estimular a conscientização ambiental da população; e 
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V – Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento 
básico. 
 
Art. 5º. A Administração Municipal, assim como os prestadores dos serviços públicos compreendidos neste 
Decreto e na Política Municipal de Saneamento Básico, deverão observar o disposto no Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Extremoz, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das metas nele 
previstas, devendo prestar informações periódicas sobre a sua operacionalização ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto-SAAE até que seja criada à agência reguladora de serviços públicos. 
 
Art. 6º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE encarregado da operacionalização e 
acompanhamento da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico até que seja criada a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos, sendo suas atribuições: 
 
I – Ter acesso aos documentos e informações dos prestadores dos serviços de que trata o PMSB; 
 
II – Promover a inserção e a compatibilização das informações referentes aos serviços municipais de 
saneamento básico com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA e com 
sistemas informatizados equivalentes de âmbito estadual e municipal; 
 
III – Receber as reclamações de usuários relativas à prestação dos serviços, devendo, quando for o caso, 
encaminhá-las a concessionária. 
 
Art. 7º. Compete ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE até a criação da Agência Reguladora, 
verificar junto a concessionária dos serviços de que trata essa Lei, o atendimento das metas estabelecidas 
no PMSB devendo, no caso de seu descumprimento, exigir e impor as sanções cabíveis na forma das 
disposições regulamentares e contratuais pertinentes. 
 
Art. 8º. Através de legislação específica, o Município instituirá Órgão Colegiado responsável pelo controle 
social dos serviços de saneamento básico, o qual será composto por Representantes dos seguintes 
segmentos: 
 
I - Dos titulares dos serviços 
 
II - De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
 
III - Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
 
IV - Dos usuários de serviços de saneamento básico; e 
 
V - De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor 
de saneamento básico. 
 
Parágrafo único. É assegurado ao Órgãos Colegiado de controle social o acesso a quaisquer documentos e 
informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade 
de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, excluindo-se àqueles 
documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada 
decisão. 
 
Art. 9º. O PMSB de Extremoz deverá ser revisado, obrigatoriamente, a cada 4 (quatro) anos ou em prazo 
inferior a este, quando necessário for. 
 
§ 1º A proposta de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverá ser elaborada em articulação 
com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos: 
 
I – Das Políticas Municipais, Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde e de Meio Ambiente; 
 
II – Do Plano Municipal e Estadual de Saneamento e de Recursos Hídricos. 
 
§ 2º A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias 
hidrográficas em que o Município estiver inserido. 
 
§ 3º A revisão de que trata o caput deste artigo, deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual. 
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Art. 10. Os programas, projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverão ser 
regulamentados por Decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados. 
 
Art. 11. A projeto de lei a ser enviado ao Poder Legislativo visando a criação da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos deverá, dentre outras diretrizes, estabelecer a absorção dos funcionários do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, autarquia municipal.  
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Extremoz/RN, em 05 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 

 

 
 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2020 

 
 
O Município de Extremoz/RN, por meio da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 365/2019, torna 
público a conclusão do Processo de Manifestação de Interesse nº 001/2019, de origem do Chamamento 
Público nº 003/2019, cujo objeto é a convocação de possíveis interessados que possuam capacidade 
técnica de desenvolver e apresentar estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, pesquisas, 
soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados, para subsidiar 
eventual processo de contratação, nos termos do disposto na legislação vigente, relativo à prestação 
de serviços públicos de expansão, operação e manutenção do Sistema de Saneamento Básico do 
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Município de Extremoz. Informa que o estudo considerado adequado aos interesses do Município é o 
estudo apresentada pelo CONSÓRCIO GERCONSULT – A&E – formada pelas empresas: GENRENCIAL 
CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 26.976.969/00001-96 e A&E 
ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA – CNPJ: 09.436.424/0001-78 
 
Extremoz/RN, em 05 de março de 2020. 
 
À Comissão Especial 
 
 
 
AVISO DE AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. 
O Município de Extremoz/RN, em atendimento às exigências contidas no inciso IV do artigo 11 da Lei 
11.445/07 e do artigo 5º da Lei 8.987/95, vem a público informar que fica aberta a CONSULTA PÚBLICA, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, dos termos de referência para contratação (Edital e Contrato) e os estudos de 
modelagem, para prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Município, no regime de concessão de serviço público, documentos que estão disponibilizados no site 
https://extremoz.rn.gov.br/. A AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão, exposição e recolhimento de sugestões 
ao modelo e termos de referência será realizada no CRAS, sito à  Av. dos Coqueiros, Centro, Extremoz, às 
09 horas do dia 20 de março, à qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes ao projeto e a 
se manifestar todos os interessados. O Município informa que a forma para apresentação dos comentários e 
sugestões durante a fase de Consulta Pública será detalhada na audiência Pública. A contratação destes 
serviços à empresa especializada se justifica para dotar o serviço público dos recursos financeiros, 
tecnológicos e de gestão necessários para se garantir o serviço adequado, nos aspectos de regularidade, 
segurança, qualidade, atualidade e generalidade, reduzindo assim os riscos à saúde pública e ao patrimônio 
público que compõem o sistema. 
 
Extremoz/RN, em 05 de março de 2020. 

 
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 

 

 

 

 

 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


6 
ANO X – Nº 2152 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

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 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 DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 
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