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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO V – Nº 1095– EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2015  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

PODER EXECUTIVO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 DECRETO EXECUTIVO Nº 250 /2015 - GP    
 
EMENTA:Torna nulo  a instrução normativa n° 01/2014.          
 
    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 10, inciso V, 
Art. 17° XLVI, da Lei Orgânica do Município, 
 
   D E C R E T A: 
 
   Art. 1º - Com fulcro na súmula n° 473 do STF torna nulo a instrução normativa n° 01/2014. 
               
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2014  
 
PARCELAMENTO DE SOLO. DESMEMBRAMENTO. DEMARCAÇÃO DE ÁREA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO 
INTERFERÊNCIA DO PODER PÚBLICO.  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 2º da 
Constituição Federal e Artigos 10º, incisos V, VII e 17º incisos I e V, da Lei Orgânica do Município. 
 
 CONSIDERANDO o Plano Diretor do Município, Lei n° 364/2000, em seu art. 53, que elenca as formas de parcelamento do solo 
(arruamento; desdobramento ou desdobro; desmembramento; loteamento; reloteamento e remembramento); 
 
 CONSIDERANDO o Código Tributário do Município, n° 320/1997 e 001/2005, art. 87 a 89, que trata entre outros da taxa de licença de 
desmembramentos e sua forma de cobrança;  
 
RESOLVE  
 
Art. 1º Fica instituída a cobrança para Desmembramento referente a área específica a ser parcelada, ou seja, o lote ou a gleba que 
serão destinados a edificação.  
 
 Art. 2º Nos casos em que não houver intuito de modificação na estrutura da área, em suas características ou destinação, em virtude de 
não existir fato gerador, imediatamente não ocorrerá incidência tributária.  
 
Art. 3° Nesses casos em que o objetivo é tão somente a demarcação de área, não haverá intervenção do Poder Público, visto que não 
há no ordenamento jurídico Municipal menção a cobrança de taxa nesse sentido. 
 
Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Extremoz, 15 de junho de 2015 
 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito 

 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
Prefeito 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N.º  249, DE 08 de junho de 2015. 
Regulamenta a concessão da Gratificação Prêmio Por Produtividade Fiscal – GPF, criada pela Lei n.º 819, de 24 de abril de 
2015, e dá outras providências. 

 
    O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo Art. 
17° da Lei Orgânica do Município, 
    
DECRETA: 
 
Art. 1º. A Gratificação Prêmio Por Produtividade Fiscal - GPF criada pela Lei nº 819, de 24 de abril de 2015 será paga aos servidores 
integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, em razão da realização das Tarefas de interesse da Secretaria Municipal de Tributação e pela 
Avaliação de Desempenho Individual. 
 
Art. 2º. As tarefas constantes deste Decreto far-se-ão exclusivamente em cumprimento a ordem de serviço e em razão da realização 
das atividades ou tarefas de competência dos Auditores Fiscais ou Agentes Fiscais do Tesouro Municipal. 
 
Parágrafo único. As Tarefas terão seu valor apurado, mensalmente, mediante a computação de pontos atribuídos às atividades 
constantes do anexo III deste Decreto e será assim calculado: 
I - 100 pontos - 50% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
II - de 90 até 99 pontos - 45% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
III - de 80 até 89 pontos - 40% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
IV - de 70 até 79 pontos - 35% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
V – de 60 até 69 pontos - 30% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
VI - de 50 até 59 pontos - 25% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
VII - de 40 até 49 pontos - 20% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
VIII -de 30 até 39 pontos - 15% do valor da Gratificação Prêmio por  Produtividade Fiscal; 
IX - de 20 até 29 pontos - 10% do valor da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal; 
X - de 10 até 19 pontos - 05% do valor da Gratificação Prêmio por  Produtividade Fiscal;  
XI - de 01 até 09 pontos – 0,25% do valor da Gratificação Prêmio por  Produtividade Fiscal;  
 
Art. 3º. O limite de produtividade das tarefas é de 100 pontos que equivale a 50% da Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal. 
Parágrafo Único. O servidor que exceder o limite máximo de pontuação (100 pontos) poderá utilizar até 10% (dez por cento) do valor 
excedente, para fins de compensação, exclusivamente no mês subsequente. 
 
Art. 4º. Concluída a aferição dos pontos por tarefas, serão aplicadas as penalidades constantes do anexo IV deste Decreto e totalizada a 
pontuação final em razão das tarefas. 
 
