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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 VI – Nº 1198  – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO 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  
A Sua Excelência, o Senhor 
Vereador JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
DD Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Extremoz/RN 
 

EM MÃOS: 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

 

OBJETO: EDIÇÃO DO PLANO PLURIANUAL QUADRIENIO 2014/2017 

ASSUNTO: OFÍCIO Nº 185/2015-GP, DO PODER LEGISLATIVO 

REF: PROJETO DE LEI 868/2015 E RESPECTIVAS EMENDAS 

 

MENSAGEM AO PODER LEGISLATIVO CONTENDO AS RAZÕES DOS VETOS APRESENTADOS ACERCA DAS 

EMENDAS ADITIVAS E MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 868/2015. 

 

Considerações Preambulares: 

 

 Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência e aos ilustres Vereadores que compõem 

essa Egrégia Casa Legislativa, manifestações, aos vetos de per si as emendas aditivas e modificativas apresentadas pelos 

que compõem esse Poder Legislativo, inserido no Projeto de Lei em Comento, pelas razões institucionais que a se seguir 

grifamos: 

  Antes de adentrarmos nos aspectos meritórios, nada mais oportunos do que trazermos à colação, no 

contexto de um passado não muito longínquo, a existência do PPA no seio da ornamentação, para que se possa melhor 

entender e, por conseguinte, se discutir as alterações que foram oportunamente apresentadas pelos ilustres Vereadores. 

  Sobre o mister, torna-se necessário esclarecer que as prováveis emendas aditivas e modificativas se nos 

parece serem apresentadas provavelmente como forma de suprir os vetos que foram inseridos na Lei Orçamentária Anual, da 

qual emerge o PPA, como veremos a seguir, não havendo, nesse caso, a possibilidade de se inserir no contexto do dito PPA, 

dotações que não tenham sido contempladas tanto na LOA assim como previstas na LDO respectiva. 

 

  Em razão do que, permitimo-nos traçar a existência do PPA através do tempo, objetivando uma maior 

reflexão acerca das prováveis alterações propostas, as quais, como sempre, são alvo da melhor atenção deste Poder 

Executivo, posto que patenteiem o interesse dos ilustres Vereadores em suprir o Município de mecanismos que possam 
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melhorar sensivelmente o bem estarem da população, evidentemente, dentro do que possa ser considerado como razoável e 

ponderável, sobretudo, em se considerando o momento em que se vive hodiernamente, no bojo de uma crise econômico e 

financeira das quais não se tem idéia do seu desfecho, a qual, como é de geral sabença, atinge não apenas o Governo 

Federal, como os Estados, e, principalmente, os pequenos Municípios. 

  O exame profundo da matéria se faz mais dificultoso, em face de não existir farta literatura acerca do 

particular, em se considerando que a ornamentação nunca foi tratada com o interesse devido, isso antes da edição da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), senão vejamos: 

 A princípio, relativamente ao PPA - Plano Plurianual –estabelecido no Art. 165 da Constituição Federal e 

regulamentado, a nível Federal pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998,endereçado as entidades do Governo Federal, 

Estados e Municípios, inclusive com vigência a partir de 2000, início portanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, passou a ser 

editado com arrimo na projeção da LOA, assim como ajustes nos valores orçados, como forma de manter a identidade do 

dinheiro, representativo dos elementos respectivos, através do tempo. 

 

1) Acerca da composição das metas no bojo do PPA, vejamos o que dispõe os Arts. 9º e 10 e 

incisos do Decreto nº 2.829/98: 

 

“Art. 9
o
 Para orientar a formulação e a seleção dos Programas que 

deverão integrar o Plano Plurianual e estimular a busca de parcerias e 

fontes alternativas de recursos, serão estabelecidos previamente, para a 

período do Plano: 

I - os objetivos estratégicos; 

II - previsão de recursos. 

Art. 10. As leis de diretrizes orçamentárias conterão, para o exercício a 

que se referem e dentre os Programas do Plano Plurianual, as prioridades 

que deverão ser contempladas na lei orçamentária anual correspondente. 

