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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 III – Nº 716 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
capacitação inicial e continuada de educadores do Programa 
Brasil Alfabetizado do Município de Extremoz/RN. 
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos 
legais, o julgamento da comissão, referente a licitação na 
modalidade de Pregão Presencial  Nº. 022/2013 em favor da 
Empresa Núcleo De Desenvolvimento Social-NDS, 
CNPJ/MF: 04.656.212/0001-82, no valor global de: R$ 
18.500,00 (Dezoito Mil e  Quinhentos Reais).Extremoz, 27 De 
Junho De 2013. 
 

Klauss Francisco Torquato Rêgo - Prefeito Municipal 
 

LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 001/2013 

A comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Extremoz, 

torna público que fará realizar no dia 13 de agosto de 2013, às 

09:00horas, a licitação/tomada de preço n°001/2013, 

objetivando contratação de empresa especializada para 

executar os serviços de consultoria para elaboração do plano 

municipal de  saneamento básico para o município de 

Extremoz/RN. A comissão informa ainda que o edital está 

disponível na CPL endereço: rua cap. josé da penha, s/n, 

centro – Extremoz/RN no horário de 08:30 às 12:30h. Helton 

Luiz da Silva Dias- Presidente da Comissão 

PODER LEGISLATIVO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 
 
Resolução _02_/2013 
 
“INSTITUI O PROGRAMA CÂMARA COMUNITÁRIA NO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ E DA OUTRAS PROVIDENCIA”. 
 
Art.1º - Fica instituído no Município de Extremoz o Programa 
Câmara Comunitária, visando o atendimento e a integração 
dos munícipes junto às ações do Poder Legislativo Municipal. 
Art.2º - Os objetivos e as normas reguladoras do Programa 
Câmara Comunitária, são os constantes do Anexo Único, parte 
integrante desta Resolução. 
Art.3º - Os trabalhos da Câmara Comunitária serão 
organizados e dirigidos pelo Presidente do Poder Legislativo ou 
pelo Vereador por ele indicado. 

Parágrafo único. As reuniões da Câmara Comunitária poderão 
ser realizadas no mesmo período das Sessões Ordinárias da 
Câmara Municipal. 
 
Art.4º - As reuniões da Câmara Comunitária terão no intuito de 
obter subsídio junto à população para intermediar os seus reais 
anseios perante o Poder Executivo Municipal ou a quem de 
direito aproximando assim a população do Poder Legislativo.  
 
Art.5º - A participação dos Vereadores e Servidores da Câmara 
na execução do Programa instituído por esta Resolução será 
considerado serviço público relevante. 
 
Art.6º -  A Câmara poderá firmar convênios ou parcerias com 
entidades publicas ou privadas para a execução deste projeto.  
 
Art. 7º  - As despesas operacionais com a realização deste 
Programa correrão no que couber, e caso haja necessidade de 
um credito suplementar a mesa diretora poderá solicitar através 
de projeto de lei específico. 
 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revoga-se as disposições ao contrário. 
 
Sala das Sessões, “Vereador Adilson José de Melo”, 15 de 
Fevereiro de 2013.                 
 
 

 
 
 
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 
 
Requerimento * 

 
Os vereadores em número regimental de um terço 

que abaixo subscrevem veem a presença de Vossa Excelência, 
conforme doravante se segue: 

 
Requer a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI, com o escopo de investigar superfaturamento 
na compra de gêneros alimentícios, bem como a não entrega 
dos alimentos as escolas. 
  
Senhor Presidente, 
 
Requeremos com fulcro no art. 67, do Regimento Interno c/c 
com o § 3º do art. 58 da Constituição Federal, a instauração da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a devia 
responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal. 
      
Justificativa 
 
  Conforme se extrai da documentação ora apresentada 
nessa Comissão, sobretudo no Parecer Conclusivo do 
Conselho de Alimentação Escolar sobre a Execução do 
Programa, na lavra do seu Presidente Rilvan Oliveira de 
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Menezes, ocorreu um superfaturamento na compra de produtos 
alimentícios para as escolas municipais.  

Sem embargos, urge a necessidade de ser 
analisada, se de fato todos os alimentos foram entregues as 
escolas, com vistas aos princípios da legalidade, moralidades e 
eficiência pública. 
 Isto posto, está cristalino os indícios de irregularidades 
realizado pelo ordenador das despesas, sendo prerrogativa 
dessa Casa Legislativa a fiscalização do Executivo e a defesa 
do Erário do nosso Município. Assim sendo, investigadas as 
irregularidades e suas conclusões encaminhadas ao Ministério 
Público Estadual, para que promova a responsabilidade Civil e 
Criminal dos infratores, conforme preceitos do art. 58, § 3º, da 
Constituição Federal. 
 
Extremoz/RN, 11 de junho de 2013. 
 

___________________________________ 
        Vereador  
 
___________________________________ 
        Vereador  
 
___________________________________ 
        Vereador 
 
___________________________________ 
         Vereador 
 

*Documento apócrifo. 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 
 
RESOLUÇÃO Nº 05 /2013 
 
EMENTA: Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
nos termos do Art. 67 e seguintes do Regimento Interno e 
dá outras providencias. 
 

O presidente da Câmara Municipal de 
Extremoz/RN, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que o plenário da Câmara Municipal aprovou e ele 
PROMULGA a seguinte Resolução, com fundamento na Lei 
Orgânica Municipal, Regimento Interno, e ainda com fulcro na 
Constituição da Republica Federativa do Brasil, e de acordo 
com o requerimento datado de 11/06/2013, da autoria dos 
vereadores Valdemir Cordeiro Lopes, Francisca Lúcia 
Honório Ramalho, Gilson Sales de Souza e Fábio Vicente 
da Silva,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que denunciarão possíveis superfaturamentos e irregularidades 
praticadas na aquisição, distribuição da merenda escolar, vez 
que, de acordo com o parecer conclusivo do Conselho de 
Alimentação Escolar, ocorreu um superfaturamento na compra 
de produtos alimentícios para as Escolas Municipais, conforme 
se extrai da documentação ora apresentada a esta Comissão.   

                             
Art. 1º - A Comissão Parlamentar de inquérito 

deverá apurar os seguintes fatos determinados: 
 

I - Superfaturamento na compra de produtos 
alimentícios para as Escolas Municipais; 

 
II – Irregularidade na distribuição, sobretudo no que 

tange ao repasse dos produtos alimentícios. 
 
Art. 2º - É fixado desde já prazo máximo de 90 dias 

(noventa), prorrogáveis por igual período. 
  
              Art. 3º - A Comissão Parlamentar de Inquérito fica 
composta dos seguintes vereadores, Fábio Vicente da Silva, 
Valdemir Cordeiro Lopes e Gilson Sales de Souza. 

 
Parágrafo único: Deverão os membros 

reunir-se para eleger o Presidente e Relator, da referida 
comissão, bem como, fazer convocação extraordinária para 
elucidar o tema. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
 

Sala das Sessões, vereador Adilson José de Melo 
 

 

Extremoz/RN, 18 de junho de 2013. 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
 
 

Presidente desta Casa Legislativa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
DIRETORA GERAL 
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