Art. 5°. O desempenho individual será apurado por trimestre, mediante avaliação de cada Auditor Fiscal de Tributo Municipal, Agente 
Fiscal ou Servidores de apoio ao serviço do Grupo Ocupacional Fisco, processada no segundo mês de cada trimestre civil e seus 
resultados utilizados no trimestre seguinte ao da sua realização. 
§1° A avaliação individual será realizada pelo Secretário Municipal de Tributação ou, em caso do seu impedimento, pelo seu substituto 
legal. 
§2º Relativamente ao primeiro trimestre de avaliação, para fins da avaliação de desempenho individual, o servidor fará jus à pontuação 
máxima. 
 
Art. 6°. Serão considerados, para aferição do desempenho individual de cada servidor, os fatores e parâmetros constantes da Ficha de 
Avaliação de Desempenho - FAD, conforme modelo constante do anexo I. 
§1° A FAD será assinada pelo chefe imediato e pelo avaliado; 
§2° O servidor que se recusar a assinar a FAD terá registrado o fato no próprio documento, com a oposição das assinaturas do avaliador 
e, pelo menos, de uma testemunha. 
§3° A falta de assinatura do avaliado na FAD, não elide a continuidade dos procedimentos de avaliação. 
 
Art. 7º. A avaliação individual de desempenho será processada com base nos seguintes critérios: 
I - a apuração será realizada por trimestre civil, tomando-se em consideração a contribuição pessoal do servidor no exercício das 
atividades correspondentes às suas atribuições visando à execução ou o aprimoramento dos processos de trabalho; 
II - o avaliador deverá agir de forma impessoal, com equidade, isenção e imparcialidade, para não comprometer a sua avaliação; 
III - o procedimento importa na disposição do avaliador e do avaliado em participarem do processo de avaliação com maturidade 
profissional e respeito mútuo; 
IV - a avaliação terá por objeto os resultados apresentados pelo avaliado, bem como o conhecimento e o conjunto de habilidades por ele 
demonstrado na execução das tarefas que lhe forem confiadas no período da avaliação, considerando-se o desempenho que dele se 
espera. 
 
Art. 8º. Cada Auditor Fiscal, Agente Fiscal ou servidor de apoio ao serviço do Grupo Operacional Fisco será avaliado com base nos 
seguintes fatores: 
I - dedicação e compromisso - avaliação da responsabilidade pelas atividades desenvolvidas no seu setor, a cooperação para o 
cumprimento da missão institucional do Fisco, a realização dos trabalhos planejados e a consecução dos objetivos esperados, bem 
como a utilização racional dos recursos técnicos e materiais disponíveis; 
II - conhecimento do trabalho e autodesenvolvimento - avaliação do desempenho correto das atividades pelas quais é responsável e a 
percepção do impacto de seu trabalho sobre as demais atividades do setor e aferição da atualização profissional na área de atuação e a 
ampliação dos conhecimentos por iniciativa própria ou aproveitando oportunidades oferecidas pela Administração; 
III - criatividade e iniciativa - avaliação da capacidade para buscar e indicar alternativas ou novos padrões para resolverem situações 
cuja solução excede aos procedimentos de rotina e a cooperação para a inovação, demonstrando espírito crítico ou senso para a 
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investigação, bem como a aptidão para tomar decisões, apresentar propostas novas e assumir, de forma independente, desafios, 
responsabilidades e liderança de trabalhos; 
IV - atendimento ao público - avaliação da disposição para atender aos contribuintes e aos integrantes da sua equipe de trabalho e o 
interesse, gentileza e senso de justiça no encaminhamento de soluções para os problemas que se apresentam, de modo a favorecer o 
relacionamento Fisco-Contribuinte; 
V - disciplina, relacionamento interpessoal - avaliação do comportamento em relação aos colegas e chefias, a aceitação de críticas, 
valores e percepção de ideias divergentes ou inovadoras e as atitudes para favorecer a integração e o espírito de equipe e  facilitar a 
sua integração à equipe de trabalho, bem a demonstração de maturidade e inteligência emocional, para superar pressões e incentivar a 
negociação no grupo.  
VI – Pontualidade/Assiduidade – Avaliação da capacidade de realizar tarefas dentro dos prazos estipulados, regularidade no 
comparecimento/permanência no âmbito da repartição e o cumprimento dos horários de chegada e saída do expediente.  
§1° O resultado da avaliação de desempenho individual de cada servidor, cujos conceitos são  definidos com base nos fatores 
destacados neste artigo, corresponderá a uma das seguintes pontuações, para cada item de avaliação, na forma dos incisos do caput 
deste artigo: 
I – Excelente: 10 (dez) pontos; 
II – Ótimo: 08 (oito) pontos; 
III – Regular: 05 (cinco pontos); 
IV – Insuficiente: 02 (dois) pontos. 
§2º O Desempenho Individual será determinado pela média aritmética dos pontos obtidos nos itens avaliados na forma do §1º deste 
artigo, observando-se os seguintes índices: 
I - De 9,1 até 10 pontos - 50% do valor da Gratificação de Produtividade; 
II - De 8,1 até 9,0 pontos - 45% do valor da Gratificação de Produtividade; 
III - De 7,1 até 8,0 pontos - 40% do valor da Gratificação de Produtividade; 
IV - De 6,1 até 7,0 pontos - 35% do valor da Gratificação de Produtividade; 
V - De 5,1 até 6,0 pontos - 30% do valor da Gratificação de Produtividade; 
VI - De 4,1 até 5,0 pontos - 25% do valor da Gratificação de Produtividade; 
VII - De 3,1 até 4,0 pontos – 12,5 % do valor da Gratificação de Produtividade: 
VIII - De 2,1 até 3,0 pontos - 05% do valor da Gratificação de Produtividade; 
IX - De 1,1 até 2,0 pontos - 0% do valor da Gratificação de Produtividade 
 