Art. 11. A alteração da programação orçamentária e do fluxo financeiro de 

cada Programa ficará condicionada à informação prévia pelos respectivos 

gerentes, por meio de sistema informatizado, do grau de alcance das 

metas fixadas”.(os grifos são nossos) 

 

2) A rigor, o PPA é utilizado para suprir orçamentariamente o fornecimento de bens e a contratação 

de serviços cujas execuções ultrapassem os exercícios fiscais regidos pela LOA.Tanto é verdade que, no texto do Art. 57 da 

Lei Federal nº 8.666/93, editada antes do Decreto que regulamentou a matéria,vejamos o que dispõe o legislador: 

 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato 
convocatório;(grifamos) 
 

3) No período antecedente à Lei de Responsabilidade Fiscal, o PPA não contemplava todas as 

rubricas orçamentárias contidas na Lei Orçamentária Anual, ressalvados casos específicos e especiais. 

 

4) Com a edição da LRF, o PPA passou não apenas a ser obrigatório, como atingiria todos os 

elementos de despesas orçadas e concebidas nas Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais, extensivos aos 

quatros anos subseqüentes e assim sucessivamente, inclusive estabelecendo-se os reajustes periódicos, em função das 

alterações previstas anualmente nas Leis Orçamentárias das quais se originou, e a perspectiva inflacionaria. 
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5) Como prova, citamos as questões inerentes aos contratos administrativos, os quais eram 

celebrados em cada exercício, independentemente da data de sua assinatura, com vencimento até o dia 31 de dezembro de 

cada ano, posto que não tivesse respaldo orçamentário após o termino do exercício fiscal, por desprovido de previsão, 

enquanto que hoje, com a edição do PPA, pode ser celebrado por períodos corridos, independente de se vincular ao exercício 

fixado pela LOA, posto que acobertado pelas consignações fixadas no próprio PPA. 

 
 
Vejamos algumas definições que nos fornece a doutrina acerca do PPA: 

“O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio 

prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo 

Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as 

ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a 

população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do segundo ano de 

um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele 

constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais 

como metas físicas e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à 

sociedade, etc”. 

 Em nosso Município, historicamente o PPA possui um ciclo de gestão específico, compreendendo os 

processos que, durante quatro exercícios, viabilizarão o alcance dos objetivos do governo fixados nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e dispostos nas Leis Orçamentárias Anuais, para, dai fixar-se e/ou atualizar-se os valores componentes do dito 

PPA. As etapas de elaboração, avaliação e revisão constituem as peças básicas do ciclo de gestão. Embora seja elaborado 

quadrienal mente, é avaliado, revisto e monitorado anualmente, proporcionando a flexibilidade necessária ao enfrentamento de 

novos problemas e demandas. 

  Finalmente, vejamos os princípios regedores do PPA fixados na norma em vigor: 

“Princípios: 

O Plano Plurianual-PPA tem como princípios básicos: 

* Identificação clara dos objetivos e prioridades do governo; 

* Identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias 

responsáveis pelas ações governamentais; 

* Organização dos propósitos da administração pública em programas; 

* Integração com o orçamento; 

* Transparência”. 

Portanto, entende-se que as emendas propostas pelos nobres Vereadores adiante registradas de forma 

individual, se tornam inexeqüíveis, sobretudo por suas inconstitucionalidades, uma vez que estão em flagrante desacordo com 

os citados artigos da Constituição Federal, bem como da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual o veto as Proposições 

emenda tórias ao Projeto de Lei de atualização da PPA se impõe, com a sua conseqüente devolução a essa Egrégia 

Câmara, para reexame.  

 

  No contexto dessa lógica, passamos a examinar cada emenda aditiva e modificativa de per si, com as 

razões determinantes de cada veto total, senão vejamos: 

1) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 01 
AUTOR: VEREADOR FÁBIO VICENTE DA SILVA  

 

RAZÕES DO VETO: 
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Na emenda Aditiva, propõe o ilustre Vereador Fábio Vicente da Silva, com muita propriedade, a inserção 

no PPA de uma verba equivalente a R$ 100.000,00, para instituição da Guarda Municipal. 

 

Como já tivemos oportunidade de nos manifestar em relação aos aditivos apresentados quando da votação 

da LOA, e ora repetimos, a implantação da Guarda Civil no Município é assunto de alta complexidade, e que já se encontra 

em fase de estudos entre a Administração Municipal e o Ministério da Justiça. 

