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DECRETO Nº. 221/2017 de 21 de julho de 2017 
 
 
 

“Estabelece a instituição do Comitê de Planejamento 

Orçamentário e Financeiro (CPOF) e a criação do Programa 

de Racionalização e Controle Orçamentário e Financeiro 

das Despesas de Custeio e Capital, em especial a 

contenção de gastos com pessoal no âmbito do Poder 

Executivo Municipal e dá outras providências”. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo cargo a Lei Orgânica Municipal. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar-se a real situação administrativa e financeira 

do município, visto que a gestão anterior não processou a transferência dos direitos e 

obrigações do município para atual gestão, na forma prevista na Lei Orgânica do 

Município e demais legislações pertinentes; 

 

CONSIDERANDO as notas técnicas apresentadas, após estudo técnico realizado por 

empresa de consultoria independente, e também com apontamentos realizados pela 

Comissão de Recebimento e Avaliação do Ato de Transição do Governo Municipal, todos 

no mesmo sentido apontando diversas irregularidades em processos licitatórios, 

despesa mensal com pessoal, nas finanças públicas, ainda ausência de diversos bens e 

documentos públicos; 

 

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras decorrentes da grave crise fiscal e financeira 

instalada no País, caracterizada por recessão econômica, inflação e juros altos, retração 

do produto interno bruto e queda de receitas transferidas da União para os Municípios, 

implicando também na diminuição das transferências de Recursos Federais e Estaduais, 

agregada à necessidade de cumprir os desembolsos com as despesas decorrentes de 

vinculações constitucionais e legais de receitas nos limites estabelecidos;  

 

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer mecanismos de racionalização e contenção 

de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, 

primando pela eficiência na gestão governamental, desta forma assegurando o 
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equilíbrio econômico-financeiro do Município, com o monitoramento da despesa 

pública e observância dos limites fixados pela Lei Complementar nº 101/2000; 

 

CONSIDERANDO ser imprescindível garantir o funcionamento contínuo dos serviços 

públicos essenciais e necessários prestados, ainda manter os investimentos públicos 

indispensáveis com o fim de criar e ampliar novos postos de atendimento à sociedade, 

assegurando, todavia, compromisso de manter em dia os pagamentos dos servidores 

públicos municipais, e dos fornecedores de bens e serviços para com esta 

municipalidade; 

 

CONSIDERANDO que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de 

fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária 

do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato; 

 

CONSIDERANDO finalmente, a obrigação contínua de ação planejada e transparente, 

prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetarem o equilíbrio das contas 

públicas, e a elevação do gasto com pessoal, instituímos a necessidade de alcançar a 

responsabilidade no equilíbrio econômico, financeiro e na gestão fiscal conforme 

preleciona a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Cria-se o Programara de Racionalização e Controle Orçamentário e 

Financeiro das Despesas de Custeio e de Capital, em especial a contenção de gastos com 

pessoal, objetivando a redução das despesas no âmbito da administração pública direta 

e indireta do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º.  Fica instituído junto à Secretaria Municipal de Administração o Comitê de 

Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), que deverá avaliar, executar e 

acompanhar o cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, bem como 

adotar as demais medidas necessárias à sua implantação, execução e cumprimento das 

metas aqui estabelecidas e intitulas seu conjunto como Programara de Racionalização e 

Controle Orçamentário e Financeiro das Despesas de Custeio e de Capital. 

