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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 820 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2013  

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 
 

SANÇÃO DO PREFEITO 

LEI Nº 738 de 26 de dezembro de 2013. 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017 e dá outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ /RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Extremoz aprovou em 19 de dezembro de 2013 conforme ofício n 220/2013 da Presidência 

do Poder Legislativo Municipal e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 
1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de 
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos 
Anexos desta Lei. 

Art. 2º – As prioridades e metas para o ano 2014, estão especificadas no Anexo a esta Lei. 

Art. 3º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão 
propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei especifico, que será encaminhado ao 
Legislativo. 

Art. 4º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei 
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes. 

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas e 
das ações orçamentárias para compatibiliza-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária 
anual. 

Art. 5º – Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas 
expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais. 

Art. 6º – Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do 
Município, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias 
com a iniciativa privada. 

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano 
Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. 

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Extremoz-RN, 26 de Dezembro de 2013. 

Klauss Francisco Torquato Rego 
Prefeito Constitucional 

 
Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 
 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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HILDERLAN COLAR 
ANEXOS DA PPA AQUI 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Ofício nº 284/2013-GP                                          Extremoz, 26 de dezembro  de 2013 

 

Excelentíssimo Senhor  

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Extremoz 

Rua Cel. Luiz Gonzaga de Paiva, 45, Centro 

Extremoz-RN 

 

Senhor Presidente. 

  Venho, pelo presente, na condição de Prefeito Constitucional deste Município e de acordo com o disposto no art. 10, 

inciso VI, da LEI ORGÂNCICA DO MUNICÍPIO, encaminhar a essa Egrégia Câmara de Vereadores, através de Vossa Excelência, as 

RAZÕES DO VETO INTEGRAL a TODAS AS EMENDAS MODIFICATIVAS Nº 001 A 024 /2013, com a seguinte EMENTA: “proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  Emendas Vetadas individuais da n° 01 a 024 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
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Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 
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As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO as emendas individuais da n° 01 

a 024, proposta de emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o 

quadriênio 2014 a 2017”. 

    Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros da Câmara Municipal, protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 01 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 

 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 



 
 
 
 

Diário Oficial do Município de Extremoz, quinta-feira, 26 de dezembro de 2013. 
 

 

 
 
 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro – Extremoz/RN. CEP:59575-000. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
E-mail:diariodeextremoz@gmail.com       Disponível em www.extremoz.rn.gov.br 

 
 

 

  7 7 7 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 
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Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 01 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

VETO A EMENDA 01/2013 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 

DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 

Emenda nº 01 

UNIDADE GESTORA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

FUNÇÃO 
20 

SUBFUNÇÃO 
601 

AÇÃO A SER INCLUSA 
1.XXX 

OBJETIVO 
 Recuperação e Reestruturação do Clube Estrela do Mar 

AÇÕES MODIFICADAS 
2.002 

 

AÇÃO 

PRODUTO UNIDA

DE 

MEDID

A 

META 

2014 

META 

2015 

META 

2016 

META 

2017 

TOTAL 

1.XXX OBRA UNID 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 
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Justificativa:  DEVOLVER À POPULAÇÃO DE MELHOR IDADE O ESPAÇO DA PRÁTICA DE  

ATIVIDADES FÍSICAS 

 

 

 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

 
Vereadores: 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

 
Josias de Oliveira Farias 
Fábio Vicente da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 

Bruno Célio da Silva Diniz 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 02 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
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 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 
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Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 02 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 

DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 

Emenda nº 02 

 

UNIDADE GESTORA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E PATRIMONIO 

PÚBLICO 

FUNÇÃO 
04 

SUBFUNÇÃO 
122 

AÇÃO A SER INCLUSA 
2.XXX 

OBJETIVO 
 Manutenção das Atividades do Grupo de Bombeiros Civis 

AÇÕES MODIFICADAS 
2.032 

 

AÇÃO 

PRODUT

O 

UNIDA

DE 

MEDID

A 

META 

2014 

META 

2015 

META 

2016 

META 

2017 

TOTAL 

2.XXX 
Manutenç

ão  
UNID 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

 