 

 Evidentemente que, com o contingenciamento de recursos por parte do Governo Federal em razão da 

grave crise econômica e financeira com a qual se convive hodiernamente, certamente que se nos parece inviável a 

perseguição desse objetivo no momento presente, posto que o Município, como é de geral sabença, também sofre as 

conseqüências da já referida crise econômica. Ou seja, iniciar-se uma empreitada de tamanha envergadura no bojo de uma 

crise com a qual ora se convive certamente que seria um contra censo. 

 

Quanto às emendas em discussão, no contexto de como foram apresentadas, faz-se necessário observar 

as regras do art. 166, § 3º da Constituição Federal, e ainda o art. 33 da Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe ipsis litteris: 

 

“Art. 33 – Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que 
visem a:  
a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, 
nesse ponto a inexatidão da proposta;  
b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado 
pelos órgãos competentes;  
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que 
não esteja anteriormente criado;  
d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em 
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções”.   (os 
destaques são nossos) 

 

2) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 02 
AUTOR: VEREADOR JOAZ OLIVEIERA MENDES DA SILVA 

  

RAZÕES DO VETO: 

 

 Propõe o ilustre Edil, Vereador Joaz Oliveira Mendes da Silva, que seja inserido no PPA valor equivalente a 

R$ 100.000,00, objetivando a implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico de Segurança Pública. 

 Idêntica proposição foi apresentada pelo ilustre Vereador quando da votação da Lei Orçamentária Anual – 

LOA. Naquela oportunidade, foram discutidas as diversas nuances que envolveriam a proposição, posto que, na realidade, 

além de não ter sido prevista na LDO tal objetivo, certamente que a implantação de um sistema de alta complexidade, 

envolveria profissionais qualificados para operação, fato que provavelmente deverá ser incluído no Projeto de Implantação da 

Guarda Municipal, a ser encaminhado brevemente ao Ministério da Justiça. 

 

 Nesse contexto, certamente que tais proposições haveriam de ser inseridas na Lei das Diretrizes 

Orçamentárias, dizendo-se, inclusive, da origem dos recursos que haveriam de suportar tais investimentos, inclusive ao sabor 

de um Projeto Especifico arrimado num Orçamento-Base que pudesse mensurar todo o investimento necessário à execução do 

que esta sendo pretendido.  

3) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 03 
AUTORES: VEREADORES - JOAZ OLIVEIERA MENDES DA SILVA – VALDEMIR CORDEIRO LOPES – JOSIAS DE 
OLIVEIRA FARIAS – FÁBIO VICENTE DA SILVA – FRANCISCA LÚCIA HONÓRIO RAMALHO – WALDEIR CODEIRO 
LOPES. 

 

RAZÕES DO VETO: 
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 Nessa Emenda propõem os ilustres Edis acima citados, a exemplo do que ocorreu em relação à votação 

do Projeto de Lei que tratou da Lei Orçamentária Anual – LOA, que seja previsto no PPA, valor equivalente a R$ 360.000,00, 

destinado à celebração de convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Publica e da Defesa Social, para subsidiar as 

Ações da Polícia Militar e Polícia Civil. 

 Sobre o particular, cumpre destacar o que o assunto já teria sido abordado quando da votação da LOA, 

mormente em que teria sido tal propositura rechaçada em decorrência não apenas de questões normativas, como de 

orientações dos Tribunais de Contas Estaduais acerca da matéria. 

 Naquela oportunidade tomamos a liberdade de transcrever arestos prolatados por algumas cortes de 

contas acerca do mister, a exemplo do Eg. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, decisões estas que são 

rotineiramente aplicados pelos demais Tribunais de Contas, inclusive o do Estado do Rio Grande do Norte, senão vejamos: 

“A propósito, ao interpretar a concessão de vantagem pecuniária a servidores 

de outras entidades, esta Corte consolidou as seguintes súmulas: É vedada a 

concessão pelo Município de ajuda de custo ou de qualquer vantagem 

pecuniária a Delegado de Polícia, que é servidor do Estado e por ele 

remunerado. (Súmula n. 14 — publicada no Minas Gerais de 08/10/87, p. 37 e 

ratificação no Minas Gerais de 27/05/97, p. 21). O pagamento freqüente pelo 

Município de refeições para Policiais Civis ou Militares é irregular, por 

caracterizar uma forma indireta de remuneração ou ajuda de custo a servidores 

estaduais a que a municipalidade não está obrigada a custear (Súmula n. 15 — 

publicada no Minas Gerais de 10/10/87, p. 43 e ratificação no Minas Gerais de 

27/05/97, p. 21).” 

