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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
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ANO VI – Nº 1241 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2016 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
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PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Capitão José da Penha s/n – Centro – CEP: 59.575-000 – Extremoz-RN CNPJ: 08.204.497/0001-71 

 
SANÇÃO DO PREFEITO 

LEI Nº 880/2016. 
 
EMENTA: 

 
Altera a Lei nº 502 de 13 de março de 2007, para instituir Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação em pecúnia, para os agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do Município de Extremoz-RN, autoriza o repasse do Incentivo Financeiro 
Adicional previsto na Portaria nº 314, de 28 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, na forma de abono salarial aos Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate às Endemias-ACE, e dar outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 

saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - A Lei nº 502 de 13 de março de 2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

“Art. 9º-A. Fica instituído o Auxílio Transporte, com a natureza de ajuda de custo, a ser concedido pelo Município de Extremoz aos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE em atividade que percebam remuneração não 

superior ao equivalente a duas vezes o piso salarial mínimo instituído pelo município, destinado ao custeio das despesas realizadas 

com transporte para deslocamento de suas residências até seus postos de serviços e vice-versa ou dentro de sua área de atuação. 

Parágrafo único - O Auxílio ora instituído não tem natureza salarial, não será base para a incidência de contribuição social, inclusive de 

previdência, nem se incorporará ao salário para qualquer efeito. 

Art. 9º-B. O benefício referente ao Auxílio Transporte dar-se-á através de crédito direto ao servidor, feito através de sua folha de 

pagamento mensal, mediante requerimento prévio dirigido à Coordenadoria de Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos. 

Parágrafo Único - O Auxílio Transporte previsto no caput deste artigo fica restrito aos seguintes limites: 

I - Ao número de dias úteis de trabalho de cada mês; 

II - Ao número de viagens a realizar durante a jornada de trabalho, no trajeto de casa – trabalho/trabalho – casa, cujo valor não será 

inferior a 44 passagens e nem superior a 88. 

Art. 9º-C. O servidor beneficiário do Auxílio Transporte contribuirá para o seu custeio, com 6% (seis por cento) sobre o vencimento 

básico de sua categoria funcional, ou com o valor integral do fornecido, quando este for menor a 6% (seis por cento) sobre o referido 

vencimento. 

Art. 9º-D. A participação do servidor no custeio do benefício concedido fica limitada, em qualquer caso, ao valor integral do Auxílio 

Transporte por ele recebido. 

Art. 9º-E. O Auxílio Transporte previsto nesta Lei é opcional, devendo ser solicitado mediante requerimento dirigido à Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Art. 9º-F. Fica instituído o Auxílio Alimentação no valor de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) por cada dia efetivamente 

trabalhado, destinando-se a alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate às Endemias - ACE do 

Município, que trabalhem nas atividades de campo, cuja concessão dar-se-á em pecúnia e terá caráter indenizatório.  
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§1º. Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias farão jus ao auxílio ora instituído a cada dia de 

trabalho prestado em campo, excluindo-se dessa contagem, eventuais horas trabalhadas à título de serviço extraordinário.  

I- O Auxilio Alimentação de que trata esta Lei não tem natureza salarial, não se incorporará à remuneração para quaisquer efeitos, não 

será configurado como rendimento tributável e nem constitui base de incidência de contribuição previdenciária; 

II- O valor do Auxílio Alimentação será especificado, em codificação numérica própria, no contracheque dos empregados públicos dele 

beneficiados, devendo ser creditado juntamente com seus vencimentos. 

§ 2º. Somente fará jus ao Auxílio Alimentação o servidor que estiver em serviço, conforme disposto no §1º.  

§ 3º. Fica vedado o pagamento do benefício de que trata esta Lei:  

I- Nos dias que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias faltarem ao trabalho, exceto em caso de 

licença médica não superior a 15 (quinze) dias, ressalvados os casos especiais de agentes que exerçam atividades educativas em 

horários especiais; 

II- Nos dias em que o servidor perceber diárias, por motivo de viagem em objeto de serviço; 

III- Os valores correspondentes aos dias que não forem efetivamente trabalhados, serão deduzidos no auxilio alimentação do mês 

seguinte. 

§ 4º. A correção do valor do Auxílio Alimentação ocorrerá uma vez ao ano, e terá como base o Índice Geral de Preços do Mercado 

IGP-M. 