 

Justificativa:  Melhorar as condições de trabalho do grupo de bombeiros civil  
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Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

 

 

Vereadores: 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Demontiuer Rocha de Souza 

Josias de Oliveira Farias 
Fábio Vicente da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

Valdemir Cordeiro Lopes 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 
Emenda N° 03 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 
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faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 
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Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 03 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017” 

 
Emenda nº 03 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

FUNÇÃO 23 

SUBFUNÇÃO 695 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO  Construção de monumento à Bíblia na Sede do Município 

AÇÕES MODIFICADAS 2.029 

 

AÇÃO 

PRODUTO UNIDAD
E 

MEDIDA 

META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.XXX 
MONUMEN
TO 

UNID 50.000 50.000 - - 100.000 

 
 
Justificativa:  Fortalecer a cultura e o turismo religioso. 
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Vereadores: 
 
Josias de Oliveira Farias    Bruno Célio da Silva Diniz 
Fábio Vicente da Silva     Leila Cristina Moura de Melo 
Joaz Oliveira Mendes da Silva   Evio Oliveira de Farias 
Francisca Lúcia Honório Ramalho   Cleyton Saint Clair da Silva 
Gilson Sales de Souza     Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 04 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
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PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 
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Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 04 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/134 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 04  
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

FUNÇÃO 20 

SUBFUNÇÃO 601 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO 
Saneamento, Drenagem e Pavimentação de Ruas nos Conjuntos Estrela do Mar, Parque das 
Jaqueiras, Renascer, Central Park, Parque das Flores, Novo Horizonte, Iran, Iraque, Alto da 
Bela Vista, Comum e Carão. 

AÇÕES MODIFICADAS 2.014    E  2.038 

 

AÇÃO PRODUTO UNIDADE META 2014 META 2015 META 2016 META 2017 TOTAL 
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MEDIDA 

1.xxx 
CALÇAMENT
O 

UNID 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

 
 
Justificativa: Investir em infraestrutura como forma de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
 

 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Vereadores: 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
 

Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 

Josias de Oliveira Farias 
Fábio Vicente da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 05 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 
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Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 05 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 
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Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 05  
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 13 

SUBFUNÇÃO 392 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO  Construção e Instalação de Salas de Leitura com Laboratório de Informática 

AÇÕES MODIFICADAS 2.002  E  2.003 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 2014 META 2015 META 2016 META 2017 TOTAL 

2.001 MANUT. UNID 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000 

 
 
Justificativa: Ofertar a população em geral, e principalmente aos jovens, acesso a espaços públicos dedicados,  
ao estudo, à leitura e à pesquisa, contribuindo para a formação integral do cidadão. 
 
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Vereadores: 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
 

Gilson Sales de Souza 
 

Valdemir Cordeiro Lopes 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 06 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
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VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 
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Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 06 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 06 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

FUNÇÃO 20 

SUBFUNÇÃO 601 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO Apoio a Agricultura Familiar 

AÇÃO MODIFICADA 1. 089 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. UNID 180.000 180.000 180.000 180.000 720.000 

 
 
Justificativa: Apoiar o pequeno produtor rural com ações de incentivo a produção e a colocação dos seus produtos no mercado 
consumidor 
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Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Vereadores: 
 

Fábio Vicente da Silva 
 

Josias de Oliveira Farias 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 
Leila Cristina Moura de Melo 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 07 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 

 
VETO 

 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 
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Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 07 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”.  
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Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 07 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

FUNÇÃO 20 

SUBFUNÇÃO 601 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO Apoio ao Beneficiamento, Industrialização e Armazenamento do Excedente da Produção 

AÇÃO MODIFICADA 1.130 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. UNID 280.000 280.000 280.000 280.000 1.120.000 

 
 
Justificativa:  Melhorar a renda familiar das famílias envolvidas na fruticultura elevando a qualidade de vida e  
promovendo o bem estar social 
 
 

 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 

Vereadores: 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
 

Josias de Oliveira Farias 
Fábio Vicente da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 08 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 
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“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 
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As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 08 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 08 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

FUNÇÃO 04 

SUBFUNÇÃO 122 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO 
Convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, visando apoiar 
as Policias Militar e Civil. 