“No mesmo sentido, esta Corte manifestou-se na Consulta n. 463.739: 

Não é aceitável que o Poder Público despenda recursos com a realização de 

despesa que consulta, exclusivamente, o interesse do particular, que recebe 

um estipêndio mensal, exatamente, para fazer face aos gastos com a sua 

sobrevivência e de sua família. [...] Assim, por não se ajustar ao princípio 

constitucional de moralidade administrativa, de observância indeclinável, o 

Município não poderá realizar despesa com o pagamento de aluguel de casa 

residencial para Delegado de Polícia, Comandante de Destacamento e 

membros da Polícia Militar, ainda que exista lei local, pois, nesse caso, o 

diploma será irremitentemente, inconstitucional (Consulta n. 463.739 — 

Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2010). Na linha dessa decisão, penso que 

realmente desatenderia ao princípio constitucional da moralidade administrativa 

o custeio habitual, pelos Municípios, de comodidades destinadas a policiais, 

nelas incluídos o aluguel de residências e o fornecimento de alimentação, 

explicitamente referidos pelo consulente”. 

Fonte: REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS janeiro | fevereiro | março 2011 | v. 78 — n. 1 — ano XXIX 

 

 Ou seja, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, órgão Assessor dessa Eg. Casa 

Legislativa, entende, através de várias decisões já prolatadas inerentes ao particular, que a Segurança Pública é dever do 

Estado, não competindo ao Município arcar com algum ônus para o aparelhamento policial seja ele Militar e/ou Civil. Em alguns 

casos, o Prefeito foi condenado a devolver todos os valores que teria o Município despendido com essa finalidade especifica. 

 

 Evidentemente que existe a possibilidade do Município contribuir, de alguma forma, com a segurança 

publica, através de convênios a serem estabelecidos com a Pasta de Governo pertinente, objetivando pequenas 

contribuições que não venham comprometer a execução das atividades básicas do Município, em se considerando 

especialmente o momento de crise com o qual convivemos. 
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4) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 04 
AUTORES: VEREADORES JOAZ OLIVEIERA MENDES DA SILVA e ROGÉRIO PESSOA DINIZ. 

 

RAZÕES DO VETO: 

 

Versa a proposição dos ilustres Edis Joaz Oliveira Mendes da Silva e Rogério Pessoa Diniz, a que previsto 

no PPA, recursos necessários a construção de cemitérios públicos, assim como seja implementado nos atuais equipamentos 

que venham humanizar esses campos santos, em valor equivalente a R$ 100.000,00. 

 

Na verdade, ao emitir a atual LDO, na qual foram previstos os objetivos de Governo, e, posteriormente, 

editada a LOA, na qual foram disponibilizados os recursos necessários à execução da política traçada para o exercício, onde 

tais comprometimentos não foram previstos, assim como, evidentemente, não deveriam contemplar metas futuras, a não ser 

que, quando da edição de novas LDO´s “em ser”.Nesse diapasão, considerando que os cemitérios públicos habitualmente são 

objeto de reformas e manutenção adequada de parte da Administração Municipal, certamente que, em caso de saturação 

desses campos santos, medidas haverão de ser adotadas objetivando a recomposição dos espaços necessários, 

independentemente da existência ou não de previsões orçamentárias, posto que estas possam ser alocadas a qualquer tempo. 

 

5) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 05 
AUTOR: VEREADOR JOAZ OLIVEIERA MENDES DA SILVA / PROS 

 

RAZÕES DO VETO: 

 

A proposição do ilustre Vereador Joaz Oliveira Mendes da Silva é de que sejam alocados recursos no PPA, 

com objetivando a a Construção de Áreas de Lazer e Espaços Recreativos nas Comunidades de Pitangui e Comum, em valor 

equivalente a R$ 100.000,00. 

