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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 IV – Nº 829 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014 

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 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 589/2013 - 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, JEFESON DE ALMEIDA REGO, do 
Cargo Comissionado de Assessor Especial – CC-2, da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Adminsitração e 
Finanças. 
 
  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,  31 de dezembro de 
2013.  
  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais decide VETAR INTEGRALMENTE o 

Projeto de Lei n.º 715/2013, que “Institui o dia da consciência 

evangélica e dá outras providências”, de iniciativa do Senhor 

vereador, FABIO VICENTE DA SILVA, aprovado pela Câmara 

Municipal de Extremoz, em Sessão Ordinária, realizada em 12 

de dezembro de 2013, conforme explicitado nas razões que se 

seguem. 

RAZÕES DE VETO 

VETO AO PROJETO DE LEI 715/2013* 

Acato parecer da Procuradoria Geral do Município conforme 

descrito abaixo e veto o projeto de lei 715/2013*. 

PARECER 
 

Ocorre que o referido projeto de lei vai de encontro 

ao disposto na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei 

Orgânica Municipal de Extremoz que em seu artigo 34-C- 

instituiu a seguinte determinação:  

Art. 34 –C: Nenhum 

empreendimento de 

obras e serviços do 

Município poderá ter 

inicio sem previa 

elaboração do plano 

respectivo, no qual 

obrigatoriamente, 

conste:  

I – a viabilidade do 

empreendimento, sua 

conveniência e 

oportunidade para o 

interesse comum;  

II – os pormenores para 

sua execução;  

III – os recursos para 

o atendimento das 

respectivas 

despesas; 

IV – os prazos para o 

seu inicio e conclusão, 

acompanhados da 

respectiva justificação;  

§ 1° Nenhuma obra, 

serviço ou 

melhoramento, salvo 

casos de extrema 

urgência, será 

executado sem prévio 

orçamento do seu 

custo.  

Além do mais, importa ressaltar que para que o 

projeto de lei que onera os cofres municipais seja sancionado é 

necessário que esteja devidamente previsto na lei orçamentária 

anual, o que não se verifica no presente caso. 

Em sendo assim, decido VETAR o respectivo projeto 

de lei por ferirem frontalmente a lei orgânica do município, 

instituindo praticas que trazem ônus significativos ao Município, 

e este por sua vez em respeito à lei de diretrizes orçamentárias 

bem como a lei plurianual e aos ditames insertos nos diplomas 

constitucional e legal, não poderá aderir a essa majoração de 

despesas.  

 Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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*Observação:  arquivo digital do projeto de lei nº715/2013 não 
disponibilizado para publicação pela Câmara Municipal, apenas 
versão impressa. 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais decide VETAR INTEGRALMENTE o 

Projeto de Lei n.º 717/2013, “Criação do calendário de 

atividades no campo nas escolas municipais”, de iniciativa do 

Senhor vereador CLEYTON SANT CLAIR DA SILVA, aprovado 

pela Câmara Municipal de Extremoz, em Sessão Ordinária, 

realizada em 12 de dezembro de 2013, conforme explicitado 

nas razões que se seguem. 

RAZÕES DE VETO 

VETO AO PROJETO DE LEI 717/2013* 

Acato parecer da Procuradoria Geral do Município conforme 

descrito abaixo e veto o projeto de lei 717/2013*. 

 
PARECER 

 
 

Ocorre que o referido projeto de lei vai de encontro 

ao disposto na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei 

Orgânica Municipal de Extremoz que em seu artigo 34-C- 

instituiu a seguinte determinação:  

Art. 34 –C: Nenhum 

empreendimento de 

obras e serviços do 

Município poderá ter 

inicio sem previa 

elaboração do plano 

respectivo, no qual 

obrigatoriamente, 

conste:  

I – a viabilidade do 

empreendimento, sua 

conveniência e 

oportunidade para o 

interesse comum;  

II – os pormenores para 

sua execução;  

III – os recursos para 

o atendimento das 

respectivas 

despesas; 

IV – os prazos para o 

seu inicio e conclusão, 

acompanhados da 

respectiva justificação;  

§ 1° Nenhuma obra, 

serviço ou 

melhoramento, salvo 

casos de extrema 

urgência, será 

executado sem prévio 

orçamento do seu 

custo.  

Além do mais, importa ressaltar que para que o 

projeto de lei que onera os cofres municipais seja sancionado é 

necessário que esteja devidamente previsto na lei orçamentária 

anual, o que não se verifica no presente caso. 