AÇÃO MODIFICADA 2.032 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. CONV. 240.000 240.000 240.000 240.000 960.000 

 
 
 
Justificativa: A precariedade dos serviços de segurança pública ofertada a população do Município pelo  
Estado do Rio Grande do Norte, justificam a parceria como forma de melhorar a segurança da população. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
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Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 09 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 
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Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 09 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
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PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 09 
 

UNIDADE GESTORA CÃMARA MUNICIPAL 

FUNÇÃO 01 

SUBFUNÇÃO 031 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.154 

OBJETIVO Recuperação, Reforma, Ampliação e Reequipamento da Câmara Municipal 

AÇÃO MODIFICADA 1.154 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.154 MANUT. UNID 100.000 200.000 200.000 200.000 700.000 

 
 
 
Justificativa: Dotar as instalações físicas do Poder Legislativo, condizentes com a sua importância e funcionalidade. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Vereador 

 
Fabio Vicente da Silva 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 10 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
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Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 
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As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 10 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 
 

 
Emenda nº 10 
 

UNIDADE GESTORA CÂMARA MUNICIPAL 

FUNÇÃO 01 

SUBFUNÇÃO 031 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.001 

OBJETIVO Manutenção das atividades da Câmara Municipal 

AÇÃO MODIFICADA 2.001 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 2014 META 2015 META 2016 META 2017 TOTAL 

2.001 MANUT. UNID 2.300.000 2.422.000 2.501.000 2.565.000 9.788.000 

 
 
 
Justificativa: Manter as atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Vereador 

 
 

Fabio Vicente da Silva 
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Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 11 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
VETO 

 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 
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Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 11 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 
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Emenda nº 11 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 13 

SUBFUNÇÃO 392 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO 
Implantação do Programa Internet na Praça 

 

AÇÃO MODIFICADA 2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. UNID 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 

 
 
 
Justificativa: O projeto ofertará à população do Município acesso livre à rede mundial de computadores, através de pontos de acesso a 
internet sem fio (wireless) instalados em todas as praças públicas do Município cujo objetivo é garantir a informação contribuindo para a 
evolução integral do cidadão. 
 

 
 
 

 
Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 12 
 

 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
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 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 
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Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 12 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 12 
 

EMENDA MODIFICATIVA 
Promova-se a renumeração e reordenamento dos Projetos e Atividades nos Quadros e Anexos 
do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017 – PPA incluindo-se aí as modificações 
aprovadas pelo Legislativo Municipal.  

 
 
 
Justificativa: A inclusão de novos Projetos e Ações na Lei do Plano Plurianual 2014-2017 modifica a numeração e localização de 
acordo com a funcional programática vigente, exigindo a renumeração e reordenamento desses projetos e ações em todos os anexos do 
PPA. 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, em 09 de Dezembro de 2013. 
 

 
Vereadores 

 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
 

Josias de Oliveira Farias 
Fábio Vicente da Silva 

Francisca Lúcia Honório Ramalho 
Gilson Sales de Souza 

Valdemir Cordeiro Lopes 
Demontiuer Rocha de Souza 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 13 
EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
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PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 
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Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 13 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 13 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

FUNÇÃO 20 

SUBFUNÇÃO 605 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas 

AÇÃO MODIFICADA 2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 



 
 
 
 

Diário Oficial do Município de Extremoz, quinta-feira, 26 de dezembro de 2013. 
 

 

 
 
 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro – Extremoz/RN. CEP:59575-000. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
E-mail:diariodeextremoz@gmail.com       Disponível em www.extremoz.rn.gov.br 

 
 

 

  39 39 39 

2.XXX EQUIP. UNID 300.000 200.000 200.000 200.000 900.000 

 
 
 
Justificativa: A aquisição de equipamentos que se prestem a essas ações irá incrementar a economia municipal e promover a melhoria 
das condições de produção agrícola bem como da qualidade de vida das famílias. 
 