 

Tal proposta, certamente que haveria de ter sido contemplada na Lei das Diretrizes Orçamentárias, a qual 

foi anteriormente examinada, votada e aprovada pela Câmara de Vereadores, e, devidamente sancionada pelo Poder 

Executivo, como, inclusive, já temos oportunidade de patentear quando do exame das emendas aditivas e modificativas 

inseridas no Projeto de Lei de fixação do Orçamento Anual. 

 

Na realidade, jamais poderíamos olvidar os cancelos políticos e administrativos que consubstanciam a Lei 

das Diretrizes Orçamentárias, a qual, por sua vez, trata da parte política e das ações administrativas do Município devendo, de 

outra banda, a Lei Orçamentária Anual estabelecer a fonte de recursos objetivando a execução da política estabelecida na 

LDO, dentro daquilo que possa ser considerado e razoável, em função, especificamente, da origem e do volume dos recursos 

previsíveis, donde se extrai dotações para cada elemento de dispêndio. Nesse contexto, quaisquer remanejamentos ou 

alocação de elementos sem que haja a indicação da origem dos recursos, fere de morte toda a programação que foi 

exaustivamente e criteriosamente estabelecida, em função do que se arrecadou no passado e as previsões que se avizinham 

isso se levando em conta, inclusive, a atual crise econômica e financeira com a qual convive o País, a qual, pelo que nos conta, 

tende a se agravar. 

 

Sobre essa questão quanto à previsibilidade e a seqüência de procedimentos, cabe uma indagação: Mas 

será que o direito positivo, em sua dimensão orçamentária, é mesmo lacunoso?  

 

Responde-nos essa indagação o ilustre causídico Dr. José de Ribamar Caldas Furtado, em sua brilhante 

pagina na Jus Navigandi, na internet: 

 

“Acredita-se que não. O sistema orçamentário brasileiro, que tem a missão de 
ser instrumento de planejamento e execução dos programas governamentais - 
e por isso é caracterizado pelo encadeamento de normas orçamentárias, 
começando pelo PPA, passando pelas diretrizes orçamentárias e chegando à 
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execução do plano estipulado por intermédio das leis orçamentárias -, não 
admite a intempestividade de qualquer de suas leis orçamentárias (PPA, LDO e 
LOA). Essa constatação se revela nos termos do artigo 57, §2º, da Constituição 
Federal que impõe a continuidade da sessão legislativa até a aprovação do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Se é assim com a LDO, não tem 
por que ser diferente com o PPA, e muito menos com a LOA [15]. Outra 
evidência dessa vontade do sistema orçamentário está expressa no artigo 32 
da Lei nº 4.320/64, segundo o qual, se não receber a proposta orçamentária no 
prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder 
Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente [16]”.  

 

6) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 06 
AUTOR: VEREADOR WALDEMIR CORDEIRO LOPES / PSB 

 

RAZÕES DO VETO: 

 

A Emenda manejada pelo ilustre Vereador Waldemir Cordeiro Lopes, induz a que seja inserida no PPA 

dotação destinada a Manutenção das Atividades De Urbanização e Arborização do Conjunto Estrela do Mar, em valor 

equivalente a R$ 100.000,00. 

 

O exemplo do que consta das demais emendas dos ilustres Edis, as quais merecem toda nossa atenção, 

não é indicada as fontes de recursos respectivas. Independentemente de tudo o que já foi expendido acerca da matéria, 

haveremos de considerar que a formulação de uma peça orçamentária da qual se trata, é configurada através de partidas 

dobradas, ou seja, para cada real de despesa proposta, deve existir um real à credito, sob pena de assim não ocorrendo, 

haveríamos de aprovar um orçamento deficitário, como, aliás, ocorre nos dias atuais com a Presidência da República.Na 

realidade em relação a proposição sob exame, não houve a indicação da fonte de Receita respectiva, assim como nas demais 

emendas aditivas apresentadas ao Plano Plurianual. 

 

Acrescente-se a essas manifestações, o fato de que, todas as dotações de custeio inseridas no Projeto de 

Lei em discussão, foram objeto do planejamento devido e necessário, tomando-se como base uma série histórica de três (3) 

últimos exercícios, por cada compartimento da edilidade e aplicados sobre a média os índices inflacionários, como forma de se 

manter a identidade do dinheiro através do tempo. Contrariar esses valores fixados por elemento de despesas em prol de 

atividades não previstas na LDO e muito menos na LOA se nos parece um grande equívoco. 

