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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 821 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 27 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 
Rua Capitão José da Penha s/n – Centro – CEP.: 59.575-000 – Extremoz-RN 

CNPJ: 08.204.497/0001-71 
 

SANÇÃO DO PREFEITO 

LEI Nº 739/2013, aprovada em 26 de dezembro de 2013 e sancionada em 27 de dezembro de 2013. 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o exercício de 2014 e 

determina outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ /RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Extremoz aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

: 

TITULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 1º.  Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz/RN Para o exercício de 2014. 

  

I. Orçamento Fiscal; e 
II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos. 
 

TITULO II 

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Capítulo I 

ESTIMATIVA DA RECEITA 

Art. 2º.  A Receita Total do Município para o exercício de 2014 é estimada no valor de R$ 69.200.503 (Sessenta e nove milhões, 

duzentos mil, quinhentos e três reais). 

 

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da 

Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa  constante do seguinte desdobramento: 

                                  

RECEITA 2014 

TABELA  I 

 R$ 1,00 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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ESPECIFICAÇÃO VALOR 

RECEITAS CORRENTES  56.616.540 

     RECEITA TRIBUTARIA  7.271.500 

     RECEITAS DE CONTRIBUICOES  780.000 

     RECEITA PATRIMONIAL  421.500 

     RECEITA DE SERVICOS  3.034.140 

     TRANSFERENCIAS CORRENTES  44.002.646 

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES  1.106.754 

(-)  DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.218.664 

RECEITAS DE CAPITAL  14.802.627 

     ALIENACAO DE BENS  58.086 

     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  14.744.541 

TOTAL 69.200.503 

 

Capítulo II 
FIXAÇÃO DA DESPESA 

 

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R$ 69.200.503 (Sessenta e nove milhões, duzentos mil, quinhentos e três reais). 

 

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R$ 0  (), que servirá como Reserva de Contingência, a ser 

usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de 

março de 1964. 

 

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e 

financeira observará a discriminação constante na Tabela II: 

 

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 

TABELA II 

 R$ 1,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR 

PODER LEGISLATIVO  

Câmara Municipal 2.400.000 

PODER EXECUTIVO  

SECRETARIO DO GABINETE CIVIL 1.624.626 

SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS 4.682.980 

SEC.MUN.DE SAUDE 1.250.541 

SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 8.887.947 
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SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS 913.368 

SEC.MUN.DE TRIBUTACAO 1.125.655 

SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA 7.772.418 

SEC.MUN.DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ACAO SOCIAL 2.104.609 

SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS 1.632.155 

SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 366.685 

SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO 1.043.573 

SEC.MUN.DE ARTICULACAO 445.675 

SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER 892.962 

SEC.MUN.DE DEFESA E PATRIMONIO PUBLICO 375.902 

SEC.MUN.DE PESCA 689.176 

PROCURADORIA JURIDICA 223.197 

CONTROLADORIA 190.626 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE 3.432.000 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.806.330 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC-FUNDEB 13.334.404 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 2.905.674 

RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000 

TOTAL DO ORÇAMENTO 69.200.503 

 

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos  

constantes da Tabela III.   

 

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS 

TABELA III 

 R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO VALOR 

RECURSOS DO TESOURO   

RECURSOS ORDINÁRIOS 100 38.546.455 

RECURSOS VINCULADOS   

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 014 6.876.440 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 015 1.342.232 

RECURSOS DA CIDE 016 85.868 

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB  019 13.334.404 

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO 022 1.100.735 

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE 023 1.862.228 

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS 024 5.238.639 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 029 813.502 

TOTAL DA RECEITA  69.200.503 

 

 

Art. 7º. O Poder Executivo fica autorizado a: 

 

I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta  Lei, de acordo com Resolução nº 
078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001. 

 

II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 80% (Oitenta  por 
cento), do total da despesa fixada  nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964. 
 

III. Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de 
um órgão para outro, nos termos do inciso  VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior. 

 

IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2013, provenientes de operações de créditos e convênios.  
 

V. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculas a despesas de convênios 
e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos 
com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo. 

                   

TITULO III 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014. 

 

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

 

Extremoz, 27 de Dezembro de 2013 (SANÇÃO DO PREFEITO). 

 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 

Prefeito Constitucional 

 

Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário Mun. de Planejamento Administração e Finanças 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Ofício nº 285/2013-GP                                          Extremoz, 27 de dezembro  de 2013 
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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 ADITIVAS, COLETIVAS E MODIFICATIVAS Nº 001 A 025 /2013, com a 

seguinte EMENTA: “proposta de emenda modificativa ao projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária do município de 

Extremoz sancionada pela lei n° 739/2013 publicada no diário oficial do dia 27 de dezembro de 2013. 