 

Parágrafo Único. Atos ou despesas em desacordo com o estabelecido no presente 

Decreto deverão ser avaliados e aprovados pelo Comitê de Planejamento Orçamentário 
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e Financeiro (CPOF), que emitirá parecer para ser autorizado expressamente pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 3º. O Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF) será 

composto ou alterada quando for o caso pelo Chefe do Poder Executivo ao qual 

designada o coordenador pelo trabalhos e demais membros, pelos órgãos relacionados, 

nas seguinte conformidade: 

I – 1 (um) membro coordenador dos trabalhos, pertencente a Controladoria Interna do 

Município; Sr. ARCILIO ODORICIO SEGUNDO, Assessor de Controle Interno; 

II – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Administração; Sra. ROSANGELA 

RODRIGUES DE LIMA VICENTE, Diretora de Departamento do RH; 

III – 1 (um) membro da Procuradoria Geral do Município; ALFREDO BERTUNES DE 

ARAUJO, Procurador geral do Município 

IV – 2 (dois) membros das Secretaria Municipal de Finanças; marcos – KLEBER DA 

CUNHA OTA, consultor contábil do município.  

 

Art. 4º.  Para o alcance dos objetivos do Programara de Racionalização e Controle 

Orçamentário e Financeiro das Despesas de Custeio e de Capital, ficam estabelecidas as 

diretrizes para contenção de despesas de custeio, capital, e em especial o gasto com 

pessoal que deverão ser observadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Municipal, os quais deverão apresentar até do dia 25/07/2017, ao Comitê de 

Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), seus planos individuais de 

racionalização de despesas com custeio e de pessoal, identificando os pontos relevantes 

que serão adotados por cada gestor, administrador, diretor ou chefe de setor. 

 

Parágrafo primeiro.  Os órgãos da administração direta, sejam, Secretarias ou Fundos 

Municipais, deverão adotar medidas para redução mínima de 20% (vinte por cento) das 

despesas com custeio e de 35% (trinta e cinco por cento) das despesas com pessoal, 

ambos constantes nas peças contábeis, financeiras e fiscais apresentadas na prestação 

de contas do primeiro semestre do ano de 2017. 

 

Parágrafo segundo.  O Secretário Municipal, responsável pela administração e ou 

gestão de cada órgão e entidades municipais ao apresentar seus planos individuais de 

redução de despesas com custeio e de pessoal, deverão indicar o elemento de despesa 

a ser objeto de ajuste para redução, podendo definir um percentual menor ou maior do 

que o pré-estabelecido, contudo devendo ao final atingir a proposta, exceto nos 

elementos de despesas, já definidos neste regulamento. 
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Parágrafo terceiro.  Para fins de limitação e redução de empenhos e repasses 

financeiros, ficam limitados ao valor da arrecadação, deduzidos os gastos a maior 

ocorridos no primeiro semestre do ano de 2017. 

 

Parágrafo quarto.  Em caso da não observância do disposto no caput deste artigo, 

fica o Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), após emissão de 

relatório ao Secretário Municipal de Administração, com recomendações, fica o mesmo 

autorizado a proceder à adequação dos limites estabelecidos no Programara de 

Racionalização e Controle Orçamentário e Financeiro das Despesas de Custeio e de 

Capital do Poder Executivo Municipal.  

 

Parágrafo quinto.  O Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), 

quando necessário, expedira Portaria disciplinando as ações e medidas não previstas e 

necessárias, para o cumprimento deste Decreto. 

 

Parágrafo sexto.  As ações de redução de despesas propostas serão implementadas 

em sistemas de acompanhamento orçamentário e financeiro pelos órgãos competentes 

e pelo Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), no que couber, até 

31 de dezembro de 2017, podendo este prazo ser estendido para os exercícios 

subsequentes. 

 

Art. 5º.  Ficam estabelecidas, as seguintes medidas administrativas básicas para 

racionalização, controle orçamentário e financeiro das despesas no que se refere aos 

gastos com pessoal: 

I. Todos os servidores e agentes públicos municipais, sejam ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, comissionado, temporário ou função gratificada, estando em 

exercício, afastado ou cedido a outro órgão federal, estadual ou municipal, deverão 

realizar recadastramento funcional até o dia 18 de agosto de 2017, junto ao 

departamento de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, independente da 

data de ingresso no quadro de pessoal do Município; 

a) O servidor ou agente público que não proceder tal recadastramento no prazo 

retro citado todo e qualquer pagamento será automaticamente suspenso, retomando 

seu pagamento no mês subsequente após procedida a devida regularização funcional. 