 

7) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 07 
AUTOR: VEREADOR JOSIAS DE OLIVEIRA FARIAS / PROS 

 

RAZÕES DO VETO: 

 

Igual sorte teve a Emenda da lavra do Ilustre Vereador Josias de Oliveira Farias, mormente em que, 

também, propõe a inserção no PPA de parcela equivalente a R$ 100.000,00, com objetivo da construção de Lavanderia 

Comunitária no Distrito de Contendas. 

 

Como já tivemos oportunidade de destacar, o art. 165 da Constituição mostra-se como o vértice do 

processo legislativo-orçamentário, onde são definidas as leis financeiras que compõe mo denominado ciclo orçamentário: lei 

do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual:  

 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais”. 

 

O mesmo art. 165 discrimina o âmbito de cada uma dessas leis do ciclo orçamentário, reservando seu § 2º 

a conformar o horizonte legiferante das leis de diretrizes orçamentárias e mencionar expressamente sua finalidade como 

origina Dora de alterações na legislação tributária. 
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Apesar do esforço do ilustre Edil em busca de determinado objeto, certamente que haverá de incluir tal 

dispositivo na próxima LDO, assim como que se persigam os recursos a que se destinarão como forma de atender a demanda. 

 

Nesse momento de dificuldades, certamente que não se deve, e não podemos criar expectativas que 

dificilmente haverão de ser atendidas. A administração Municipal em face da crise financeira com a qual esta convivendo, como 

é de geral sabença, busca de todas as formas atender, minimamente, as suas atribuições institucionais, esperando que todos 

os que compõem os poderes possam colaborar nesse difícil empreitada, e não buscando fatos novos que certamente serão 

olvidados em razão do interesse em se manter os compromissos prementes e sobretudo inadiáveis, a exemplo da folha de 

pagamento dos servidores, das ações de Saúde, Educação e Assistência Social. 

 

8) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 08 
AUTOR: VEREADOR EVIO OLIVEIRA DE FARIAS  

 

RAZÕES DO VETO: 

 

Por tudo o que já foi sobejamente expendido, não teria como prosperar a propositura do ilustre Vereador 

Evio Oliveira, posto que, pela exigência para emenda mento parlamentar ao Projeto de Lei do PPA, necessário se faz da 

indicação da fonte de financiamento, equivalente a R$ 100.000,00, em prol da Construção de Calçadão em Pitangui, neste 

Município. 

 

Certamente que a proposição não se coaduna com a atual e moderna Legislação Tributaria Federal, à qual 

nos filiamos compulsoriamente, e que estabelece ipsis litteris: 

“Art. 11. Para os fins de que trata esta seção, o Congresso Nacional instituirá 
Comissão Mista, constituída por subcomissões com representação das 
Comissões Técnicas Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados.(...)  
§ 3º Não serão aceitas emendas ao projeto de lei orçamentária:  
a) incompatíveis com os planos de médio e curto prazos;  
b) que contrariem o plano de distribuição de recursos previamente 
aprovado;  
c) sem a indicação das respectivas fontes de financiamento”. (os 
destaques são nossos) 

 

Como já tivemos oportunidade de externar nas manifestações até então expendidas, o PPA é uma 

extensão da LOA, ou seja, ela remete aos exercícios futuros os elementos constantes da ornamentação anual, objetivando 

amparar fornecimentos de bens ou contratação de obras e serviços, que ultrapassem o Exercício Fiscal. 

 

É evidente que as normas que norteiam a sua elaboração, são as mesmas que regem a Lei Orçamentária 

Anual, ou seja, para cada real alocado, deve corresponder um real de receitas, sob pena de se aprovar um orçamento 

deficitário, o que não é o caso. 

 

9) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 09 
AUTOR: VEREADOR ROGÉRIO PESSOA DINIZ  

 

RAZÕES DO VETO: 

 

Na mesma esteira das emendas antecedentes se encontra a do ilustre Vereador Rogério Pessoa Diniz, ao 

propor acréscimo ao PPA, parcela equivalente a R$ 100.000,00, em favor da Construção de Terminal Turístico nas praias de 

Redinha Nova e Genipabu. 