Art. 9°. O resultado da avaliação poderá ser objeto de reconsideração, que será apreciado pelo Secretário de Tributação, sem efeito 
suspensivo. 
§1° O pedido de reconsideração será interposto no prazo de até cinco dias úteis contados da data de ciência do resultado da avaliação 
ou, em caso de recusa do servidor em firmá-la, da data em que esta lhe foi apresentada, mediante a utilização de formulário próprio, 
aprovado na forma do anexo II deste Decreto.  
§2° O servidor será notificado do resultado do pedido de reconsideração, que ficará anexado à FAD do período avaliado. 
§3º Se houver reconsideração da avaliação, os recursos aceitos terão efeitos financeiros na folha de pagamento relativa do mês 
subsequente ao da comunicação da decisão à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Extremoz-RN. 
 
Art. 10. O servidor recém-nomeado fará jus à GPF, referente somente à avaliação por tarefas executadas, correspondente a até 50% 
(cinquenta por cento) da GPF, calculada na forma do parágrafo único do artigo 2º deste Decreto. 
 
Art. 11. O primeiro período de avaliação do servidor pelo desempenho individual, após a sua entrada em exercício ou o seu retorno de 
licença, afastamento ou cessão, será concluído na data de término do período de avaliação dos demais servidores e só terá efeito 
financeiro se o servidor tiver sido avaliado por, no mínimo, dois meses. 
 
Art. 12. O Agente Fiscal de Tributos Municipais ou servidor de apoio ao serviço do Grupo Operacional Fisco afastado do exercício das 
atribuições inerentes ao respectivo cargo somente fará jus a Gratificação de Produtividade Fiscal: 
I - se ocupante de um cargo de Direção e Assessoramento – CDA privativa dos Integrantes da estrutura do Fisco Municipal; 
II – por motivo de férias do servidor; 
III – nas licenças previstas nos arts. 120, 125, 126, 127, 128, 131, todos da Lei Complementar nº 305/97;   
§1º. O servidor que se encontrar em Licença para Tratamento de Saúde, à Gestante, à Adotante, Paternidade, por Acidente de Serviço 
ou Férias receberá integralmente a Gratificação de Produtividade, com base no índice do mês imediatamente anterior ao do mês do seu 
afastamento. 
§2º. No caso de licença por motivo de doença de pessoa da família, o Servidor receberá metade da Gratificação de Produtividade Fiscal 
e por período não superior a 60 (sessenta) dias de afastamento, com base no índice do mês imediatamente anterior do seu afastamento. 
 
Art.13. Os titulares de cargo efetivo no Grupo Ocupacional Fisco, que estejam no exercício de cargo em comissão no âmbito da 
Secretaria Municipal de Tributação, farão jus ao recebimento de 100% (cem por cento) da GPF devida ao respectivo cargo. 
 