  Emendas Vetadas individuais da n° 01 a 025 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVAS, COLETIVAS E 
MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE 
EXTREMOZ PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS  
VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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, as emendas em comento é inconstitucionais e ilegais por ofensa a todas às disposições legais, 

constitucionais e principiológicas que regulamentam o ordenamento jurídico pátrio sendo assim, VETO as emendas aditivas, coletivas e 

modificativas  N° 01 a 025 ao projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de 

dezembro de 2013 e sancionada pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821 VETADAS 

INDIVIDUALMENTE. 

 
       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 – Aditiva - Coletiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 

 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 
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dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 01 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 
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PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORES/PARTIDOS – PC do B,  PROS,  PSD,  PSB. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, Gilson 

Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza, Bruno Célio da Silva Diniz. 

EMENDA Nº 001 

 

TIPO DEEMENDA 

ADITIVA (Coletiva) 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 20601014.1.0XX  

Ação: Recuperação e Reestruturação do Clube Estrela do Mar.  
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 100.000 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DO GABINETE CIVIL 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.002 
Ação: Manutenção das Atividades do Gabinete Civil 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 100.000 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A reestruturação do espaço que antes foi dedicado à prática de esportes pela pessoa idosa, é de suma importância para que os 

nossos idosos voltem a ter o seu lugar para a prática de atividades que irão melhorar a sua autoestima, sua saúde e qualidade de 

vida, além de devolver à estrutura a condição de patrimônio útil. 
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Assinatura dos Autores: 
 
 

Josias de Oliveira Farias, 
Vereador 

 
 

Fábio Vicente da Silva, 
Vereador 

 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 
Vereador 

 
 

Francisca Lúcia Honório Ramalho, 
Vereadora 

 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
 

Valdemir Cordeiro Lopes, 
Vereador 

 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 02 – Aditiva - Coletiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   
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Inicialmente faz-se necessário destacar, Excelentíssimo  Senhor Presidente e nobres Edis Camaristas, que as emendas ao 

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 02 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que estima a 

Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o Exercício de 

2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORES/PARTIDOS – PSB, PSD, PROS,  PC do B. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Gilson Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 
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EMENDA Nº 002 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA (Coletiva) 

DATA 

03/12/2013 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.0XX  
Ação: Manutenção das Atividades do Grupo de Bombeiros Civis 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 20.000,00 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.032 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Articulação 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 20.000,00 

JUSTIFICATIVA 

A necessidade de dotar o grupo de bombeiros civil de conhecimentos técnicos e táticos, bem como dotar esse contingente de 

equipamentos de vital importância para o desenvolvimento das suas atividades com mais conforto, é condição essencial para 

que possamos ofertar à sociedade e ao patrimônio público mais segurança e credibilidade nos serviços que lhes são oferecidos. 

Assinatura do Autor: 

Josias de Oliveira Farias, 
Vereador 

 
Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 
Vereador 

 
Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 03 – Aditiva - Coletiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 03 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

AUTORES/PARTIDOS – PROS, PSD, PSB, PC do B. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, 
Gilson Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 
 

EMENDA Nº 003 

 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA (Coletiva) 

DATA 

03/12/2013 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 
Código da Funcional Programática/Localização: 236950651.xxx 
Ação: Construção de monumento à Bíblia na Sede do Município 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 50.000 

ANULAÇÃO 
Órgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 
Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.029 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 50.000 

JUSTIFICATIVA 
 
O local tem significativa parte da sua base fundamentada nos eventos religiosos o que torna o campo fértil para a prática do 
turismo religioso. 
A edificação de monumento que contempla o fundamento de todas as religiões é de fundamental importância para fortalecer a 
cultura e incrementar as atividades ligadas ao turismo religioso. 
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Assinatura dos Autores: 
Josias de Oliveira Farias, 

Vereador 
 

Fábio Vicente da Silva, 
Vereador 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva, 

Vereador 
 

Francisca Lúcia Honório Ramalho, 
Vereadora 

 
Gilson Sales de Souza, 

Vereador 
 

Valdemir Cordeiro Lopes, 
Vereador 

 
Demontiuer Rocha de Souza. 