II. Todos contratos de servidores temporários, ficam estritamente condicionados a 

revisão pelo Secretário Municipal imediato, até o dia 25 de julho de 2017, não ocorrendo 

será desligado automaticamente. No processo de revisão deverá ser verificado a 
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extrema necessidade de continuidade ou renovação ao qual deverá previamente ser 

analisado as justificativas e demais condições de suficiência orçamentária e financeira 

pelo Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), na forma 

regulamentada neste Decreto; 

III. Devendo o Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF): 

a) Tomar de imediato as devidas medidas para reduzir, no mínimo, em 35% (trinta 

e cinco por cento) do valor total bruto que recaia sobre a folha de pagamento 

pertencente à municipalidade, com referência a competência de junho de 2017; 

b) Revisar de forma permanente o quantitativo de servidores, controlando a 

distribuição de recursos humanos, remanejando-os, quando necessário de uma unidade 

para outra; 

c) Deverá acompanhar de forma permanente o quantitativo de servidores 

nomeados nos cargos de provimento comissionado ou em função gratificada, com o fim 

de respeitar o quantitativo de vagas previstas na legislação vigente, detectado 

excedente deverá ser encaminhado relatório à Chefe do Poder Executivo Municipal, 

para que seja processada a exoneração dos excedentes de forma imediata; 

d) Avaliar a necessidade do regresso dos servidores cedidos a outros órgãos 

federais, estaduais e municipais que pertencem ao quadro de servidores do município 

cujo ônus recaia sobre a folha de pagamento pertencente à municipalidade, fazendo seu 

regresso de forma imediata quando os cargos de origem estiverem ocupados por 

servidores temporários, os quais deverão ter seus contratos rescindidos de imediato; 

e) Avaliar a necessidade dos servidores que não pertencem ao quadro de servidores 

do município cujo ônus recaia sobre a folha de pagamento pertencente à 

municipalidade, fazendo a devolução imediata daqueles que não ocupam funções de 

extrema necessidade. 

IV. Ficando vedado os novos atos de: 

a) Contratação temporária, nomeação, promoções ou progressões nos quadros 

funcionais de servidor efetivo, ressalvados os caso de concurso público para reposição 

de vagas eventualmente existentes, em ambos os caos deverá ser previamente 

analisado pelo Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), sobre o local 

onde exercerá sua função, carga horária e demais informações pertinentes, e 

caracterizado de utilidade pública ou essencial para sociedade do município de Pacajá; 

b) Afastamento por cessão de servidor, cujo ônus recaia sobre a folha de 

pagamento pertencente à municipalidade, para órgãos federais, estaduais ou 

municipais ou demais entidades que não tenham amparo em dispositivos legais, 

devendo ainda ser previamente analisado pelo Comitê de Planejamento Orçamentário 
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e Financeiro (CPOF), e caracterizado de utilidade pública ou essencial na sociedade do 

município de Pacajá; 

c) Afastamento de servidores e agentes públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações, com ônus para o Município, a fim de participarem de cursos 

de pós graduação, especialização, mestrado ou doutorado, bem como de seminários, 

congressos e similares, a serem realizados dentro ou fora do Estado, podendo ocorrer 

somente com à prévia análise do Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro 

(CPOF), e posteriormente autorização do Secretário Municipal de Administração, 

devendo ser caracterizado de utilidade pública ou essencial para sociedade do município 

de Pacajá, cursos devem ter conteúdo programático correlacionado com as atribuições 

do cargo titulado e ministrado por instituição reconhecida e avaliada pelo Ministério da 

Educação (MEC) e ou Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), e o pedido de afastamento, quando for o caso deve ser justificado pelo órgão 

ou entidade interessada. 