Art. 14. Os servidores de apoio ao serviço do Grupo Ocupacional Fisco farão jus a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da GPF, 
do ocupante do cargo de Agente Fiscal do Município. 
Art.15. Os Servidores de apoio ao serviço do Grupo Operacional Fisco serão avaliados, trimestralmente, através da Ficha de Avaliação 
de Desempenho.    
 
Art. 16. A Gratificação Prêmio por Produtividade Fiscal inicial é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para os Auditores Fiscais do 
Tesouro Municipal e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os Agentes Fiscais do Tesouro Municipal e será atualizada anualmente. 
§1° A atualização do valor da Gratificação de Produtividade se dará por índice da média aritmética de crescimento real da receita do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do Município relativo à 
arrecadação dos últimos 12 (doze), meses comparado com os 12 (doze) meses imediatamente anteriores, deduzindo-se: 
I – o índice oficial de inflação dos períodos, registrado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 
II – índice de crescimento da receita de ISS e IPTU estimado para o período, com base nos aumento médio da arrecadação dos últimos 
24 (vinte e quatro) meses. 
III – esforço fiscal de 5% (cinco por cento), calculado sobre o crescimento estimado para o período. 
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§2° O índice de crescimento da receita própria estimado será definido por ato do Secretário Municipal de Tributação e será definido até o 
dia 10 (dez) de junho de cada ano. 
§3° O índice de atualização da Gratificação de Produtividade será apresentado ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário 
Municipal de Administração e Finanças pelo Secretário Municipal de Tributação até o 10° (décimo) dia útil do mês de junho de cada ano, 
imediatamente, posterior ao apurado e será convertido em Real (R$), homologado e implantado até o 15° (décimo quinto) dia do mesmo 
mês. 
§4° A Gratificação de Produtividade não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do subsídio do Prefeito Municipal.  
 
Art.17. Os pontos obtidos através de Tarefas em cumprimento à Ordem de Serviço realizada, em conjunto, por mais de um servidor 
serão atribuídos proporcionalmente entre tantos quanto tenham participado da tarefa; 
 
Art.18. O relatório mensal deverá conter o nº da Ordem de Serviço ou Nº do Processo, com data do mês em curso, tipo de serviço 
executado (cadastro, medição, avaliação etc.), local de execução e nome do contribuinte ou da empresa. 
 
Art. 19. O Relatório de Produtividade das tarefas deverá ser entregue, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente. 
 
Art.20. Os casos omissos ou as tarefas que não possibilitem a sua apuração por este Decreto serão resolvidos pelo Secretário de 
Tributação, que poderá, de forma justificada, atribuir pontuação extra ao servidor. 
 
Art.21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.22. Revogam-se as disposições em contrário. 

Extremoz, 14 de maio de 2015. 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 
Prefeito Municipal 

 
Valério de França Souza 
Secretário de Tributação 

 
 

ANEXO I 

FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD 

  

Nome: 

Cargo Matrícula: 

Período de avaliação Número de dias do trimestre: 

CONCEITO:   Escolher para cada fator somente um item da descrição, lançando, para indicar o resultado da avaliação, os pontos 
correspondentes a um dos Seguintes conceitos:  . 
Excelente = 10;    Bom  = 8;   Regular = 5;   Insuficiente = 2; 

ITENS Descrição do item de avaliação Pontos 

01 DEDICAÇÃO E COMPROMISSO COM O FISICO MUNICIPAL   
   

 
02 

CONHECIMENTO DO TRABALHO E AUTO-DESENVOLVI MENTO  

03 
CRIATIVIDADE E INICIATIVA 
 

 

04 
 ATENDIMENTO AO PÚBLICO (INTERNO/EXTERNO)  
  
 

 

05 DISCIPLINA E RELACIONA-MENTO INTERPESSOAL  

06 PONTUALIDADE/ASSUIDADE  

TOTAL DE PONTOS   

 

 
Extremoz, ________ de ____________________ de _______. 