Vereador 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 04 – Modificativa - Coletiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 04 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 
 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
PODER LEGISLATIVO 
 
 
 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

AUTORES/PARTIDO – PROS,  PSB, PC do B, PSD. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, Gilson 

Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 
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EMENDA Nº 004 

 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA (Coletiva) 

 

DATA 

03/12/2013 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Código da Funcional Programática/Localização: 20601014.1.0XX  
Ação: 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.  
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 500.000 
 

ANULAÇÃO 
Órgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Código da Funcional Programática/Localização: 041210072.038 
Ação: Manutenção das Atividades Do Setor de Planejamento 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 
Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.014 
Ação: Manutenção das Atividades Da Secretaria de Tributação 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 200.000 

JUSTIFICATIVA 
 
Os aglomerados populacionais acima contemplados esperam há muito tempo para receber infraestrutura mínima que traga à 
população melhoria na sua qualidade de vida. 
Investir nessa infraestrutura é investir no cidadão, investir no futuro de Extremoz de modo a contemplar o futuro com um município 
mais humano e digno. 

Assinatura dos Autores: 
 

Josias de Oliveira Farias, 
Vereador 

 
Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 
Vereador 

 
Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 05 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
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DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 05 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORES/PARTIDOS – PROS,  PSD,  PSB,  PC do B. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, Gilson 

Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 

EMENDA Nº 005 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 13392083. 1. XXX 

Ação: Construção Instalação de Salas de Leitura com Laboratório de Informática 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 400.000,00 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.002 
Ação: Manutenção das Atividades da Sec. De Planejamento Adm. e Finanças 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000,00 
 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DO GABINETE CIVIL 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.002 
Ação: Manutenção das Atividades do Gabinete Civil 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 100.000,00 

 

JUSTIFICATIVA 
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O Município de Extremoz ressente-se de espaços culturais voltados para o conhecimento. A ausência de bibliotecas contribui para a 

desinformação da população jovem impedindo o seu crescimento pleno como cidadão e futuro profissional.  

A construção e instalação de salas de leituras nos Distritos mais populosos,equipadas com acervo atualizado, diversificado e acesso à 

internet, certamente que suprirá essa deficiência, contribuindo para a formação do cidadão. 

Assinatura dos Autores: 
 

Josias de Oliveira Farias, 
Vereador 

 
Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 
Vereador 

 
Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 06 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  
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Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 06 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 
 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que estima a 

Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o Exercício de 

2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 
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AUTORES/PARTIDOS - PROS,  PSB,  PSD,  PC Do B 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, Gilson Sales de 
Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 

EMENDA Nº 006 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 20601014.1.0XX 

Ação: Apoio a Agricultura Familiar 
Natureza da Despesa: DESPESASCORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 180.000,00 
 

 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 13392048.1.089 
Ação: Manutenção das Atividades da Fundação Extremoz 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 180.000,00 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Extremoz tem uma considerável parcela da população cuja base econômica é a agropecuária.  Saliente-se que a 

quase totalidade dessa população é de pequenos produtores rurais que enfrentam dificuldades para manter a sobrevivência dos seus 

negócios. 

Mesmo com o Executivo Municipal tendo destinado recursos no Projeto de Lei Orçamentária para as Ações do PRONAF, é importante 

lembrar que tal programa é unicamente voltado para viabilizar o crédito. Portanto, faz-se necessário a criação de Programa 

Orçamentário Exclusivo para dar apoio a esse pequeno produtor como forma de melhorar as suas condições de produção e alavancar 

a economia do Município. 
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Assinatura dos Autores: 

 

Josias de Oliveira Farias, 
Vereador 

 
Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 
Vereador 

 
Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 07 – Aditiva 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 
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providencias  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. 

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). 
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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 da LOA, 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 aditiva N° 07 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORES/PARTIDOS – PROS,  PSB,  PSD,  PC do B. 

Josias de Oliveira Farias, Fábio Vicente da Silva, Joaz Oliveira Mendes da Silva, Francisca Lúcia Honório Ramalho, Gilson 

Sales de Souza, Valdemir Cordeiro Lopes, Demontiuer Rocha de Souza. 
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EMENDA Nº 007 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 20601014.1.0XX  

Ação: Apoio ao Beneficiamento, Industrialização e Armazenamento do Excedente da Fruticultura 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 280.000,00 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 236950651.130 
Ação: Realização de Eventos Culturais Religiosos e Comemorativos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 280.000,00 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A fruticultura assim como outras produções agrícolas está sujeita a sazonalidade. Assim, boa parte das safras se perde, ou, por falta 

de mercado, ou, pela sua condição de perecível. Além do mais, frutos com aparência não tão preferidos são desprezados pelo 

mercado que preferem uma apresentação mais agradável aos olhos do consumidor.  