 

  Acreditamos que, por tudo o que já foi devidamente expendido, certamente que a proposição não deve 

prosperar, não apenas em razão da omissão quanto a fonte de recursos, necessária em procedimentos da espécie, como 

forma de arrimar os emenda mentos propostos, isso em se considerando que a composição do PPA, carece dos mesmos 

dispositivos que norteiam a formulação da Lei Orçamentária Anual, obedecendo não apenas o dispositivo constitucional acerca 

da matéria, como da rígida legislação infra constitucional. 
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Acerca da composição das metas no bojo do PPA, vejamos o que dispõe o Art. 9º e 10 e incisos do 

Decreto nº 2.829/98 que regulamenta a matéria: 

 

“Art. 9
o
 Para orientar a formulação e a seleção dos Programas que 

deverão integrar o Plano Plurianual e estimular a busca de parcerias e 

fontes alternativas de recursos, serão estabelecidos previamente, para a 

período do Plano: 

I - os objetivos estratégicos; 

II - previsão de recursos. 

Art. 10. As leis de diretrizes orçamentárias conterão, para o exercício a 

que se referem e dentre os Programas do Plano Plurianual, as prioridades 

que deverão ser contempladas na lei orçamentária anual correspondente. 

Art. 11. A alteração da programação orçamentária e do fluxo financeiro de 

cada Programa ficará condicionada à informação prévia pelos respectivos 

gerentes, por meio de sistema informatizado, do grau de alcance das 

metas fixadas”.(os grifos são nossos) 

 

10) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA Nº 10 
AUTOR: VEREADOR ROGÉRIO PESSOA DINIZ  

 

RAZÕES DO VETO: 

 

Em relação à emenda em comento, da lavra do ilustre Vereador Rogério Pessoa Diniz, certamente que ela 

se encontra no mesmo repositório das demais emendas aditivas, as quais buscam a inserção no bojo do PPA, de dotações 

especificas, para atendimento de outras despesas que não teriam sido previstas na LDO, assim como ausentes de fontes 

novas de recursos objetivando o atendimento das referidas proposições. 

 

No caso presente, sugere o ilustre Edil a supressão da importância equivalente a R$ 100.000,00 destinada 

a construção de anfiteatro nos entornos das ruínas do centro de Extremoz. 

 

Salvo melhor Juízo, a proposição seria compatível quando da elaboração, exame e votação da LDO (Lei 

das Diretrizes Orçamentárias), sendo, portanto, impossível de se inserir no contexto do PPA (Plano Plurianual), a referida 

propositura, nos termos fixados na Legislação Tributária Federal (Plano de Redistribuição de Recursos), senão vejamos: 

 

“Art. 11. Para os fins de que trata esta seção, o Congresso Nacional instituirá 
Comissão Mista, constituída por subcomissões com representação das 
Comissões Técnicas Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados.(...)  
§ 3º Não serão aceitas emendas ao projeto de lei orçamentária:  
a) incompatíveis com os planos de médio e curto prazos;  
b) que contrariem o plano de distribuição de recursos previamente 
aprovado;  
c) sem a indicação das respectivas fontes de financiamento”.  (os 
destaques são nossos) 

 

Por sua vez, o §8º, do Art. 165 da Constituição Federal, estabelece que: 

“§ 8º – A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei”. 

 

E, se tal não bastasse, vejamos o que dispõe o §3º, do Art. 166, de nossa Lei Maior: 
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“§ 3º – As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; (.....)” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Como é de geral sabença, os municípios são regidos por suas leis orgânicas, e nos termos dos dispositivos 

supracitados, mormente em que a iniciativa de projetos de lei versando sobre finanças e orçamento é reservado ao Prefeito 

Municipal, como titular do Poder Executivo. Não pode haver interferência do Legislativo na concessão de benefício que venha 

a gerar despesas não previstas, sendo evidente afronta ao Princípio da Independência e Harmonia entre os poderes previsto 

no art. 2º da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, além do que, caso fossem acolhidas emendas sem a 

contrapartida de receitas, certamente que se estaria elaborando um orçamento deficitário, ou seja, as DESPESAS superiores 

as RECEITAS, caracterizando, como conseqüência, DEFICIT ORÇAMENTÁRIO. 