 
____________________________________ 

Chefe Imediato  
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ANEXO II 

 RECURSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

  

Nome: 

  

Cargo: 

  

Matrícula 

Número de dias do trimestre: 

  

FUNDAMENTAÇÃO: (Se necessário, utilizar o verso) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obs.: Anexar cópia da FAD correspondente 

SERVIDOR(A) AVALIADO(A):   

  

  

Em,_____/_____/_______                                                          

 

  Assinatura do Servidor Avaliado 

CONSIDERAÇÕES DA CHEFIA IMEDIATA (AVALIADOR): 

 

 DECISÃO:      [      ]   RECURSO PROVIDO     [       ]  RECURSO IMPROVIDO 

  

                                                                      Em, _____ /_____/_______ 

  

________________________________________ 
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ANEXO III 

 
NATUREZA DO SERVIÇO 

 Diligências Pontuação 

  Notificação voluntária sem Ordem de Serviço. 1,00 

  Ordem de Serviço não cumprida, por embaraço à fiscalização, com diligência. 1,00 

  Ordem de fiscalização cumprida com Termo de Conclusão.  
1,50 

  Ordem de Serviço, com embaraço, devidamente notificada. 1,00 

  Diligência devidamente notificada na pesquisa de fraudes, por endereço. 1,00 

  Lavratura do termo de início de fiscalização  1,00 

  Lavratura do termo de encerramento de fiscalização 1,00 

  Visita para avaliação, medição e lançamento. 1,00 

   

 Levantamento Fiscal cumprido por contribuinte (homologação)  Pontuação 

 Fiscalização cumprida, por contribuinte (homologação)  

 Por fração proporcional, até 06 meses. 5,00 

 Até 12 meses 10,00 

 Até 24 meses 15,00 

 Acima de 24 meses 20,00 

 Os pontos compreendidos nos itens acima não são cumulativos  

 APURAÇÃO, PROPOSIÇÃO E/OU LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.   

 De obrigação principal ou Acessória   

 ISSQN, IPTU, ITIV, Alvarás e Shows.   

 De R$ 1,00 até R$ 500,00 1,00 

 De R$ 501,00 até R$ 1.000,00 1,50 

 De R$ 1.001,00 até R$ 3.000,00 2,00 

 De R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 2,50 

 De R$ 5.001,00  até R$ 8.000,00 3,00 

 De R$ 8.001,00 até R$ 10.000,00 5,00 

 De R$ 10.001,00 até R$ 16.000,00 10,00 

 Acima de R$ 16.000,00 15,00 

 Da documentação fiscal e do processo Pontuação 

 Verificação em livros fiscais instituídos pela municipalidade 
 

2,00 

 Verificação em livros contábeis em geral 2,00 

 Verificação em documentos auxiliares no levantamento fiscal, na falta dos livros 
acima e/ou das notas fiscais, por exercício. 

1,00 

 Cadastro Imobiliário/Mobiliário 2,00 

 Baixa Cadastro Imobiliário/Mobiliário 2,00 

 Informação em proposta fundamentada em consultas, ou requerimentos, de 
qualquer natureza (exceto defesa de Auto de Infração). 

3,00 

 Manifestação em defesa de Auto de Infração. 4,00 

 Laudo e parecer fundamentado em consultas e requerimento, protocolado, ou 
processo judicial. 

3,00 

 Confecção de Certidões ou similar 1,00 

  Embargos de Obras ou Atividades.  3,00 

  INFORMAÇÃO AO SETOR  

  Indicação de contribuinte novo. 1,00  

  Indicação de Contribuinte não localizado  1,00 

  Indicação de realização de eventos de diversão pública. 1,00 

 Da fiscalização especial Pontuação 

 Fiscalização especial, com dedicação exclusiva, por determinação do Secretário 
ou dos Coordenadores, por dia (jornada integral). 

1,00 

 Fiscalização de shows e outros eventos realizados no período noturno, feriados 
ou finais de semana. 

 

 Serviço concluído com apuração da receita SEM contagem dos ingressos, por 
show e por Fiscal na ação. 

1,00 

 Serviço concluído com apuração da receita COM contagem dos ingressos, por 
show e por Fiscal na ação. 

3,00 

 Plantão fiscal - em cumprimento da escala normal, por dia (jornada integral). 2,00 
 

 Emissão de DAM, por unidade 0,10 
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TABELA IV 
 

                                                                                     Das Penalidades 
 

 
01 
 

O não cumprimento de tarefa no prazo estabelecido e sem justificativa enseja desconto da quantidade 
de pontos obtidos caso fosse cumprida a tarefa. 