O aproveitamento desse excedente irá evitar o desperdício, alem de gerar trabalho e renda paras as famílias envolvidas na produção. 
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Assinatura dos Autores: 

 

 
Josias de Oliveira Farias, 

Vereador 
Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 
Joaz Oliveira Mendes da Silva, 

Vereador 
Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 
 

Gilson Sales de Souza, 
Vereador 

 
Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 
 

Demontiuer Rocha de Souza. 
Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 08 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 
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providencias  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. 

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). 
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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 da LOA, 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 aditiva N° 08 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821.  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o Exercício 

de 2014 e determina outras providências 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  

PARTIDO  

PROS 
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EMENDA Nº 008 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.0XX  
Ação: Convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, Apoio as Polícias Militares e Civil 
Natureza da Despesa: DESPESASCORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 240.000,00 

 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.032 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Articulação 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 240.000,00 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A crescente onda de violência que assola a sociedade contemporânea, aliada ao fato de que a estrutura de Segurança Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte está passando por graves problemas para manter o efetivo militar e melhorar a estrutura da polícia 

civil  nos Municípios, justificam a contribuição do Município sob a forma de convênio de cooperação para manter funcionando os 

serviços de segurança pública. 

A grande discussão nos dias atuais é que, apesar de institucionalmente “Segurança Pública” ser uma função do Governo Estadual, é 

prova de que este é incapaz de manter o mínimo de aparato de segurança possível nos Municípios sem a ajuda do Governo Local. A 

Cooperação entre os dois governos, certamente irá melhorar os serviços de segurança trazendo maior confiança à sociedade. 

Assinatura do Autor: 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Vereador 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 09 – Modificativa 
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EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 

 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 09 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
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KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

AUTOR 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

PARTIDO 

PROS 

EMENDA Nº 009 

 

TIPO DEEMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

Órgão: 01 .PODER LEGISLATIVO 

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 

Função: 01: Legislativa 
Sub-Função: 031 – Ação Legislativa 
Programa: 001 – Processo Legislativo 
Código da Funcional Programática/Localização: 01031001.1.155  
Ação: 1.154: Recuperação, Reforma, Ampliação e Reequipamento da Câmara Municipal 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL  
 
ELEMENTOS DE DESPESA: 

44905100 Obras e Instalações 80.000 

44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000 

SOMA 100.000 

 
Código da Funcional Programática/Localização: 01031001.2.001  
Ação: 2.001: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
 
ELEMENTOS DE DESPESA: 

31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.000 

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.570.000 

31901300 Obrigações Patronais 333.000 

31901600 Outras despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000 

31909100 Sentenças Judiciais 1.000 

33504100 Contribuições 3.000 

33901400 Diárias – Pessoal Civil 20.000 

33903000 Material de Consumo 50.000 
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33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000 

33903500 Serviços de Consultoria 50.000 

33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000 

33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 70.000 

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000 

33909300 Indenizações e Restituições  190.000 

SOMA 2.300.000 

TOTAL GERAL 2.400.000 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Câmara Municipal necessita de um Orçamento bem planejado com as suas rubricas bem distribuídas, de acordo 

com a nossa realidade administrativa, para que possamos ter no ano de 2014 uma execução orçamentária sem maiores atropelos. 

A proposta de Emenda Modificativa que se apresenta, é fruto de um planejamento orçamentário que se aproxima da 

realidade e está em consonância com as necessidades administrativas deste Poder Legislativo. 

A redistribuição dos valores através dos vários elementos de despesa, não altera em valores a proposta do Executivo, 

apenas faz uma adequação mais real e condizente com as ações administrativas a que se propõe esta Casa para o ano de 2014. 

 

Assinatura do Autor: 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Vereador 

 
Fábio Vicente da Silva 

Vereador 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 10 – Modificativa 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  
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Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 10 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR/PARTIDO – PROS 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 

EMENDA Nº 010 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

EMENDA MODIFICATIVA  

 

Promova-se a renumeração dos Projetos e Atividades nos Quadros e Adendos que compõem o Projeto de Lei do Orçamento Anual 

para o Exercício de 2014, com o objetivo de incluir-se aí as modificações aprovadas pelo Legislativo Municipal. 

JUSTIFICATIVA 

A inclusão de novos Projetos e Ações na Lei Orçamentária Anual modifica a numeração/localização de acordo com a funcional 

programática, exigindo a remuneração de Projetos e Atividades em todos os Quadros e Adendos do Projeto da LOA. 

