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       DECRETO Nº 120/2019-GP                 

DE 16 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE 

RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO ÂMBITO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos IV e VII, da Lei Orgânica 

Municipal; 

 

 

CONSIDERANDO os princípios e normas que norteiam a conduta 

administrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal, controle de despesas e, em 

especial, aqueles contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei 

Complementar Nacional nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 

- e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

 

CONSIDERANDO a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as 

ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das ações já em andamento 

no Município com vistas à contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e 

qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão pública; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a racionalização dos gastos, 

limitando-os ao essencial para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal, objetivando não haver descontinuidade na execução dos programas 

sociais e demais despesas prioritárias da Administração; 

 

CONSIDERANDO ainda a grave crise fiscal e financeira que assola o país, 

caracterizada por um cenário de recessão, com acentuada desaceleração da economia, 

acompanhada de inflação e juros altos, retração no produto interno bruto, desemprego 

elevado e quedas de receitas transferidas da União e do Estado para o Município - 

dependente de repasses estaduais e federais, sem que com isso suspenda as ações 
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administrativas em prol da coletividade, obrigando toda a Sociedade, e por consequência 

o Poder Público, a envidar mais esforços para aperfeiçoar suas ferramentas de controle e 

otimização de gastos; 

 

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelos Governos 

Estadual e Federal para a manutenção de programas, planos e projetos por eles criados 

não são suficientes para a cobertura das despesas efetivamente realizadas de tais 

programas, o que obriga o Município dispor de grandes valores, com recursos próprios, 

para complementar o custo total de diversos programas; 

 

CONSIDERANDO que a brutal redução dos repasses de recursos e o aumento 

de custos para atender as progressões da carreira dos servidores públicos comprometem 

a receita do Município obrigando-o a tomar medidas compensatórias para contenção de 

despesas e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 

 

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de cumprimento a demandas 

judiciais sobre precatórios, RPV´s e fornecimento de medicamentos e tratamentos que 

não compõem a atenção básica da saúde, afetam sobremaneira o orçamento municipal;  

 

CONSIDERANDO despesas para adimplemento de obrigações tributárias junto 

à Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referentes a débitos junto 

ao INSS de gestões anteriores; 

 

CONSIDERANDO o imperativo para que o gestor público municipal busque 

medidas de contenção de gastos, cuja escolha das medidas a serem implementadas está 

dentro do poder discricionário do Administrador; 

 

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de contenção deverá ser de 

caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias, entidades e dependências municipais, 

de forma a compatibilizar o equilíbrio econômico entre receitas e despesas; 

 

CONSIDERANDO a importância de envolver todo o funcionalismo municipal 

nesse objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a economia e a 

racionalização dos recursos um hábito, praticado e observado todos os dias; 

 

CONSIDERANDO, a legalidade, a transparência, o controle, o equilíbrio fiscal, 

como requisitos próprios de governabilidade democrática; 
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CONSIDERANDO a realização de processos seletivos públicos para 

contratação de pessoal para composição do quadro de servidores temporários;    

 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade do aperfeiçoamento da política 

de qualificação dos gastos e ampliação das receitas por conta da instabilidade econômica 

que atravessa o país, atingindo sobremaneira os Municípios brasileiros, que se veem na 

obrigação de reprogramar e reajustar a sua peça orçamentária de acordo com a Lei 

Federal nº 4.320/64, 8.666/93, Lei Complementar Nacional nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF) e nas instruções do Egrégio Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará - TCM. 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas administrativas de racionalização, 

controle orçamentário e contenção de despesas até a data de 31 de dezembro de 2019, 

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Rondon do Pará. 

 

Art. 2º Fica terminantemente vedada aos gestores Municipais a aquisição de 

débitos sem a respectiva cobertura financeira para quitação dos mesmos, bem como a 

comprovação da extrema necessidade do bem ou serviço. 

