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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 104.855/2022 – PMB, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre medidas de gerenciamento fiscal e financeiro no âmbito da Ad-
ministração Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista dependentes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Poder Executivo do Município de Belém, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento nos artigos 93 e 94, incisos III, V, VII, XX e XXVIII, da Lei 
Orgânica do Município de Belém - LOMB, que conferem ao Chefe do Poder 
Executivo a atribuição para organizar o funcionamento da Administração Mu-
nicipal, expedir atos próprios da atividade administrativa e disciplinar o uso dos 
bens públicos;

Considerando a necessidade de otimizar os recursos públicos e a manuten-
ção do equilíbrio entre a receita e a despesa municipais, dando cumprimento aos 
limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e às metas estabelecidas no 
PPA 2022-2025;

Considerando a perda esperada na receita municipal, em razão dos efeitos da 
Lei Complementar nº 194, que implicará em redução dos repasses provenientes 
das transferências constitucionais;

Considerando os relevantes investimentos previstos por intermédio de ope-
rações de crédito, transferências voluntárias e convênios de cooperação, o que 
exigirá reforço na capacidade do Município aportar contrapartida; e

Considerando os princípios da transparência e do controle social como requi-
sitos próprios da governabilidade democrática:

D E C R E T A :
Art. 1º As disposições deste Decreto aplicam-se a todos os Órgãos e En-

tidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, no âmbito do Poder Executivo Municipal, de modo a atingir 
as metas estabelecidas no Plano de Governo, por intermédio dos instrumentos de 
Planejamento (PPA, LDO e LOA) que foram elaborados com ampla participação 
popular.

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas visando 
otimizar o controle orçamentário e financeiro das despesas classificadas no Grupo 
de Despesa “Outras Despesas Correntes”:

I – Ficam suspensas:
a) Realização de despesas com eventos, salvo aqueles de representação insti-

tucional ou oficial autorizados pelo chefe do Poder Executivo;
b) Concessão de diárias e passagens, exceto quando se tratar de viagem re-

ferente à representação institucional, a ser realizada por Secretário Municipal, 
Agente Distrital e/ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou pessoa 
por ele indicada, com a devida justificativa da imprescindibilidade da participa-
ção, submetida à autorização do chefe do Poder Executivo; bem como, quando se 
tratar de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria Municipal de Saúde 
– SESMA;

c) Contratação de novos serviços de consultoria de qualquer natureza, salvo 
os que possuem linhas de financiamentos aprovadas para esse fim;

d) Concessão de patrocínios de qualquer natureza;
e) Celebração de novos contratos, inclusive aqueles relacionados a processos 

em andamento, bem como a realização de aditivos contratuais que importem em 
aumento quantitativo ou qualitativo nos contratos, desde que, em ambos os casos, 
resultem em aumento de despesas.

II – A concessão de suprimento de fundos fica limitada ao valor máximo de 
R$2.000,00 (dois mil reais) por mês.

III – Deve-se reduzir em pelo menos 30% o consumo de combustível, ener-
gia elétrica, telefonia fixa e frota de veículos locados.

IV- Promover a revisão dos contratos referentes à locação de imóveis, loca-
ção de veículos, de segurança patrimonial e demais contratos administrativos em 
vigor, de modo a:

a) Realizar redução unilateral do objeto e valor até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme o art. 65, § 1º da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993;

b) Suspender contrato por até 120 (cento e vinte) dias, na forma do inciso 
XIV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666, de 1993;
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“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

c) Rescindir contrato, quando o interesse público assim exigir, com base no inciso XII 
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666, de 1993; e

d) Realizar negociação visando a não aplicabilidade de reajustes de contratos em 2022.
V – Para a renovação de contratos deverá ser verificada a existência de atas de registros 

de preços em condições mais vantajosas, observadas as disposições legais;
VI – Rever os repasses decorrentes dos contratos de gestão com organizações sociais, 

ressalvados aqueles celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SESMA);

§ 1º. A restrição referente à concessão de suprimentos de fundos prevista pelo inciso II 
não se aplica à Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

§ 2º . Para cumprimento do disposto no inciso III, cada órgão e entidade deverá, ne-
cessariamente, apresentar um plano de contingenciamento ao Núcleo Intersetorial de Go-
vernança Pública – NIG.

Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas visando otimizar o 
controle orçamentário e financeiro das despesas com “Despesas de Capital”:

I – Ficam suspensas:
a) Aquisição de materiais permanentes;
b) Realização de projetos, obras e instalações;
c) Realização de despesas de capital com recursos que dependam do fluxo financeiro 

do Tesouro Municipal;
I – Para a realização das despesas de capital deverá ser verificada a existência de atas de 

registros de preços em condições vantajosas, observadas as disposições legais.

Art. 4°. O empenho, a liquidação e o pagamento de despesas de exercícios anteriores – 
DEA ficam condicionados à realização prévia de auditoria interna e deverão ser submetidos 
à autorização pelo Núcleo Intersetorial de Governança Pública – NIG.

Parágrafo único. A auditoria referida no caput deste artigo deverá constatar:
I - A licitude da origem da despesa pública;
II - Se o pagamento a ser efetuado deriva de existência de cumprimento de obrigação 

legal ou contratual;
III - As razões pelo não pagamento no exercício correto; e
IV - Declaração do ordenador de despesa, quanto à urgência para seu pagamento.

Art. 5º São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que via-
bilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 
orçamentária e financeira.

Art. 6° O Núcleo Intersetorial de Governança Pública – NIG ficará responsável por 
acompanhar, avaliar e fiscalizar a implantação das medidas previstas neste Decreto, bem 
como propor medidas complementares.

Art. 7° A Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão fica, 
em cumprimento aos termos deste Decreto, autorizada a:

I - Redimensionar as quotas orçamentárias dos órgãos e entidades referidas no Art. 1° 
deste Decreto, no limite da receita arrecadada;

II - Efetivar o contingenciamento orçamentário para adequar a receita arrecadada vi-
sando atender aos termos deste Decreto; e

III - Efetivar, de modo centralizado, os bloqueios de despesa nos sistemas corporativos 
do Município.

Art. 8° Excetuam-se às regras deste Decreto as despesas:
I - Com recursos oriundos de operação de crédito interna ou externa, de transferência 

voluntária de outros entes para o Município de Belém ou resultante de outro tipo de ajuste 
que tenha vinculação quanto à natureza do gasto público;

II - Necessárias ao enfrentamento de graves situações de calamidade pública, devida-
mente justificadas e identificadas pelo ordenador de despesas;

III - De capital com recursos que dependam do fluxo financeiro do Tesouro Municipal 
com pagamento da dívida pública municipal;

IV - A execução de despesa de capital para os órgãos e entidades que possuem as-
segurados recursos de operação de crédito, transferências de convênios, transferência de 
contratos de repasse e suas correspondentes contrapartidas.

V – Realizadas com recursos de fundos municipais; e
VI - Asseguradas por imperativo de Lei ou autorizadas expressamente pelo Chefe do 

Poder Executivo, após análise do impacto orçamentário e financeiro pelo Núcleo Interseto-
rial de Governança Pública – NIG;

Art. 9° A celebração de contratos de consumo e serviços de manutenção predial poderá 
ser autorizada pelo NIG, caso seja demonstrado o caráter excepcional ou urgente.

Art. 10 Compete ao Núcleo Intersetorial de Governança Pública – NIG analisar e emitir 
manifestação sobre os pedidos de exceções aos termos deste Decreto.

Art. 11 As medidas estabelecidas neste Decreto, assim como as previstas em normas 
complementares, deverão ser observadas e cumpridas em sua íntegra e de forma imediata 
pelos ordenadores de despesas dos órgãos e entidades referidas no artigo 1º.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias e administrativas competentes adotarão as 
medidas e os procedimentos necessários à redução das despesas de custeio administrativo e 
à sua adequação aos limites fixados neste Decreto, inclusive com relação à descentralização 
de créditos, aos contratos e às licitações.

Art. 12 O Núcleo Intersetorial de Governança Pública - NIG disporá sobre os casos 
omissos e poderá editar normas complementares a este Decreto.

Art. 13 Permanecem em vigor os dispositivos que não contrariem este Decreto.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2022.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/
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