 

Assinatura: 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Vereador 

Fabio Vicente da Silva 

Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 11 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 
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dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 11 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 
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PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR/PARTIDO - PROS 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

EMENDA Nº 011 

 

TIPO DEEMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 133920482.XXX 

Ação: Implantação do Programa Internet na Praça 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 300.000,00 
 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.007 
Ação:Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000,00 
 

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. 

Assinatura dos Autores: 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Verador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 12 – Modificativa 
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EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 12 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 
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Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

AUTORES/PARTIDOS– PROS,  PSD, PSB, PC do B. 

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. 

EMENDA Nº 012 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

EMENDA MODIFICATIVA  

 

Alteração do Art 7º, Inciso II, do Projeto de Lei Orçamentária, modificando o percentual de 80% (oitenta por cento) para 5% (cinco por 

cento) do total da despesa fixada no Art 4º. para os fins de autorização da abertura de créditos adicionais suplementares por decreto. 

 Onde está grafado: “(…) até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei(…)” passa a ser “(…) até o 

limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta lei (…)”. 

 

E a alteração do Inciso III do art. 7º, que visa realizar transposição, Remanejamento, ou a transferência de Recursos de uma categoria 

de programação para outra, na mesma unidade orçamentária, nos termos do Inciso VI do Artigo 167 da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil, até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa fixada em Lei.  

 

JUSTIFICATIVA 

A subestimação de receita e a superestimação da despesa poderá gerar em 2014 receitas extras desconectadas de unidades 

orçamentárias específicas, permitindo o remanejamento livre por parte da administração de quantias orçamentárias significativas. 

Dispondo do percentual de 80% para a autorização da abertura de créditos adicionais suplementares por decreto, o poder Executivo 

concentrará sob seu poder discricionário inúmeros mecanismos orçamentários que lhe permitirá estabelecer prioridades ao orçamento 
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livre da aprovação legislativa. 

Por outro lado, o Executivo não explicou quando do envio do Projeto de Lei, de que fonte virá um valor tão significativo de receitas, 

observe-se, que 80% (oitenta por cento) da despesa fixada no Projeto de Lei ora em discussão corresponde a uma cifra superior a 

cinquenta e dois milhões de reais. Se na atual conjuntura econômica o Executivo prevê um aumento de despesa tão significante, 

indica que espera um aumento da receita Municipal na mesma proporção. 

O entendimento, é que ao incluir no Projeto de Lei percentual tão alto para suplementação, o Executivo demonstra que não há uma 

preocupação com o Planejamento das suas ações. 

Assinatura dos Autores: 

 

Josias de Oliveira Farias, 

Vereador 

Fábio Vicente da Silva, 

Vereador 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, 

Vereador 

Francisca Lúcia Honório Ramalho, 

Vereadora 

Gilson Sales de Souza, 

Vereador 

Valdemir Cordeiro Lopes, 

Vereador 

Demontiuer Rocha de Souza. 

Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 13 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
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VETO 

 
Razões do veto: 

Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 13 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROJETO DE EMENDA 

 

AUTOR 

Fábio Vicente da Silva 

PARTIDO 

PROS 

EMENDA Nº 013 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão:PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Código da Funcional Programática/Localização:20601014.1.0XX 

Ação: Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas 
Natureza da Despesa: DESPESASCORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 300.000,00 
 

ANULAÇÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.007 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000,00 

 

JUSTIFICATIVA 

Faz-se urgente a aquisição de tratores e implementos para a manutenção das atividades ligadas a produção agrícola principalmente o 

corte de terras de pequenos produtores rurais. 

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. 
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Assinatura do Autor: 

 

Fábio Vicente da Silva 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 14 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 14 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

AUTOR 

Evio Oliveira de Farias 

PARTIDO 

SOLIDARIEDADE 

EMENDA Nº 014 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA 

Código da Funcional Programática/Localização: 11334015.2.XXX 

Ação: Aquisição de Kits de Segurança para Pescadores 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 100.000,00 
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ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.013 
Ação: Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$100.000,00 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O contingente de pessoas que sobrevivem da atividade pesqueira no nosso Município, é expressivo. Essa classe profissional pratica a 

sua atividade de maneira precária em consequência da pouca rentabilidade. 

Em consequência, colocam em risco as suas próprias vidas e a integridade dos seus equipamentos de trabalho. A assistência a esses 

pescadores através da distribuição de kits de segurança, irá minimizar a incidência de acidentes e trazer tranquilidade à coletividade. 

