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Diário Oficial 
Nº 2161 -  ANO X QUINTA-FEIRA, 19 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 

 

PORTARIA Nº 077/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, JOÃO BOSCO DA SILVA - CPF: 778.978.624-53 do Cargo Comissionado de 
Coordenador de Departamento de Controle da Dívida Ativa – CC-3, da Secretaria Municipal de Tributação. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 078/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, JOÃO BOSCO DA SILVA - CPF: 778.978.624-53 para o Cargo Comissionado de 
Supervisor de Assessorias Jurídicas das Secretarias – CC-2, da Procuradoria Geral do Município.  

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/
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PORTARIA Nº 079/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, MARIA DOS NAVEGANTES LIMA DE SOUZA - CPF: 063.794.264-77 para o 
Cargo Comissionado de Coordenadora de Fiscalização – CC-3, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO – PORTARIA Nº 008/2020 

 
“Concede gozo de férias a servidores público da Educação de 
Extremoz”. 
 

 O Secretário Municipal de Educação de Extremoz (RN), Estado do Rio Grande do Norte, no uso 
de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que hoje, o Setor de Recursos Humanos é para os colaboradores um setor que 
cuida da integração, satisfação, produtividade e continuidade dos profissionais no ambiente organizacional, 
atendendo às demandas de pessoal, mediando conflitos e tornando o ambiente propício para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente; 

CONSIDERANDO que a Lei Nº 305/1997, artigo 100º, “O servidor terá gozo de 30 (trinta) dias de 
férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada para este fim, pela chefia da repartição ou 
serviço”;  

CONSIDERANDO que após consulta ao Recursos Humanos do setor, foi constatado que, o(os) 
postulante(s) estão em conformidade com a lei acima mencionada no seu artigo 100º parágrafo único e artigo 
101º da mesma lei.  

 
RESOLVE  

 
Conceder período de gozo de férias aos servidores abaixo mencionados: 

Matricula Servidor Período 

321-1 Silvanete Leandro da Silva 02/01 a 31/01/2020 

320-1 Severino Ramos Macelio Ferreira 06/02 a 06/03/2020 

474-1 Nesilda Pinheiro da Silva 12/03 a 12/04/2020 

708-1 Edilene Pinheiro da Silva 17/03 a 17/04/2020 

262-1 Josefa Tereza Fernandes 01/08 a 01/09/2020 

313-1 Rosineide Siqueira Dantas 06/01 a 06/02/2020 

2467-1 Valdenor Silva de Lima 06/01 a 06/02/2020 

  
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência. 
Extremoz/RN, 17 de março de 2020. 

 
José Eliê Ribeiro 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 
 

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, assim como via on-line através do Instagram oficial da Prefeitura Municipal, 
@prefeituradeextremoz, 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 18 de março de 2020. 

 
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 052/2020-SAAE, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 
 

 
Institui medidas temporárias preventivas ao contágio e 
propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, e dá outras providências. 
 

 
A Diretora-Presidente do Serviço Autônomo de Agua e Esgotos de Extremoz, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30-01-2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19), e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11.03.2020, que a 

contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
 
CONSIDERANDO o art. 11, inc. I e §1º, do Decreto Municipal nº 009/2020, que insituiu estado 

de atenção no Município de Extremoz, visando à prevenção e o enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-
19); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar novas medidas internas a fim de minimizar a 

possibilidade de transmissão do Coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, 
assegurar a garantia da continuidade da prestação do serviço público essencial, observando-se os princípios 
da continuidade e da eficiência;  

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o substancial afluxo diário dos públicos interno e 

externo à sede desta Autarquia, e das recomendações de distanciamento social, e intensificação das ações e 
programas de higienização pessoal, e do ambiente de trabalho, em consonância com o compromisso da 
Direção do SAAE com a saúde dos servidores, terceirizados, colaboradores e usuários; 

 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º. A partir desta data, ficará parcialmente suspenso o atendimento presencial ao público em 
geral e aos usuários dos serviços de água e esgoto, devendo ser buscado, tanto quanto possível, o 
atendimento através dos canais oficiais de telecomunicação deste órgão; 

§1º Nos casos em que seja imprescindível o comparecimento do usuário até a sede deste Ógão, 
este deverá ser previamente agendado, através dos canais oficiais de telecomunicação deste órgão: 