 

 Evidentemente que, como já tivemos oportunidade de nos manifestar acerca do particular, não se trata de 

questões de índole política, e, sobretudo pessoais, mas, e principalmente, em função das regras com as quais hodiernamente 

se convive em função do rigor na aplicação da vigente Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 

especialmente no que pertine a orçamentação, ai incluída a LDO, LOA e PPA (antigo orçamento Plurianual). 

 

 Todos nós sabemos que antes da vigência da LRF, os mecanismos atinentes a ornamentação se 

constituíam teoricamente numa peça de ficção, ou seja, era tratada sem maiores cuidados e técnicas, gerando situações por 

demais controversas, e que, por sinal ainda persistem nos dias atuais em razão daquelas pessoas menos avisadas, posto que 

a norma e a doutrina ainda tergiversem sobre vários conceitos e caminhos que devem ser percorridos no itinerário lógico e 

conclusivo, muitas vezes contaminado pela ingerência política.  

 

 Em razão do que, as premissas aqui ventiladas, com a ressalva da ausência de unanimidade de aceitação 

– na verdade, provavelmente uníssona em sentido contrário daquilo que esta sendo proposto -, deve ser tomada como válidos 

ou, ao menos, como fonte de reflexão, para que a peça orçamentária em discussão, no caso o PPA, possa atingir os objetivos 

finais a que se pretende, sem açodamentos e/ou ressentimentos. 

 

Respeitosamente,  

                                   

Extremoz/RN, 14 de dezembro de 2015 

 

 

 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 

Prefeito Constitucional 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 
CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4910 

E-mail: gabinete.extremoz@rn.gov.br 
 

  PORTARIA Nº 295/2015- 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. 10º  da Lei Orgânica e Lei Municipal n° 557/2009.  
  
                               RESOLVE:  
  
  Art. 1º - Exonerar, MATHEUS BRACELOTI VILHENA DE MOURA, do Cargo Comissionado de Secretário Executivo 
de Gabinete – CC-3, Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público. 
 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
   Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  30 de outubro de 2015.  
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4910 
E-mail: gabinete.extremoz@rn.gov.br 

 
 

PORTARIA Nº 299/2015- 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. 10º  da Lei Orgânica e Lei Municipal n° 577/2009, e tendo em vista o que 
consta no processo nº 383/2015- SMEC.  
  
                               RESOLVE:  
  
  Art. 1º - Exonerar a pedido, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA do Cargo de Professor de Educação Física, pertencente 
ao quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  09 de novembro de 2015.  
  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4910 
E-mail: gabinete.extremoz@rn.gov.br 

 
PORTARIA Nº 303/2015- 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. 10º  da Lei Orgânica e Lei Municipal n° 557/2009.  
  
                               RESOLVE:  
  
 Art. 1º - Exonerar ANGELICA GOMES DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo Comissionado 
de Assessora Técnica - CC-4, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de novembro de 2015. 
 
   Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  09 de novembro de 2015.  
  

 

mailto:gabinete.extremoz@rn.gov.br
mailto:gabinete.extremoz@rn.gov.br
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KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
 PREFEITO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4910 
E-mail: gabinete.extremoz@rn.gov.br 

 
 

PORTARIA Nº 317/2015- 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. 10º  da Lei Orgânica e Lei Municipal n° 577/2009, e tendo em vista o que 
consta no processo nº 385/2015- SMEC.  
  
                               RESOLVE:  
  
  Art. 1º - Exonerar a pedido, Bianca Denise Barbosa da Silva do Cargo de Secretária Escolar, pertencente ao 
quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  23 de novembro de 2015.  
  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4910 
E-mail: gabinete.extremoz@rn.gov.br 

 
 

PORTARIA Nº 320/2015- 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. 10º  da Lei Orgânica e Lei Municipal n° 557/2009.  
  
                               RESOLVE:  
  
  Art. 1º - Exonerar a pedido, o Sr. MÁBIO DE LIMA BORGES do Cargo Comissionado de Diretor Geral, CC-1 do 
Hospital Maternidade Presidente Café Filho, da Secretaria Municipla de Saúde. 
 
  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
  
 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
  
  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  30 de novembro de 2015.  
  

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
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