 

Assinatura do Autor: 

Evio Oliveira de Farias 

Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 15 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  
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Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 15 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

  
Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências 
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PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR/PARTIDO - SOLIDARIEDADER 

Evio Oliveira de Farias 

EMENDA Nº 015 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 13392083. 1. XXX 

Ação: Construção e Instalação de Bibliotecas Públicas 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 400.000,00 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 

Código da Funcional Programática/Localização: 261220072.031 
Ação: Manutenção das Atividades da Sec. Transporte e Trânsito urbano 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 400.000,00 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Extremoz ressente-se de espaços culturais voltados para o conhecimento. A ausência de bibliotecas contribui para a 

desinformação da população jovem impedindo o seu crescimento pleno como cidadão e futuro profissional.  

A construção e instalação de uma biblioteca pública, irá suprir esse vazio atendendo a toda a população que dela necessitar, e assim 

contribuir para a formação integral dos nossos cidadãos. 

Assinatura do Autor: 

Evio Oliveira de Farias 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 16 – Modificativa 
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EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 16 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 
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 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA  AO PROJETO DE LEI 739/2013 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o Exercício de 

2014 e determina outras providências 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  

PARTIDO 

PROS 

EMENDA Nº  016 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão:PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária:SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Código da Funcional Programática/Localização:08243081x.xxx 
Ação: Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 
Natureza da Despesa:DESPESASCORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão:R$ 240.000,00 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.025 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria detrabalho Habitação e Assistência Social 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 240.000,00 

 

JUSTIFICATIVA 
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Apesar de constar do Programa para Manutenção do Conselho Tutelar, os valores orçados são insuficientes para manter o 

pagamento do salário dos conselheiros, bem como para honrar os compromissos de obrigações sociais. 

O aumento do valor orçado para a manutenção do Conselho, irá trazer tranquilidade para a manutenção das atividades daquela 

instância social tão importante para a sociedade.  

A verba destinada deverá reforçar as dotações existentes no atual projeto da LOA. 

Assinatura do Autor: 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 17 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 17 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 
  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORA/PARTIDO - PSB 

Francisca Lucia Honório Ramalho 

EMENDA Nº 017 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 
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Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 206055441. XXX 

Ação: Perfuração e Instalação de Poços tubulares e artesianos e reservatórios 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 300.000,00 
 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.007 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000,00 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Em algumas áreas da Zona Rural do Município de Extremoz, especialmente nos Distritos de Murici e Santa Maria, é premente a 

necessidade de equipamentos públicos para a captação e armazenamento de água. 

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. 

 

Assinatura do Autor: 

Francisca Lucia Honório Ramalho 

Vereadora 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 18 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
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VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 18 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 
 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 

 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROJETO DE EMENDA 

 

AUTORA 

Leila Cristina Moura de Melo  

PARTIDO 

PMDB 

EMENDA Nº 018 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS. 

Código da Funcional Programática/Localização: 20601014.1.0XX 

Ação: Reestruturação e fortalecimento do Programa Compra Direta 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 100.000,00 
 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 13392048.1.089 
Ação: Manutenção das Atividades da Fundação Extremoz 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 100.000,00 

JUSTIFICATIVA 

 

O fortalecimento do pequeno produtor é muito importante para a geração de renda e para o desenvolvimento da economia Municipal. 

O fortalecimento do Programa Compra direta, com ações de incentivo a produção e a consolidação da inclusão de produtos locais no 

Programa de Merenda Escolar, e, em outros programas de abrangência social certamente que só trará benefício à população rural. 
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Assinatura do Autora: 

Leila Cristina Moura de Melo 

Vereadora 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 19 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 19 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821.  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR/PARTIDO - PROS 

Josias de Oliveira Farias 

EMENDA Nº 019 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA 

Código da Funcional Programática/Localização: 11334015.2.xxx  

Ação: Apoio ao Pescador Artesanal com equipamentos de Segurança e Capacitação em Segurança no Trabalho 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 300.000,00 
 
 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Código da Funcional Programática/Localização: 041220072.007 
Ação: Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 300.000,00 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Extremoz enquanto Região Litorânea tem na sua economia uma forte presença da atividade pesqueira. O tipo de 

pesca praticada é a pesca de subsistência, ainda praticada de forma artesanal. Os pescadores por sua vez, diariamente põem as 

suas vidas em risco, muito pela falta de capacitação e também pela falta de recursos para investimento em equipamentos de 

segurança. 