I - Através do Whatsapp: (84) 99154-4789; 
II – Através dos telefones fixos: 3279-3256 / 3279-3271; 
III – Através do e-mail: comercial@saaeextremoz.com.br  
 
§2º Nos demais casos, os usuários poderão encaminhar e/ou solicitar atendimento, através dos 

canais oficiais de telecomunicação deste órgão: 
I - Através do site: http://www.saaeextremoz.com.br - link: SERVIÇOS – PROTOCOLO; 
II - Através do Whatsapp: (84) 99154-4789; 
III – Através dos telefones fixos: 3279-3256 / 3279-3271; 
IV – Através do e-mail: comercial@saaeextremoz.com.br 
 
Art. 2º. Os servidores que encontrem-se enquadrados nos grupos de riscos ficam 

temporariamente dispensados de suas atividades presenciais por 15 (quinze) dias. 
Parágrafo único: Para fins deste artigo, considera-se como grupo de risco: 
I – Pessoas maiores de 60 (sessenta) anos; 
II – Pessoas com insuficiência respiratória; 
III – Pessoas portadores de doenças cardiacas e/ou oncológicas; 
IV – Pessoas Imunodeprimidas; 
 
Art. 3º. Em todos os setores deste Órgão, devá ser disponibilizado material de higiene e 

desinfecção (álcool em gel, sabão ou outros que vierem a ter a sua eficâcia comprovada) para os servidores 
e, eventual público que necessite de atendimento presencial nos termos do art. 1º. 

 
Art. 4º. Aos demais casos omissos, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal nº 009/2020. 
 
Art. 5º. Esta Portatia entra em virgor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
 

Extremoz/RN, 19 de março de 2020. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora-Presidente do SAAE 
 

 
 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 007/2017 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA EDILSON DE ARAÚJO DE 
PAIVA - ME. 

 
  

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: Edilson de Araújo de Paiva – ME, CNPJ/MF: 04.233.881/0001-41. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 007/2017, celebrado com a Empresa Edilson de Araújo de Paiva – ME, 
CNPJ/MF: 04.233.881/0001-41, o qual tem como objeto a prestação dos serviços de locação de um veículo 
automotor tipo motocicleta de uso misto (terra e asfalto), 125cc, ano/mod. 2017/2017, marca Honda, 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
mailto:comercial@saaeextremoz.com.br
http://www.saaeextremoz.com.br/
mailto:comercial@saaeextremoz.com.br
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quilometragem livre, bicombustível, com seguro total por parte da Contratada e franquia por parte da 
Contratante Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura, tendo como data final 19 de março de 2021. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA-PRESIDENTE 
 
 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 007/2018 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA EDILSON DE ARAÚJO DE 
PAIVA - ME. 

 
  

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: Edilson de Araújo de Paiva – ME, CNPJ/MF: 04.233.881/0001-41. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 007/2018, celebrado com a Empresa Edilson de Araújo de Paiva – ME, 
CNPJ/MF: 04.233.881/0001-41, o qual tem como objeto a prestação dos serviços de locação de um veículo 
automotor tipo caminhonete (pick-up), sem combustível e sem motorista. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura, tendo como data final 19 de março de 2021. 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE 

 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 004/2017 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA J3A SOLUÇÕES LTDA - 
EPP. 

 
  

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: J3A Soluções LTDA - EPP, CNPJ/MF: 18.146.900/0001-07. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 004/2017, celebrado com a Empresa J3A Soluções LTDA – EPP, 
CNPJ/MF: 18.146.900/0001-07, o qual tem como objeto a prestação do serviço de locação de impressoras e 
coletores de dados eletrônicos, ambos do tipo portátil, com tecnologia compatível com o sistema de coleta de 
leitura com emissão simultânea de faturas de contas dos usuários. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura, tendo como data final 01 de março de 2021. 
 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA-PRESIDENTE 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 005/2019 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA. 

 
  

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ/MF: 15.664.759/0001-46. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 005/2019, celebrado com a empresa Braso Soluções Tecnológicas 
LTDA, CNPJ/MF: 15.664.759/0001-46, o qual tem como objeto a prestação do serviço de prestação do 
serviço de solução corporativa para gerenciamento de filas no ponto de atendimento do SAAE/EXTREMOZ. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura, tendo como data final 01 de março de 2021. 
 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA-PRESIDENTE 
 
 
 
 

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/
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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 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 
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