 
5,00 

02 O atraso na entrega do relatório de produtividade, por dia. 5,00 

03 A falta não justificada as reuniões, treinamentos, plantões fiscais ou qualquer convocação superior 
previamente 

 
10,00 

04 A falta ao expediente, sem justa causa, por dia faltado 15,00 

05 A omissão de informações diretamente ligadas ao Setor de tributação. 10,00 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
PORTARIA Nº178 /2015 - GP  

 
    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, com fulcro no Art. 2° da carta magna, Lei n° 557/2009  
 

RESOLVE:  
 
Art. 1°- Nomear para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada ao Gabinete Civil da Prefeitura Municipal 
de Extremoz/RN os seguintes membros conforme relação a seguir; 

 

 Helton Luiz da Silva Dias – Presidente 

 Andre Luis de Medeiros Cavalcanti de Albuquerque – Membro 

 Ana Carolina Gadelha Simas Ribeiro Dantas Tinoco – Membro 

 Raissa Andrea De Araujo Cabral - Membro 

 Kecia Kivia Miranda Bezerra - Membro 

 Erivanaldo Vicente da Silva – Membro 

 Sara Maria Lima de Souza – Membro 

 Daladiana Oliveira Figueiredo Marinho – Membro 

 Stephanie Costa Fontes – Membro 

 Andre Felipe Nunes Torquato Ribeiro – Membro 
      
     Art. 2°– Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.                    
Gabinete do Prefeito de Extremoz, 08 de junho  de 2015. 
                                       

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº179 /2015 - GP  
 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com fulcro no Art. 2° da carta magna, Lei n° 557/2009  

          
             CONSIDERANDO:  
 Que o dinheiro publico paga a todos os servidores e funcionários do ente publico. 

 
RESOLVE:  
 

Art. 1°-  Determinar que seja instalado no Município relógio de ponto em todas as Secretarias. 
Art. 2°– Todos os servidores públicos devem  ser cadastrados  no sistema do relógio de ponto para 

recebimento de suas digitais, comprovando assim o seu horário de trabalho. 
Art. 3°– Os secretários Municipais e Adjunto devido às suas atribuições diversas em órgãos externos, não 

estão obrigados ao cumprimento de horário, mas, ficam obrigados a utilizarem o sistema do relógio de ponto quando estiver no 
Município em suas respectivas secretarias.  

Art. 4°– Determinar o prazo de ate 120 (cento e vinte) dias para que entre em pleno funcionamento o sistema 
de ponto em  todas as secretarias.  

Art. 5°– Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

                                             Gabinete do Prefeito de Extremoz, 08 de junho  de 2015. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO  
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SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
 

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 
 

PORTARIA Nº 005/2015 – SMPAFI 
 
 

     O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE 
EXTREMOZ/ RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Art.11°, inciso I, II, IV da Lei Orgânica e com fulcro 
na Lei 557/2009, Art. 17°, XII, Carta Magna no Art. 37, caput, e Lei 305/97, III, por motivo de Ordem familiar se ausentará das suas 
funções de 16 a 19 de junho do corrente ano. 
  
 CONSIDERANDO: 
 

 Que a eficiência no setor público não pode ser buscada sem concomitante atendimento de outros princípios inscritos no 
Art. 37 da Constituição, que regem a Administração Publica direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, e preciso observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade da isonomia e razoabilidade, este ultimo, implícito no texto constitucional. 
 

 Que não podemos fugir das amarras da Lei, a pretexto de buscar agilidade e eficiência, na coisa publica só o que a lei autoriza, 
com a transparência que a sociedade clama; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Convocar a Secretária Adjunta de Planejamento Administração, Finanças e Informações para assumir as funções no 

período de 16 a 19 de junho do corrente ano. 
 Art. 2º - Determinar ao Gerente Financeiro que nesse período, proceda com o levantamento de processos pendentes de 
pagamento, tendo em vista a baixa dos recursos  do Fundo de Participação do Município – FPM, no ultimo dia 10 de junho, que sejam 
convocados os fornecedores para parcelamento dos seus débitos existente, em três parcelas. 
 Art. 3º - O afastamento, albergado pela Lei 305/1997, art. 107, III, foi até 15.06.2015, como houve o comparecimento no dia 
15.06.2015, compensa-se pelo dia 16.06.2015, ficando apenas 03 (três) dias de afastamento de ordem pessoal, para liberação do 
Prefeito ou compensar esses dias nas férias. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrario. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.  
Extremoz,  15 de junho de 2015. 