Em sendo assim, decido VETAR o respectivo projeto 

de lei por ferirem frontalmente a lei orgânica do município, 

instituindo praticas que trazem ônus significativos ao Município, 

e este por sua vez em respeito à lei de diretrizes orçamentárias 

bem como a lei plurianual e aos ditames insertos nos diplomas 

constitucional e legal, não poderá aderir a essa majoração de 

despesas.  

 Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

*Observação:  arquivo digital do projeto de lei nº717/2013 não 
disponibilizado para publicação pela Câmara Municipal, apenas 
versão impressa. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais decide VETAR INTEGRALMENTE o 

Projeto de Lei n.º 718/2013 que institui a criação da disciplina 

diversificada “História de Extremoz” nas escolas municipais, de 

iniciativa do Senhor vereador CLEYTON SANT CLAIR DA 

SILVA, aprovado pela Câmara Municipal de Extremoz, em 

Sessão Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2013, 

conforme explicitado nas razões que se seguem. 

RAZÕES DE VETO 

VETO AO PROJETO DE LEI 718/2013* 

Acato parecer da Procuradoria Geral do Município conforme 

descrito abaixo e veto o projeto de lei 718/2013*. 

PARECER 
 

Ocorre que o referido projeto de lei vai de encontro 

ao disposto na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei 

Orgânica Municipal de Extremoz que em seu artigo 34-C- 

instituiu a seguinte determinação:  

Art. 34 –C: Nenhum 

empreendimento de 

obras e serviços do 
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Município poderá ter 

inicio sem previa 

elaboração do plano 

respectivo, no qual 

obrigatoriamente, 

conste:  

I – a viabilidade do 

empreendimento, sua 

conveniência e 

oportunidade para o 

interesse comum;  

II – os pormenores para 

sua execução;  

III – os recursos para 

o atendimento das 

respectivas 

despesas; 

IV – os prazos para o 

seu inicio e conclusão, 

acompanhados da 

respectiva justificação;  

§ 1° Nenhuma obra, 

serviço ou 

melhoramento, salvo 

casos de extrema 

urgência, será 

executado sem prévio 

orçamento do seu 

custo.  

 

Além do mais, importa ressaltar que para que o 

projeto de lei que onera os cofres municipais seja sancionado é 

necessário que esteja devidamente previsto na lei orçamentária 

anual, o que não se verifica no presente caso. 

Em sendo assim, decido por VETAR o respectivo 

projeto de lei por ferirem frontalmente a lei orgânica do 

município, instituindo praticas que trazem ônus significativos ao 

Município, e este por sua vez em respeito à lei de diretrizes 

orçamentárias bem como a lei plurianual e aos ditames insertos 

nos diplomas constitucional e legal, não poderá aderir a essa 

majoração de despesas.  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

*Observação:  arquivo digital do projeto de lei nº718/2013 não 
disponibilizado para publicação pela Câmara Municipal, apenas 
versão impressa. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições constitucionais decide VETAR INTEGRALMENTE o 

Projeto de Lei n.º 720/2013 que “institui o projeto árvore é vida 

e dá outras providências”, de iniciativa do Senhor vereador 

FÁBIO VICENTE DA SILVA, aprovado pela Câmara Municipal 

de Extremoz, em Sessão Ordinária, realizada em 12 de 

dezembro de 2013, conforme explicitado nas razões que se 

seguem. 

RAZÕES DE VETO 

VETO AO PROJETO DE LEI 720/2013* 

Acato parecer da Procuradoria Geral do Município conforme 

descrito abaixo e veto o projeto de lei 720/2013*. 

PARECER 
 
 

Ocorre que o referido projeto de lei vai de encontro 

ao disposto na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei 

Orgânica Municipal de Extremoz que em seu artigo 34-C- 

instituiu a seguinte determinação:  

Art. 34 –C: Nenhum 

empreendimento de 

obras e serviços do 

Município poderá ter 

inicio sem previa 

elaboração do plano 

respectivo, no qual 

obrigatoriamente, 

conste:  

I – a viabilidade do 

empreendimento, sua 

conveniência e 

oportunidade para o 

interesse comum;  

II – os pormenores para 

sua execução;  

III – os recursos para 

o atendimento das 

respectivas 

despesas; 

IV – os prazos para o 

seu inicio e conclusão, 

acompanhados da 

respectiva justificação;  

§ 1° Nenhuma obra, 

serviço ou 

melhoramento, salvo 

casos de extrema 

urgência, será 

executado sem prévio 
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orçamento do seu 

custo.  

Além do mais, importa ressaltar que para que o 

projeto de lei que onera os cofres municipais seja sancionado é 

necessário que esteja devidamente previsto na lei orçamentária 

anual, o que não se verifica no presente caso. 

