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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 049/2020. 

 
DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO E A RETOMADA 

 DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER NO  
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhes 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e: 

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 mitigar a propagação do novo Coronavírus(COVID-19); 

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 e redução de internamentos de casos 
graves, no Hospital Municipal de Extremoz, que chegou a zerar nos últimos dias; 

CONSIDERANDO, o último estudo feito pela Universidade Federal que apresentou o município de Extremoz 
com a menor taxa de transmissibilidade da Covid-19,  da região metropolitana, sendo o 7º melhor resultado 
dentre as 167 cidades do Estado do RN; 

DECRETA: 
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Art. 1°. Autoriza o funcionamento e a retomada das atividades de esportes e lazer no município de 
Extremoz/RN. Os espaços esportivos estarão liberados para as práticas de atividades esportivas individuais 
e coletivas aeróbicas, sem público, para usuários, atletas amadores e treinamento de atletas de alto 
rendimento. 

§ Io. As atividades esportivas deverão seguir as recomendações sanitárias contidas nos decretos 
anteriormente publicados e todas as medidas preventivas voltadas à contenção da disseminação da COVID-
19 e será de responsabilidade das Secretarias Municipais de Educação, Esporte, e Saúde a sua fiscalização. 

§ 2°. Permanece vigente a restrição de uso e presença nos espaços esportivos de idosos (60 anos ou mais), 
adultos dos grupos de risco, e crianças, abaixo de 12 anos de idade. 

Art. 2o. As atividades individuais e coletivas aeróbicas, sem público, autorizadas e liberadas no município 
serão realizadas, observando as seguintes medidas de proteção e cuidados gerais: 

I -  Os usuários, treinadores, orientadores físicos e trabalhadores, somente poderão adentrar ou utilizar os 
equipamentos esportivos se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou 
álcool em gel 70% (setenta por cento). 

II - Nos espaços esportivos, durante o horário de funcionamento do local, deverá ser realizada a limpeza 
geral e desinfecção dos ambientes. 

III - Nos espaços esportivos recomenda-se aos usuários e atletas que tragam as suas próprias toalhas, 
garrafas de hidratação, álcool em gel e itens de exercícios, sempre que possível, para ajudar na manutenção 
da higiene. 

IV- Os usuários e atletas deverão ser orientados pelos professores e orientadores físicos a lavarem suas 
toalhas, roupas, bem como seus pertences pessoais, imediatamente ao chegarem em suas casas. 

V- Os usuários e atletas deverão chegar no horário específico da prática esportiva, a fim de evitar 
aglomerações. 

Art. 3o. No âmbito do esporte escolar, a retomada das atividades de esporte, obedecerá ao mesmo 
calendário de retorno dos alunos às salas de aulas, mantendo as mesmas orientações do protocolo de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo coronavírus 
(COVID-19). 

Art. 4 Ficam proibidas as realizações de competições em locais abertos ou fechados com a presença de 
público e aglomerações, até que sejam estabelecidas diretrizes para liberação com base no cenário 
epidemiológico vigente. 

Art. 5 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Revogando-se as disposições em contrário. 

EXTREMOZ/RN, 08 de outubro de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 335/2020 – 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, CLETO JOSÉ FREIRE COSTA JÚNIOR, CPF Nº 075.662.534-61 para o cargo 
comissionado de Supervisor do Núcleo de Elaboração, Execução e Prestação de Contas de Projetos e 
Convênios – CC-2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações.  
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
retroagindo seus efeitos ao dia 07 de outubro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de outubro de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 027/2018 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA TOP DOWN 
CONSULTORIA LTDA. 
 
 
  
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.998.734/0001-26. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 027/2018, celebrado com a Empresa TOP DOWN CONSULTORIA 
LTDA, CNPJ 40.998.734/0001-26. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 027/2018, o qual tem como objeto a Prestação de Serviços de locação 
do sistema de almoxarifado e patrimônio com vistas a atender as necessidades 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, tendo como data inicial 
30 de setembro de 2020, tendo como data final 01 de outubro de 2021. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente – SAAE/Extremoz-RN 
 
 
 
 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 025/2019 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A EMPRESA EMPRESA ALFA 
CONSULTORIA LTDA - ME. 
 
  
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: EMPRESA ALFA CONSULTORIA LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 
22.400.349/0001-53. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 025/2019, celebrado com a Empresa ALFA CONSULTORIA LTDA - ME, 
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 22.400.349/0001-53. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 025/2019, o qual tem como objeto a Prestação de serviços de sistema 
informatizado integrado e oficial de comunicação interna, externa, gestão documental e central de 
atendimento com módulos memorando, circular, atendimento, protocolo, pedido - lei de acesso à informação, 
oficio, ocorrência de denúncia/reclamação, registro de ordem de serviço, parecer, notificação, processo 
administrativo, viabilidade técnica, formulário de entrada interna e funcionalidades, que tem como objetivo 
padronizar a comunicação, reduzir gastos públicos, oferecer transparência e registrar informações de 
atendimento aos contribuintes. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses, tendo como data inicial 
17 de setembro de 2020, tendo como data final 16 de setembro de 2021. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente – SAAE/Extremoz-RN 
 

 

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 
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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 
 

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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