 

Art. 3º Se incluem no controle definido por este Decreto, as seguintes medidas 

de contenção de gastos, a serem adotadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 

municipal, independentemente da origem dos recursos financeiros a serem aplicados: 

 

I – Suspender: 

 

a) a concessão e pagamento de horas extras, gratificação de tempo integral e 

gratificação de dedicação exclusiva aos servidores lotados na administração pública 

municipal; 

 

b) o deslocamento para outro município ou estado da federação que implique 

em geração de despesa; 

 

c) contratação de servidores temporários, excetuando-se os casos decorrentes 

de processo seletivo público simplificado; 
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d) a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros 

eventos congêneres dentro e fora do Estado, inclusive no exterior; 

 

e) a celebração de aditivos em contratos administrativos que representem 

aumento de quantitativo anteriormente contratado e que impliquem em acréscimo no valor 

do contrato, exceto os que visam à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato administrativo, conforme garantido no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

e no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, desde 

que atendidos os demais requisitos legais exigidos para a revisão contratual; 

 

f) a realização de eventos que importem em despesas mediante a contratação 

de serviços de buffet, locação de espaço, iluminação, sonorização, equipamentos de 

palcos e palanques e demais despesas afins, ressalvados os eventos realizados mediante 

recursos de financiamentos com aplicação vinculada a transferências da União e do 

Estado, de representação institucional ou oficial do Poder Executivo e aqueles de extrema 

importância aos Munícipes em geral, desde que autorizados pelo titular da SEMAD; 

 

g) a celebração de novos contratos de locação de imóveis destinados à 

instalação e ao funcionamento de órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, que 

impliquem em acréscimo de despesa; 

 

h) a aquisição de móveis, equipamentos, veículos e outros materiais 

permanentes, ressalvados aqueles oriundos de convênios, contratos e repasse, bem 

como os destinados à instalação e à manutenção dos serviços essenciais e inadiáveis, 

devidamente justificados e submetidos à avaliação da SEMAD; 

 

i) a celebração de novos convênios que importem em geração de despesas ao 

Poder Executivo Municipal; 

 

j) o auxílio financeiro para realização de eventos promovidos por instituições 

não governamentais; 

 

l) os novos afastamentos de servidores para estudos ou cursos, com ônus ou 

não para o Município; 

 

m) a concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando 

implicarem em nomeações para substituição ou realização de serviço extraordinário. 
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Parágrafo único: Excetuam-se dos casos especificados no inciso I e suas 

alíneas as situações pontuais necessárias para atendimento do interesse público e 

continuidade dos serviços essenciais e ininterruptos, desde que devidamente justificados 

e submetidos à avaliação e aprovação prévia da SEMAD. 

 

II – Reduzir em no mínimo 30% (trinta por cento), comparativamente a média 

mensal praticada no mesmo período nos anos 2016, 2017 e 2018, por órgão e entidade, 

os gastos com: 

a) a locação de veículos; 

b) a impressão, suprimentos de informática e material de expediente; 

c) a aquisição de passagens aéreas; 

d) telefonia fixa e móvel; 

e) energia elétrica; 

f) combustível; 

g) consumo de água. 

 

Parágrafo único: Excetuam-se do disposto na alínea “c” do inciso I deste artigo 

os casos de comparecimento em agendas oficiais de trabalho, eventos nacionais ou 

regionais de frequência anual ou periódica dos quais participem os Secretários e 

Dirigentes dos órgãos e entidades e servidores que nestes os acompanharem ou 

representarem, mediante prévia avaliação e deliberação do titular da SEMAD; 

 

Art. 4º Fica vedada a cessão de servidores de outras esferas de governo com 

ônus para o Governo do Município de Rondon do Pará. 

 

 Art. 5º Compete aos Secretários Municipais e Diretores de Departamento 

adoção de ações e medidas para o fiel cumprimento das disposições contidas no presente 

Decreto, além de apresentar sugestões de medidas de contenção e redução de despesas 

em suas respectivas pastas, a contemplar: 

I – Redução de pessoal temporário, com exceção dos relacionados à processo 

seletivo público;  

II – Remanejamento de pessoal;  

III – Otimização de rotinas para aproveitamento de pessoal; 

IV – Melhorias na comunicação para otimização de despesas a exemplo de 

viagens; 

V – Finalização, redução ou adiamento de compras, processos ou serviços; 

 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão e a 

Coordenadoria de Controle Interno do Município adotarão as providências, no âmbito de 
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suas atribuições, para o fiel cumprimento das normas de controle e contenção de 

despesas constantes neste Decreto, cabendo-lhes, ainda, medidas que visem promover 

e manter o equilíbrio e os ajustes das contas públicas, especialmente no que concerne ao 

incremento de receitas e à redução de despesas.  

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

 

Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, em 16 de abril de 2019. 

 

 

 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 
 

 

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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