 
Antônio Lisboa Gameleira 

Secretario Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. 
 

LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
TERMO DE DISTRATO TOMADA DE PREÇO N° 010/2014 

 
Termo de distrato de contrato celebrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ-RN.através deste instrumento  está 
oficializado o distrato ao contrato administrativo 010/2014 pme, firmado entre a  PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ-RN e a 
empresa CONSTRUTORA ODECAM LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 08.796.612/0001-44  , destinado a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. 
Extremoz, 16 de JUNHO de 2015.  
 

Klauss Francisco Torquato Rego. Prefeito Municipal 

 
CONVOCAÇÃO -TOMADA DE PREÇO N°010/2014 

 
A comissão de licitação do município de Extremoz/RN, CONVOCAR A EMPRESA RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ:07.555.440/0001-54  segundo classificado no processo  licitatório  na  modalidade  TOMDA DE PREÇO  Nº 010/2014,  para  
querendo,  no prazo 03 (três) dias úteis, a conta da presente publicação desta convocação, cumprir as formalidades necessárias e 
celebrar contrato com esta prefeitura, cujo  objeto  é  a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS, NO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.  
 
EXTREMOZ/RN, 16 de JUNHO de 2015.  
 

HELTON LUIZ DA SILVA DIAS – PRESIDENTE DA CPL 
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CONSELHOS MUNICIPAIS 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
DO ADOLESCENTE 

 

RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA 
PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

RESOLUÇÃO Nº 06/2015 
Dispõe sobre a prorrogação de prazo para inscrição no processo de escolha do Conselho Tutelar do município de Extremoz. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
regramento disposto na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 
Considerando que o Conselho Tutelar, à luz da sistemática de proteção encartada na Constituição Federal e na Lei nº 8.069, de 13 de 
julho 1990, foi erigido à condição de órgão essencial do eixo de DEFESA do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Resolução nº 113 do CONANDA), devendo zelar, por isso, para que os interesses do segmento infantojuvenil sejam 
salvaguardados diante das mais variadas formas de violação de direitos, como abuso e exploração sexual, maus-tratos, negligência, 
cárcere privado, drogadição, situações de rua e abandono, discriminação e pobreza, além de outras situações de vulnerabilidade social; 
 
Considerando que a atuação do Conselho Tutelar deverá voltar-se à solução efetiva e definitiva das demandas que lhe são 
encaminhadas, com vistas a desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes, ressalvado o 
disposto no art. 136, incisos III, alínea “b”, IV, V, X e XI, da Lei nº 8.069, de 1990, primando-se pela observância dos princípios da 
prevenção geral; prevenção especial; atendimento integral; absoluta prioridade; proteção estatal e integral; prevalência de direitos; 
indisponibilidade de direitos; respeito à peculiar situação de desenvolvimento da criança e do adolescente; 
 
Considerando que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), no exercício da competência que lhe 
fora outorgada nos termos do art. 2º, da Lei 8.242/91 para elaborar normas gerais da política nacional de atendimento à criança e 
adolescente, editou a Resolução 170/2014, a qual estabeleceu, dentre outras temáticas, diretrizes a serem observadas por ocasião do 
processo de escolha unificado dos membros do Conselho Tutelar em todo território nacional, regulamentando o disposto no art. 139, §1º, 
da Lei 8.069/90; 
Considerando que o processo de escolha unificado para os membros do Conselho Tutelar, pelos efeitos que lhe são esperados e os 
vetores axiológicos que o norteia, desponta como um relevante instrumento para se atingir a concretização da doutrina da Proteção 
Integral; 
 
 
Considerando que, por força do art. 139, da Lei 8.069/90, compete aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
a adoção de todas as providências necessárias com vistas à realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares, 
 
Considerando que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), em atenção às peculiaridades locais, 
editou Resolução regulamentando o processo de escolha unificado no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte,  
 
RESOLVE: 
 

I - Prorrogar o prazo de inscrição para participar do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, previsto na 
Resolução nº 05/2015, para o período de 12/06/2015 a 18/06/2015. 

II - As inscrições continuarão sendo realizadas na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SMTAS, sito na 
Rua Joaquim de Góis, S/N, Conjunto Estrela do Mar, Centro, no horário das 8:00 ás 13:00.      

 
Extremoz, 11 de junho de 2015. 

 
Jean Felipe Freire de Barros 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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