 
 
 

 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

Fabio Vicente da Silva 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 14 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 
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daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 
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Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 14 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 14 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA 

FUNÇÃO 11 

SUBFUNÇÃO 334 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO 
Aquisição de Kits de Segurança para Pescadores 
 

AÇÃO MODIFICADA 2.013 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. UNID 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

 
 
 
Justificativa: A presente emenda tem o objetivo de atender aos pescadores com a distribuição de kits de segurança 
 
 
 

 
 
 

. 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 
 

Evio Oliveira de Farias 
Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 15 
  

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
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VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 
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Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 15 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
 Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 

Emenda nº 15 

 

UNIDADE GESTORA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 
13 

SUBFUNÇÃO 
392 
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AÇÃO A SER INCLUSA 
1.XXX 

OBJETIVO 

Construção e Instalação de Bibliotecas Públicas 

 

AÇÃO MODIFICADA 
2.031 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.XXX Biblioteca UNID 400.000 100.000 100.000 100.000 700.000 

 

 

Justificativa: A presente emenda tem o objetivo de atender a população em geral com espaço dedicado 

 a leitura, a pesquisa e a informação. 

 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

Evio Oliveira de Farias 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 16 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
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 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 
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Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 16 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/2013 
QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017” 

 
Emenda nº 16  

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO 08 

SUBFUNÇÃO 243 

AÇÃO A SER 
REFORÇADA 

1.093 

OBJETIVO Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente 

AÇÃO MODIFICADA 2.025 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.093 MANUT. unid 240.000 240.000 240.000 240.000 960.000 

 
 
 
Justificativa:  Manter funcionando à contento o Conselho Municipal da Criança e Adolescente 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013 

 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 17 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
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VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 
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Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 17 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 

Emenda nº 17  

 

UNIDADE GESTORA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

FUNÇÃO 
20 
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SUBFUNÇÃO 
605 

AÇÃO A SER INCLUSA 
1.XXX 

OBJETIVO 
Perfuração e Instalação de Poços tubulares e artesianos e reservatórios 

AÇÃO MODIFICADA 
2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX POÇO UNID 300.000 200.000 200.000 200.000 900.000 

 

 

 

Justificativa: A perfuração e instalação de poços é uma medida acertada e que irá beneficiar as famílias ali residentes,  

minimizando o sofrimento dessas famílias que convivem com a escassez do precioso líquido.  

Por fim, a ação irá trazer maior conforto e qualidade de vida àquelas famílias. 

 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

 

Francisca Lucia Honório Ramalho 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 18 
 

 
EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 
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“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 
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As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 18 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 18 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

FUNÇÃO 20 

SUBFUNÇÃO 601 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO 
Implementação do Programa Compra Direta 
 

AÇÃO MODIFICADA 1.089 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX Manut. UNID 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

 
 
 
Justificativa: A presente emenda tem o objetivo de aumentar a renda do pequeno produtor através da  
abertura de mercado. 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Leila Cristina Moura de Melo 
Vereadora 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
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GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 19 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 

VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 
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Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 19 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”.  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 20 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
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VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 
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Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 20 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”.  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 19 
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA 

FUNÇÃO 11 

SUBFUNÇÃO 334 

AÇÃO A SER INCLUSA 2.XXX 

OBJETIVO 
Apoio ao Pescador Artesanal com Equipamentos de Segurança e Capacitação em Segurança 
do Trabalho 

AÇÃO MODIFICADA 2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX MANUT. UNID 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 
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Justificativa: A presente emenda tem o objetivo de apoiar a pesca artesanal com atendimento ao pescador em  
ações de segurança no trabalho 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Extremoz/EM, 09 Dezembro de 2013. 