A capacitação dessa parcela da população em segurança no trabalho, aliada a viabilização da aquisição de equipamentos de 

segurança, certamente que irá trazer tranquilidade às famílias e muito mais confiança ao pescador para enfrentar as suas jornadas 

diárias. 

Assinatura dos Autor: 

Josias de Oliveira Farias 

Vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 20 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  
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Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 20 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE MENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA   
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AUTOR 

Demontiuer Rocha de Souza. 

PARTIDO 

PC do B 

EMENDA Nº 020 

 

TIPO DE  EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 123610421.XXX 
Ação: Construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Redinha Nova 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 1.000.000 

 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 123610422.018 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 1.000.000 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A redinha Nova, distrito consideravelmente populoso do nosso Município, ressente-se da ausência de uma unidade de ensino onde os 

moradores daquela localidade possam usufruir do seu direito à educação sem deslocar-se para outras localidades e até mesmo 

outros Municípios. 

A construção de uma escola virá sanar o problema e atender a esse anseio tão antigo daquela população. 

Assinatura do Autor: 

Demontiuer Rocha de Souza 

Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 21 – Modificativa 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
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EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 21 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821.  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
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KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROJETO DE LEI Nº 739/2013– “Que estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências” 

 

PROPOSTA DE EMENDA   

AUTOR 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  

PARTIDO 

PROS 

EMENDA Nº 021 

 

TIPO DE  EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 154510511.xxx  
Ação: Sinalização (navegabilidade) da Lagoa 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 20.000 
 

 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.007 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de  Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 20.000 

 

 

JUSTIFICATIVA 
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A sinalização da Lagoa é questão urgente como condição para manter as condições de  navegabilidade.  

Assinatura do Autor: 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva  

 vereador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

Emenda N° 22 – Aditiva 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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. 
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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 aditiva N° 22 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE MENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTORA 

Leila Cristina Moura de Melo  

PARTIDO 

PMDB 

EMENDA Nº 022 

 

TIPO DE EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 27812082. 1. XXX 

Ação: Construção de um Espaço Multicultural no Núcleo São Miguel 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$100.000,00 

 

ANULAÇÃO 
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Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 27812082.1.173 
Ação: Construção, Recuperação e Reforma de Quadra Poliesportiva 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 100.000,00 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Os Distritos de Santa Maria e Murici tem uma população muito dedicada à preservação das suas raízes culturais tendo como 

destaque a prática de danças como capoeira, coco de roda, boi do reis e outras. Esta população, também tem grande dedicação ao 

artesanato. Estas pessoas,são excluídas da vida cultural e social do Município em vezes pela distância da sede, pela dificuldade de 

acesso e pela falta de espaço para a prática de atividades culturais. 

A construção de um espaço destinado a prática de múltiplas atividades culturais, irá beneficiar as comunidades de Santa Maria e de 

Murici, atraindo os jovens para o exercício da cidadania, e preservando a cultura local. 

O cancelamento da Ação 27812082.1.173 do projeto de Lei orçamentária, justifica-se pelo fato de que na Secretaria de Esportes e 
Lazer, já existir uma Ação (Projeto: 1.109) com a mesma finalidade. Portanto, exclua-se a construção da Quadra Poliesportiva 
constante da Secretaria de Educação, e inclua-se a Construção da Sala Multicultural.  

Assinatura do Autora: 

Leila Cristina Moura de Melo 

Vereadora 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 23 – Aditiva 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO 
DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  
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Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 aditiva N° 23 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821.  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 739/13 – Que 

estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Extremoz para o 

Exercício de 2014 e determina outras providências. 

 

PROJETO DE EMENDA   
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AUTOR 

Cleyton Saint Clair da Silva 

 

PARTIDO 

PMDB 

EMENDA Nº 023 

 

TIPO DE  EMENDA 

ADITIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Código da Funcional Programática/Localização: 123620432.0XX  

Ação: Manutenção Do programa Sou Federal 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 150.000 
 

ANULAÇÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DULTURA  

Código da Funcional Programática/Localização: 123640441.083 
Ação: Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 150.000 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

ÉR imperioso que se coloque em prática o Projeto Sou Federal que irá contribuir para a formação técnica de jovens e dar 

oportunidade de ingresso dos mesmos em Escola Federal de Nível Técnico e Superior, melhorando as suas oportunidades de 

ingresso no mercado de trabalho. 

