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PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 
DECRETO EXECUTIVO Nº 175, de 25 de abril de 2013. 
 
Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores públicos do Município de Extremoz, que exercerem 
atividades em regime de plantão. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos Art.2º da 
carta magna, art. 10º. V, VII, art.17ºI, II, da Lei Orgânica do Município. 
DECRETA: 
Art. 1º Fica concedido aos servidores públicos, que exerçam atividades em regime de plantão, o auxílio-alimentação, por dia 
trabalhado, cujo pagamento será realizado juntamente com a remuneração mensal. 
 
§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. 
 
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus à percepção de auxílio-alimentação em relação a um 
único vínculo mediante opção. 
 
§ 3º O auxílio-alimentação não será: 

 
a) incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 
 
b) considerado para efeito de apuração da margem consignável;  
 
c) configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; 
 
d) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial “in natura”. 
 

§ 4º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como o auxílio para a cesta básica ou vantagem 
pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. 

 
§ 5º Os órgãos remeterão mensalmente à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, a relação dos servidores 
beneficiados com o fornecimento de refeição durante o horário de trabalho. 
 
I - da referida relação deve constar a quantidade de refeições fornecidas. 

 
§ 6º O valor unitário do auxílio-alimentação corresponderá a R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) por dia útil efetivamente 
trabalhado, observado o limite mensal de 22 (vinte e dois) dias para o servidor que tiver freqüência integral durante o mês de 
competência. 
 
§ 7º. Os servidores que trabalham em regime de plantão perceberão um auxílio-alimentação a cada 08 (oito) horas de trabalho por 
plantão. 
 
Art. 2º O auxílio-alimentação não será pago nos seguintes afastamentos: 
 
Parágrafo único – quando o servidor for beneficiado com a concessão de diárias. 
 
Art. 3º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão orçamento geral do Município destacada a cada unidade a qual o 
servidor é vinculado. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Extremoz, em 25 de abril de 2013. 

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO 

PREFEITO  
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GABINETE DO PREFEITO 
 

 
DECRETO Nº 0169/2013-GP, de 22 de Fevereiro de 2013* 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, Estado Do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições,  
D E C R E T A  
Art. 1º Fica convocada a Conferência Municipal da Cidade de Extremoz, como etapa preparatória municipal da 5ª Conferência Estadual 
das Cidades, a realizar-se no dia 29 de maio de 2013, sob  a coordenação da Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e 
Assistência Social.  
Art. 2º A Conferência Municipal das Cidades desenvolverá os seus trabalhos com a temática: “Quem muda a cidade somos nós. 
Reforma Urbana Já”, envolvendo aspectos das políticas nacional, estadual e municipal.  
Art. 3º A Conferência Municipal das Cidades terá as seguintes finalidades:  
I - propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União com os diversos 
segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;  
II - sensibilizar e mobilizar a sociedade brasileira para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os 
problemas existentes nas cidades brasileiras;  
III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as diferenças de sexo, idade, raça e etnia, 
para a formulação de proposições e realização de avaliações sobre as formas de execução da Política e Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas; e  
IV - propiciar e estimular a organização de conferências das cidades como instrumento para garantia da gestão democrática das 
políticas de desenvolvimento urbano nas regiões, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Art. 4º A Conferência Municipal da Cidade de Extremoz, será presidida pelo Prefeito ou Secretário Municipal de Habitação, Trabalho e 
Assistência Social, na sua ausência, por representante indicado pelo prefeito.  
Art. 5º As despesas decorrentes da realização da Conferência municipal da Cidade de Extremoz, correrão por conta de dotações 
próprias, consignadas no Orçamento Municipal para o corrente exercício.  
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, em 22 de fevereiro de 2013.  

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

Prefeito Constitucional 

*Republicado por incorreção 

 

LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
COMUNICADO AOS INTERESSADOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Extremoz/RN comunica Aos participantes do pregão presencial n° 013/2013, cujo objeto é 

aquisição parcelada de material de limpeza, que após analises das amostras do lote II e IV apresentadas pelas  empresas: Up 

Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA-ME e Clarit Comercial Eirelli  foram desclassificadas por não estarem de acordo com 

as especificações do edital e propostas apresentada pela empresa, dessa forma intima-se as empresas Clarit Comercial Eirelli 

segunda colocada no lote II e a  Empresa S. Lima Dos Santos -ME segunda colocada no lote IV a apresenta amostra dos seus 

produtos do lote citado, no prazo máximo de 72(setenta e duas)horas a partir da data da presente publicação.   

O Pregoeiro informa ainda, que o Processo se encontra com vistas abertas diariamente  na sala de licitações, sede da Prefeitura 

Municipal de Extremoz, Endereço: Rua Cap. José Da Penha, S/N, Centro. No Horário de 08:30 às 12:30 Horas. 

HELTON LUIZ DA SILVA DIAS. – PREGOEIRO 

 

 

 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 

 

GILMARA DA SILVA COSTA 
 

DIRETORA GERAL 
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