 
 

Josias de Oliveira Farias 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 20 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 
ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 
do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 
devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 
Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 
faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 
daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 
emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 
conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 
em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 
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Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 
Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 
agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 
claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 
interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 
constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 
Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 
titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 
a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 
proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 
princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 
Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 
iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 
Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 
Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 
ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 
econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 
município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 
de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 
despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 
constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 20 proposta de 
emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 
2017”. 

 
  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/2013 
QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017” 

 
Emenda nº  20 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 12 

SUBFUNÇÃO 361 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO Construção de uma unidade de ensino fundamental em Redinha Nova 
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AÇÃO MODIFICADA 2.018 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 2014 META 

2015 
META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.xxx Escola  unid 1.000.000 200.000 200.000  1.400.000 

 
 
 
Justificativa:  Oferecer a população em idade escolar do Distrito de Redinha Nova, espaço adequado para estudar.  
 
 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 

 
 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 21 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 
 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 
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daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 
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Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 21 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA Nº 021 AO PROJETO 
DE Nº 738/2013 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 
2017”. 

 
 
Emenda 021 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

FUNÇÃO 15 

SUBFUNÇÃO 451 

AÇÃO A SER 
REFORÇADA 

1.xxx 

OBJETIVO Sinalização (navegabilidade) da Lagoa. 

AÇÃO MODIFICADA 2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.xxx Sinalização unid 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

 
 
 
Justificativa:  Sinalização da Lagoa como condição para manter a navegabilidade da mesma. 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, em 03 de Dezembro de 2013. 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  
 vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 22 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
 
 

VETO 
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Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 
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Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 22 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

  
Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 

 
Emenda nº 22 – Tipo de Emenda: Aditiva  
 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 13 

SUBFUNÇÃO 392 

AÇÃO A SER INCLUSA 1.XXX 

OBJETIVO 
Construção de Espaço Multicultural no Núcleo São Miguel 
 

AÇÃO MODIFICADA 1.173 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.XXX Espaço UNID 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

 
 
 
Justificativa: A presente emenda tem o objetivo de atender a população do Núcleo São Miguel com um espaço  
multicultural dedicado as atividades lúdicas e culturais. 
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Câmara Municipal de Extremoz/RN, 09 de Dezembro de 2013. 
 
 

Leila Cristina Moura de Melo 
Vereadora 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 23 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
VETO 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 
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Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 

As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 23 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”.  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 738/13 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. 
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Emenda nº 23  

UNIDADE GESTORA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNÇÃO 
12 

SUBFUNÇÃO 
362 

AÇÃO A SER INCLUSA 
2.XXX 

OBJETIVO 
Manutenção do Programa Sou Federal 

AÇÃO MODIFICADA 
1.083 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 2014 META 

2015 
META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

2.xxx Manutenção Unid 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 

 

 

 

Justificativa:  Ofertar aos jovens estudantes oportunidade de ingresso em Escola Técnica Federal 

 

Câmara Municipal de Extremoz/EM, em 03 de Dezembro de 2013. 

Cleyton Saint Clair da Silva 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 24 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 738/13 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O 
QUADRIÊNIO 2014 A 2017”. VETADO 
 

 
VETO 

 

Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas 

ao projeto de lei PPA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas presente três requisitos, conforme ensinamento 

do douto constitucionalista Alexandre de Morais: 

“o primeiro exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 
Além disso, as emendas deverão indicar os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem 
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sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 
Por fim, o último requisito exige que as emendas apresentadas sejam 
relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do 
projeto de lei”.  
 

 Frise-se que os requisitos apresentados pelo Professor Alexandre de Morais são cumulativos, isso significa que todos 

devem está presentes para que a emenda possa ser aprovada. 

Além do mais, é ponto pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que quando o projeto a ser emendado pelo 

Legislativo é de competência constitucional atribuída, com exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela 

faz-se necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo ou modificando), não transforme o Legislativo no titular 

daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservaram ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de 

emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. 

Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de 

conveniência e oportunidade administrativa. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter 

em mente, que o interesse da Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. 

Isso se dá tendo em vista que o Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder Executivo, também o Chefe da 

Administração Pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são esses interesses e como 

agir para resguardá-los. 

Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada, 

claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir emendas que modifiquem os 

interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra da reserva. 

Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da 

constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação desses interesses. Tal disposto é de observância obrigatória pelos 

Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.). 

Os projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses que o 

titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação do projeto. 

Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo; compete 

a ele, como gestor da coisa pública, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a 

proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado. 

Em assim agindo, o Legislativo usurpa a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o 

princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição 

Federal). 

A inserção de emendas substanciais que, por sua natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da 

iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto 

Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema. 
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As emendas apresentada pelo Legislativo, ao projeto de lei do PPA, desfigurou e desnaturou a vontade do Executivo 

Municipal, inviabilizando por diversos motivos a sua aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e ilegalidade, por 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa. 

Ademais, além dos argumentos jurídicos acima elencados, existe um ponto ainda de maior relevância que é o equilíbrio 

econômico e financeiro, por isso se a emenda proposta pela Câmara Municipal de Extremoz for contemplada no orçamento do 

município, este fica ingovernável, ferindo a um dos princípios do orçamento que é o do equilíbrio, conforme Lei n° 4.320/1964. 

Esse princípio diz que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receita e 

de despesa. Procura-se consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receita e 

despesa, evitando dessa forma déficits espirais, que causam endividamento congênito, obrigando, assim, a constituição de dívidas. 

Diante do exposto, a emenda em comento é inconstitucional e ilegal por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO a emenda N° 24 proposta de 

emenda modificativa ao projeto de lei n° 738/13 “dispõe sobre o plano plurianual do município de Extremoz para o quadriênio 2014 a 

2017”. 

 
  

Extremoz, 26 de dezembro de 2013. 
 

 KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA Nº 024 AO PROJETO 
DE Nº 738/2013 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 
2017”. 

 
 
Emenda nº 024 

UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

FUNÇÃO 15 

SUBFUNÇÃO 451 

AÇÃO A SER 
REFORÇADA 

1.xxx 

OBJETIVO 
Pavimentação asfáltica e arborização do Conjunto Residencial Estrela do Mar e do Conjunto 
Alto Extremoz. 

AÇÃO MODIFICADA 2.007 

 

AÇÃO 
PRODUTO UNIDADE 

MEDIDA 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

TOTAL 

1.xxx 
PAVIMENTAÇ
ÃO 

unid 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

 
 
 
Justificativa: Pavimentação e urbanização (arborização) do conjunto Estrela do Mar e do Conjunto Alto Extremoz. 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Extremoz/RN, em 03 de Dezembro de 2013. 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva – Vereador 



 
 
 
 

Diário Oficial do Município de Extremoz, quinta-feira, 26 de dezembro de 2013. 
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  68 68 68 

 
 

Valdemir Cordeiro Lopes – Vereador 
 

Bruno Celio Silva Diniz – Vereador 
 

Gilson Sales de Souza – Vereador 

LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 011/2013 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN CONTRATADA: COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME, CNPJ/MF: 

08.091.529/0001-70, SAIU VENCEDORA NO VALOR GLOBAL DE R$ 3.537.942,40 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E 

SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUERENTA CENTAVOS) - NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00, 

VIGENCIA: 20.12.2014; LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO – 

P/CONTRATANTE, FRANCISCO GINETE ANDRADE P/CONTRATADA. EXTREMOZ, 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
CNPJ: 08.451.643/0001-63 

Rua Antônio Cabral de Brito S/N – Centro – Extremoz/RN 
 

PORTARIA N° 001/2013 DP 

        Com Fulcro no Decreto Executivo N° 202/2013-GP e no parecer da Controladoria e Súmula 473 do STF, declaro:  

 

Art.1° Ficam nulo todos os atos assinados que geraram despesas, por descumprimento do decreto referenciado. 

 

EXTREMOZ, 23 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

ANTONIO EDER BEZERRA DE PAULA 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

   

 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
 
 

GILMARA DA SILVA COSTA 
 

DIRETORA GERAL 
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