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Diário Oficial 
Nº 2284 -  ANO X SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO 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 N.º 042/2020.   

Regulamenta a retomada das atividades em casas de recepção 
e eventos, bem como salões de festas, enquanto perdurar a 
situação de importância internacional de saúde pública 
ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 
providências.  

CONSIDERANDO o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagação do novo 
coronavírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos; 

CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 
2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias do País e do Estado, no sentido de diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços 
coletivos mediante o isolamento social, no escopo de mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-
19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 29794/20, o qual dispõe sobre a retomada gradual das atividades 
econômicas no Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da Pandemia do COVID-19 do Município de Extremoz 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do RN, e a competência municipal para regulamentar as atividades 
de interesse local, nos termos do ART. 30 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece, através da Súmula Vinculante n. 
38, que: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.” 

CONSIDERANDO que o Min. Alexandre de Moraes do Excelso Supremo Tribunal Federal ao deferir liminar 
postulada na ADPF 672-DF, em decisão de 08/04/2020, RECONHECEU e ASSEGUROU O EXERCÍCIO 
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR 
DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante 
a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
CONSIDERANDO a redução do número de casos de contaminação do novo coronavírus (COVID-19) no 
Rio Grande do Norte, bem como maior disponibilidade de leitos de UTI; 
 

DECRETA: 

  

Art. 1º. Fica autorizada a retomada das atividades de casa de recepção e eventos, bem como salões de 
festas, nos termos deste Decreto, a partir do dia 12 de setembro de 2020.  
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Art. 2º. Os estabelecimentos de que trata este Decreto deverão adotar, dentre outras medidas de segurança, 
as seguintes:  

I. Do protocolo de funcionamento e distanciamento social e higienização:  

a) Funcionamento com até 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade máxima;  

b. Quantitativo máximo de 06 (seis) pessoas por mesa, sendo preferível que sejam do mesmo núcleo 
familiar;  

c. Aferição prévia da temperatura corporal de todas as pessoas que adentrarem ao estabelecimento, 
independente do vínculo, se cliente, colaborador ou funcionário;  

d. Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas, devendo demarcar os espaços que 
eventualmente não poderão ser utilizados;  

e. Utilização obrigatória de máscara de proteção facial, por todos os colaboradores e funcionários;  

f. Utilização obrigatória de máscara de proteção facial por todos os clientes, sendo permitida sua retirada 
para refeições, devendo, contudo, o estabelecimento fornecer embalagem para descarte ou guarda;  

g. Respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, quando eventualmente não estiverem 
sentados em suas respectivas mesas e cadeiras;  

h. Promover a marcação do distanciamento de 1,5m, no chão, entre as filas na entrada, de modo a evitar a 
aglomeração de pessoas;  

i. Os garçons deverão estar paramentados com Equipamento de Proteção Individual – EPI;  

j. Em havendo serviço de buffet, este deverá ser servido por funcionário designado pelo estabelecimento, 
sendo expressamente vedado que tal encargo seja realizado pelo cliente, assim como obrigatória a 
higienização das mãos antes de servir;  

k. Proibição do cumprimento com contato físico entre profissionais e clientes, bem como aperto de mão, 
abraços;  

l. A decoração do estabelecimento, bem como a montagem de palco ou espaço para disposição de músicas 
ao vivo, deverá ser realizada em horário previamente agendado, com a utilização de toda proteção 
necessária, de modo a possibilitar a assepsia após o término da montagem;  

m. Afixar, na entrada do estabelecimento, placa indicando a sua capacidade máxima.  

II. Da limpeza e higienização dos ambientes.  

a. Disponibilização do cardápio, sempre que possível, em plataforma digital (menu digital via QR Code ou 
aplicativo) ou, em todo o caso, adaptá-lo as recomendações de controle sanitário;  

b. Implementação de programa de limpeza constante e completa do estabelecimento, de modo que todos os 
utensílios, superfícies e instalações estejam higienizados antes do retorno das atividades;  

c. Higienização de banheiros, pias e lavabos de forma reforçada e intensificada, a cada uma hora, 
disponibilizando, nesses locais, álcool 70º, bem como água e sabão;  

d. Organizar horário específico de limpeza durante a prestação do serviço, de modo a realizá-la 
constantemente;  