 

Assinatura do Autor: 

 
 

Cleyton Saint Clair da Silva 
Vereador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 24 – Modificativa 
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EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 24 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 
 Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
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KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROJETO DE LEI Nº 739/2013– “Que estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências” 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA   

AUTORES 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, Valdemir Cordeiro Lopes e Bruno Célio Silva Diniz.  

PARTIDO 

PROS,  PSB, PSD 

EMENDA Nº 024 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

 

INCLUSÃO 

 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 154510511.xxx  
Ação: Pavimentação asfáltica e arborização do Conjunto Residencial Estrela do Mar e do Conjunto Alto Extremoz. 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL  
Dotação Orçamentária - Valor para Inclusão: R$ 500.000 
 

 

ANULAÇÃO 

Órgão: PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código da Funcional Programática/Localização: 04122007.2.007 
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES 
Dotação Orçamentária - Valor para Anulação: R$ 500.000 

 

 

JUSTIFICATIVA 
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A urbanização das vias públicas do Conjunto Estrela do Mar, é ação que se faz necessária com o intuito de melhorar o aspecto 

daquele núcleo residencial e melhorar a qualidade de vida da população ali residente. 

 

Assinatura do Autor: 

 

Joaz Oliveira Mendes da Silva – vereador 
 

Valdemir Cordeiro Lopes - Vereador 
 

Bruno Celio Silva Diniz - Vereador 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Emenda N° 25 – Modificativa 
 
 
 

EMENTA. PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI N° 739/2013- QUE ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 E DETERMINA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 VETADO 
 

 
 
 

VETO 
 

Razões do veto: 
Não compete ao legislativo apresentar emendas, que aumente a despesa sem a indicação da fonte de recurso. Haja 

vista que os recursos alocados pelo executivo estão albergado no projeto de lei n° 738/2013 que fora aprovado em sessão ordinária do 

dia 19 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 220/2013 – GP do Presidente do Legislativo, considerando que,  o PPA foi sancionado 

pela Lei n° 738 em 26 de dezembro de 2013 publicado no  diário oficial n° 820.  

 

Não tendo justificativa que de sustentação a emenda aditiva n° 001 na tentativa de incorporar a lei n° 739/2013 LOA aprovada 

em sessão ordinária de 26 de dezembro de 2013 conforme oficio n° 221/2013 do presidente do poder legislativo.  

 

Lei n° 739/2013 sancionada pelo Prefeito Constitucional em 27 de dezembro de 2013 publicada no diário oficial do município 

de n° 821.   

 

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

projeto de lei n° 739/2013 – que estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz para o exercício de 2014 e determina outras 

providencias  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 da LOA, 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 modificativa N° 25 ao 

projeto de lei n° 739/13 “dispõe sobre a LOA lei orçamentária anual aprovado pelo legislativo em 26 de dezembro de 2013 e sancionada 

pela lei n° 739/2013 em 27 de dezembro de 2013 no diário do município n° 821. 

 
  

Extremoz, 27 de dezembro de 2013. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 

739/13 – Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Extremoz para o Exercício de 2014 e determina outras providências. 

PROPOSTA DE EMENDA 

AUTOR 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, Fábio Vicente da Silva e Francisca Lucia Honório 

Ramalho 

PARTIDO 

PROS / PSB 

EMENDA Nº 025 

 

TIPO DE EMENDA 

MODIFICATIVA 

DATA 

03/12/2013 

Órgão: 01 .PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: 02.04–SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 04: Administração 
Sub-Função: 125 Normatização e Fiscalização 
Programa: 007 – Administração 
Código da Funcional Programática/Localização: 041250071.161 
Ação: 1.161:manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 
Natureza da Despesa: DESPESAS DE CAPITAL  
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ELEMENTOS DE DESPESA: 

44905100 Obras e Instalações 2.000 

44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000 

SOMA 7.000 

 
Natureza da Despesa: DESPESAS CORRENTES  
ELEMENTOS DE DESPESA: 

33901400 Diárias – Pessoal Civil 6.000 

33903000 Material de Consumo 8.000 

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 4.000 

33903500 Serviços de Consultoria 2.000 

33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000 

33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000 

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000 

SOMA 26.000 

TOTAL GERAL 33.000 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente emenda tem o objetivo de redistribuir os recursos orçados no Projeto de Lei da LOA para melhor adequar os valores 
orçados à situação presente. 
Ao redistribuir os valores orçados, estamos contemplando cada rubrica orçamentária de acordo com a necessidade do Conselho. 
Observe-se, que não houve alteração do valor total, apenas redistribuição entre os elementos de despesa. 
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