Art. 9º-G. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às 

Endemias ativos, o Incentivo Financeiro Adicional, previsto no Artigo 1º, Parágrafo Único da Portaria nº 314, de 28 de fevereiro de 2014 

e suas subsequentes, Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, o qual é fixado atualmente em R$ 1.014,00,00 (hum mil e quatorze 

reais). 

 
§ 1º. O valor de que trata o caput deste artigo será corrigido anualmente conforme reajuste efetuado pelo Ministério da Saúde, por 

meio de portaria ou decreto, e será pago em única parcela aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, 

após o repasse do Fundo Nacional-FNS de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde-FMS. 

 
§ 2º. O valor global do repasse do Fundo Nacional de Saúde será calculado com base no número de ACE e ACS registrados no 

cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado 

pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo. 

 

§ 3º.  O Incentivo (Abono) criado por esta Lei não se incorporará para nenhum efeito legal à remuneração dos empregados, exceto 

para fins das contribuições previdenciárias e fiscal. 

 

§ 4º. O repasse do Incentivo (Abono) será repassado integralmente; 

 

§ 5º. O Incentivo criado por esta Lei será concedido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 

envolvidos diretamente no cumprimento das ações e metas estabelecidas no anexo 1 da Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 e 

diretrizes da vigilância epidemiológica ”. 

 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial e suplementação orçamentária para atender as despesas 
decorrentes desta Lei. 
 

Art. 3º-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de fevereiro de 2016.  

Art. 4º-Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Extremoz/RN, 09 de março de 2016. 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 
Prefeito Constitucional de Extremoz 

 
 

Veruska de Souza Fonseca 
Secretaria Municipal de Saúde 
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SECRETARIAS MUNICIPAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4912 
E-mail: sempafextremoz@hotmail.com 

 
 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – SMPAF N° 003/2016 
 
 
 
INTERESSADO (a):   Servidores da Prefeitura Municipal de Extremoz, conforme relação abaixo: 
 
 
REFERENTE:  Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, conforme solicitação e pela urgência individual de 
cada, nas datas da respectiva solicitação. 
 
 
AUTUADO:   Na data da solicitação 
PARTE CONCEDENTE: Município de Extremoz 
 
 
O Município de Extremoz foi provocado pelos requerimentos individuais dos servidores, que fazem parte do presente Processo. 
 
 
1. ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS – inicio da licença de Prêmio de 01 de janeiro de 2016 a 01 de 
abril de 2016 – Processos nº 010/2016 – SMAU. 
 
2. ELISSANDRA DO VALE OLIVEIRA - início da Licença Prêmio de 01 de janeiro de 2016 a 01 de abril 
de 2016 – Processos nº 386/2015 – SMS. 
 
3. EUCÉLIO COSTA PONTES – inicio da Licença Prêmio de 01 de janeiro de 2016 a 01 de abril de 2016 
– Processos nº 005/2016 – SMPAF. 
 
4. FRANCISCA LÚCIA HÓNORIO RAMALHO – inicio da Licença Prêmio de 01 de janeiro de 2016 a 01 
de abril de 2016 – Processos nº002/2016 - SMS. 
 
 
5. NILDA MARIA PONTES CÂMARA - início da Licença Prêmio de 01 de junho de 2016 a 01 de 
setembro de 2016 – Processos nº 016/2016 – SMS 
 
6. RÉGIA CRISTINA FELICIANO DA SILVA -  inicio da Licença Prêmio de 01 de janeiro de 2016 a 01 de 
abril de 2016 – Processos nº 004/2016 –SMS. 
 
7. ROSANGELA DE LOURDES SOUZA - início da Licença Prêmio de 01 de maio de 2016 a 01 de julho 
de 2016 – Processos nº 301/2015 – SMTHAS. 
 
          
 
                                          Certifico de acordo com o Decreto nº 068/2010, que os respectivos servidores tem direito a licença 
solicita de acordo com o que estabelece o Estatuto do Servidor deste Município, Lei 305/97 art. 106º a 111º, posto isto submeto 
a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações para deferimento. 
 

Waldinea Dantas de Araujo Lima 
Gerente de Recursos Humanos 

 
 
D E S P A C H O: 
 
                        Tomei conhecimento hoje, de oficio acato com a certidão expedida pela Coordenadoria de Recursos Humanos 
defiro as Licenças solicitadas pelos servidores, para que tenham seus direitos resguardados. 

 
 

Extremoz/ RN, 11 de fevereiro de 2016. 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretario de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 
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COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES: ANTÔNIO LISBOA 
GAMELEIRA 
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