e. Higienização de pratos, copos e talheres antes e depois do uso pelos usuários; 

 f. Higienização de mesas e cadeiras antes e depois cada uso;  

g. Se houver a necessidade de utilização de máquina de pagamento de cartão, esta deverá estar envolvida 
em plástico filme e higienizada após uso do cliente;  

h. Disponibilização de luvas descartáveis e álcool 70º para todos os funcionários.  
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III. Da utilização de músicos: 

a. Limitação ao quantitativo máximo de 04 (quatro) artistas, incluindo, aqui, o(a) cantor(a); 

 b. Utilização obrigatória de máscara de proteção facial, com exceção do(a) cantor(a);  

c. Disponibilização de álcool 70º, para higienização constante;  

d. Garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre os músicos;  

e. Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser rigorosamente higienizado antes e após o seu uso.  

Art. 3º. Além das medidas estabelecidas no artigo anterior, os responsáveis pelo estabelecimento deverão:  

I. Antes de retomar suas atividades, submeter, de forma prévia, todos os funcionários à exame prévio 
do COVID-19;  

II.  Promover o afastamento, imediato, dos funcionários que forem detectados com a COVID-19 ou 
apresentarem qualquer sintoma da doença, devendo ser isolado imediatamente durante o 
período recomendado e realizado o monitoramento e a testagem das pessoas que tiveram 
contato próximo com o paciente, dentro e fora dos clubes, desde o início dos sintomas;  

III. Promover para os colaboradores atividades de capacitação em biossegurança; 
IV. Orientar e exigir, de todos que utilizarem o estabelecimento, o cumprimento dos protocolos de 

segurança sanitário.  

Art.4º. Permanece vedada a realização de show de qualquer natureza, que permitam a aglomeração de 
pessoas.  

Art. 5º.A fiscalização dos estabelecimentos aqui disciplinados ficará a cargo das equipes de vigilância 
sanitária e das equipes de segurança pública.  

Art. 6º. A observância do protocolo estabelecido neste Decreto não exclui o cumprimento das demais 
medidas sanitárias instituídas pelos Poderes Públicos em geral.  

Art. 7º. O descumprimento das medidas constantes deste Decreto implicará em Crime de Desobediência 
e Crime contra a Saúde Pública, previstos, respectivamente, nos artigos 330 e 268 Código Penal, bem 
como poderá acarretar a aplicação de multa e interdição do estabelecimento, sem prejuízo das demais 
medidas administrativas.  

Art. 8º. As autorizações previstas neste Decreto poderão ser revisadas a qualquer tempo diante do 
crescimento da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de atenção à saúde.  

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.  

EXTREMOZ/RN, 10 de setembro de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

 

 
 

PORTARIA Nº 315/2020 – 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, SANDRA MARA DE ARAÚJO ANANIAS CPF 022.520.534-37 para o Cargo 
Comissionado de Assessora Especial – CC-2, da Secretaria Municipal de Tributação. 
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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, 11 de setembro de 2020.   
 
 

 JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 
 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 016/2019 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO 
GRANDE DO NORTE - COSERN. 
  
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, inscrita no CNPJ sob 
o n°08.324.196/0001-81. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 016/2019, celebrado com a COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO 
GRANDE DO NORTE - COSERN, inscrita no CNPJ sob o n°08.324.196/0001-81. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 016/2019, o qual tem como objeto a prestação de serviço de 
recebimento de pagamentos por processamento dos documentos de arrecadação (títulos, boletos ou 
faturas) emitidos para recolhimento de tarifas e demais receitas do saae, com prestação de contas 
por meio magnético ou eletrônico insusceptível de manipulação indevida dos dados, e transmissão 
de informações e guarda de documentos e/ou dados pertinentes. 
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 data de 20 
de agosto de 2020, tendo como data final 19 de agosto de 2021. 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora-Presidente – SAAE/Extremoz-RN 

 

PORTARIA Nº 092/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN. 
 

 
  A Diretora 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:  

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) CARLOS VINICIUS ROCHA DA SILVA, matrícula 90, para 

exercer a função de Gestor(a) do Contrato n° 004/2020 – decorrente do processo com nº 191/2020, 
celebrado com a empresa INNOVA SOLUCOES EM SEGURANCA – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
28.640.245/0001-00, que trata da Contratação de empresa para prestação de serviços de rastreamento e 
monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, para gestão de frota desta autarquia, incluindo 
o fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software, e os 
respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, 
pelo período de 12 (doze) meses. Durante sua vigência (30/07/2021) 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 se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos 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.  
 
XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 3º Autue-se no processo. 
 
  Art. 4º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 5º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 6º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

     
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 11 de setembro de 2020. 
 
 

Elaine Gurgel Carvalho De Andrade 
Diretora Presidente – SAAE Extremoz/RN 

 
 

PORTARIA Nº 093/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN. 
 

 
  A Diretora 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. 
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  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(a) MAURICIO CARLOS MEDEIROS DE LIMA, matrícula 70, 

para exercer a função de Gestor(a) do Contrato n° 006/2020 – decorrente do processo com nº 218/2020, 
celebrado com a empresa TRIGEO AMBIENTAL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.77.990/0001-12, que trata da 
contratação de empresa especializada na elaboração de estudos técnicos necessários para solicitação de 
outorga de direito do uso da água em poço tubular junto ao Instituto de Gestão de Água do Rio Grande do 
Norte (IGARN), cuja finalidade é regularizar a situação de poços que ainda não possuem tal outorga e assim, 
garantir o perfeito funcionamento de unidades desta Autarquia.  Durante sua vigência (04/08/2021) e 
enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
 
XIV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XVI- 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; 

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

XVIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XIX- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

XXII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XXIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
XXIV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XXV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XXVI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 3º Autue-se no processo. 
 
  Art. 4º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 5º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 6º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 11 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

Elaine Gurgel Carvalho De Andrade 
Diretora Presidente – SAAE Extremoz/RN 
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DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

 

 
 

 
 

 
Sem atos oficias nesta data 

 
OUTRAS PUBLCIAÇÕES 

 
*PATRIOTA 

O DIRETÓRIO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
 

* Republicado por retificação -  onde se lê: 16 às 20 horas. Leia-se, 18 às 22 horas. 

 
  

O Presidente do PATRIOTA do Diretório Municipal de EXTREMOZ/RN, em conformidade 
com estatuto partidário do referido partido, e ainda na forma da legislação eleitoral pertinente, 
pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONVOCA os eleitores filiados desta agremiação 
Partidária no âmbito de Extremoz, para CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 15 
de Setembro de 2020, das 16 às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo do Conjunto Estrela do Mar, 
Situado na Rua Alm. Ernesto de Melo Junior, Extremoz - RN, CEP 59575-000, afim de deliberar 
temas relacionados a eleições de 2020, com a seguinte pauta:  

 
ORDEM DO DIA 

 
a) Deliberação sobre coligações;  
b) Escolha de candidaturas para os cargos eletivos em disputa;  
c) Outras matérias eleitorais referente ao pleito do ano corrente;  
 

Extremoz/RN,  31 de Agosto  de 2020 
 

Paulo Capistrano Neto 
Presidente Municipal do Patriota de Extremoz-RN 

 
 

*PROGRESSISTA - PP 
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 
 

* Republicado por retificação -  onde se lê: 16 às 20 horas. Leia-se, 18 às 22 horas. 

 
  

O Presidente do PROGRESSISTAS - PP do Diretório Municipal de EXTREMOZ/RN, em 
conformidade com estatuto partidário do referido partido, e ainda na forma da legislação 
eleitoral pertinente, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONVOCA os eleitores filiados 
desta agremiação Partidária no âmbito de Extremoz, para CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será 
realizada no dia 15 de Setembro de 2020,  das 16 às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo do 
Conjunto Estrela do Mar, Situado na Rua Alm. Ernesto de Melo Junior, Extremoz - RN, cep 
59575-000, afim de deliberar temas relacionados a eleições de 2020, com a seguinte pauta:  

 
ORDEM DO DIA 

 
a) Deliberação sobre coligações;  
b) Escolha de candidaturas para os cargos eletivos em disputa;  

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 
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c) Outras matérias eleitorais referente ao pleito do ano corrente;  
 

Extremoz/RN,  31 de Agosto  de 2020 
 
 

Lindemberg Fabricio Caridade 
Presidente Municipal do Progressista de Extremoz-RN 
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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.  

 

A DIREÇÃO 
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