Em sendo assim, opina-se por VETAR o respectivo 

projeto de lei por ferirem frontalmente a lei orgânica do 

município, instituindo praticas que trazem ônus significativos ao 

Município, e este por sua vez em respeito à lei de diretrizes 

orçamentárias bem como a lei plurianual e aos ditames insertos 

nos diplomas constitucional e legal, não poderá aderir a essa 

majoração de despesas.  

 Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

*Observação:  arquivo digital do projeto de lei nº720/2013 não 
disponibilizado para publicação pela Câmara Municipal, apenas 
versão impressa. 

 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 
URBANO-SMTTU 

 
ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO 
 
Processo nº: 016/2014 Validade: ATÉ 31 DE AGOSTO 
Exercício: 2014 
 
 
Permissão nº: TX 228 
 
Permissionário: SÔNIA MAGALI XAVIER CÂMARA 
 
Placa: OKC 5719 
 
UF: RN 
 
Chassi: 9BGJB75Z0EB151906 

 
Marca e Modelo: CHEV/SPIN 1.8L MT LT – 2013/2014 

 
ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (Interino)   
Portaria 002/2014 - GP 

Matrícula: 99001445 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
PROCESSO(S) – GRH N° 001/ 2014 

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. Maria Aparecida de Souza, início da Licença Prêmio 
de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 2014 – 
Processos 52/ 2013 – SMS; 

2. Eliane Carneiro da Silva, início da Licença Prêmio 
Indeferido  – Processo 467/ 2013 – SMS; 

3. Lindalva Ofélia Vieira Neta, início da Licença Prêmio 
de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 2014 – 
Processos 098 / 2013 – SMEC; 

4. Adailza Simplício da Silva, início da Licença Prêmio 
de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 2014 – 
Processos 448/ 2013 – SMEC; 

5. Marinalva Ferreira de Lima, Licença Prêmio 
Indeferido – Processo 447/ 2013 – SMEC; 

6. Carmem Nascimento da Silva, início da Licença 
Prêmio de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 
2014 – Processos 543 / 2013 – SMEC; 

7. Alzeneide Lopes de Miranda, início da Licença 
Prêmio 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 2014 – 
Processos 544 / 2013 – SMEC; 

8. Maria do Livramento R. da Silva, início da Licença 
Prêmio de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 
2014– Processos 545 / 2013 – SMEC; 

9. Ednaldo Laurentino Alves Ramos, indeferido – 
Processos 274 / 2013 – SMEC; 

10. Ednaldo Laurentino Alves Ramos, início da Licença 
Prêmio de 02 de janeiro de 2014 a 01 de abril de 
2014 – Processos 633 / 2013 – SMEC; 

11. Monnalysa Cristina da S.C. Ferreira, início da 
Licença Prêmio de 02 de janeiro de 2014 a 01 de 
abril de 2014– Processos 545 / 2013 – SEMURB; 
 

                        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 e 

Finanças para deferimento. 

Jucielly Oliveira dos Santos 

Gerente de RH 

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. 
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Extremoz/ RN, 08 de janeiro de 2014. 

Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

PROCESSO(S) – GRH N° 002/ 2014 

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. Izaura Oliveira do Nascimento, início da Licença 
Prêmio de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 
2014 – Processos 546/ 2013 – SMEC; 

2. Nilma Rosa da Costa Herculano, início da Licença 
Prêmio de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 
2014 – Processos 593 / 2013 – SMEC; 

3. Sergio Barbosa, início da Licença Prêmio de 03 de 
fevereiro de 2014 a 03 de maio de 2014– Processos 
594/ 2013 – SMEC; 

4. Lucia de Fátima Silva do Nascimento, início da 
Licença Prêmio de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de 
maio de 2014– Processos 591/ 2013 – SMEC; 

5. Marly Rocha do Nascimento, início da Licença 
Prêmio de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 
2014 – Processos 634 / 2013 – SMEC; 

6. Gilson Bezerra da Silva, início da Licença Prêmio de 
03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 2014– 
Processos 595 / 2013 – SMEC; 

7. Sonia Maria Barbosa de Lima, início da Licença 
Prêmio de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 
2014– Processos 635 / 2013 – SMEC; 

8. Telma Maria Cordula, inicio da Licença Prêmio 
Indeferido – Processos 099 / 2013 – SMEC; 

9. Meire Lemos da Silva, início da Licença Prêmio de 03 
de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 2014– 
Processos 592 / 2013 – SMEC; 

10. Eliane Carneiro da Silva, início da Licença Prêmio de 
03 de fevereiro de 2014 a 03 de maio de 2014– 
Processos 467/ 2013 – SMS; 

                        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 e 

Finanças para deferimento. 

 
Jucielly Oliveira dos Santos 

Gerente de RH 
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, 08 de janeiro de 2014 
 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 
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