V. Estando vedado a concessão de:  

a) Novas aplicações de pagamentos de gratificações e ou adicionais para prestações 

de serviços extraordinários ou não, e as atuais concessões devem sofrer revisão com a 

criação de programa para redução de forma imediata, de no mínimo 90% (noventa por 

cento), as remanescentes deverão ser autorizadas expressamente por meio de portarias 

expedidas pelo Secretário Municipal de Administração; 

b) Realização e pagamento de horas extras a todo o quadro de servidores 

municipais, exceto aos motorista que atuam no transporte de pacientes para a área da 

Saúde, os casos excepcionais deverão ser apresentados plano de trabalho e 

caracterizado de utilidade pública ou essencial para sociedade do município de Pacajá, 

para que possa ser previamente analisado e recomendado pelo Comitê de Planejamento 

Orçamentário e Financeiro (CPOF); 

c) Novas licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em 

nomeações para substituição; 

d) Gozo de  férias e ou férias prêmio, quando implicarem em nomeações para 

substituição; 

e) Pagamento ao servidor pelas férias não gozadas e a indenização de férias prêmio. 

VI. Devendo o Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), proceder 

a elabora de estudos técnicos para criação, alteração ou reestruturação das leis e 

regulamentos, que envolva a estrutura administrativa do município e das normas e 

dispositivos do tratamento do estatuto e dos cargos e salários dos servidores efetivos, 

comissionados e temporários, a fim de proceder uma real adequação as condições 

atuais e futuras do município. 
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VII. Ressalvados os casos previstos na letras A e B do inciso anterior, poderão ter suas 

excepcionalidades com prévia e expressamente análise do Comitê de Planejamento 

Orçamentário e Financeiro (CPOF), que emitirá parecer recomendando ou não 

autorização para sua execução. 

 

Art. 4º.  As medidas previstas no artigo anterior permanecerão até a adequação 

do total de despesas com pessoal, com base nos artigos 22 e 23 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 5º.  Fica por prazo indeterminado, necessário a:  

I. Suspensão de novos investimentos no Município, com exceção: 

a) Das obras vinculadas a Convênios com órgãos Federais e Estaduais; 

b) Das necessárias para o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos 

pela Constituição Federal nas áreas de educação e saúde; e 

c) Das obras previamente autorizadas pela Chefe do Poder Executivo Municipal; 

II. Suspensão por tempo indeterminado, de todo e qualquer evento que importe 

em realização de qualquer tipo de despesa para o erário municipal, exceto os com prévia 

e expressamente análise do Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), 

que emitirá parecer recomendando ou não autorização para sua execução, que deverá 

ser realizado atendo-se a redução do gasto público; 

III. Suspensão de imediato todas as celebrações de convênios, subvenções, auxílios 

ou contribuições que implique em realização de despesa por parte do Município, 

aqueles em curso, fica o Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), 

determinado a realizar revisão de imediata, afim de avaliar suas ações, tanto os 

existentes quanto aos novos, devendo ser caracterizados de como essenciais e de 

interesse público; 

IV. Limitação da despesas com diárias e passagens, limitadas por órgão do Poder 

Executivo ao máximo de 10% (dez por cento) do valor empenhado no primeiro semestre 

de 2017, as remanescentes deverão ser autorizadas expressamente por meio de 

portarias expedidas pelo Secretário Municipal de Administração, poderão ter suas 

excepcionalidades com prévia e expressamente análise do Comitê de Planejamento 

Orçamentário e Financeiro (CPOF), que emitirá parecer recomendando ou não 

autorização para sua execução; 

V. Renegociação das condições de preços e ou quantidades vigentes nos contratos 

firmados para despesas de custeio, em especial no caso daqueles cujos valores 

atualizados para o exercício de 2017, sejam iguais ou superem a R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil reais), mediante acordo entre as partes; 
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VI. Supressão, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, de valores dos contratos vigentes, quando necessário; 

VII. Reavaliação das licitações em curso que ainda não tenham sido homologadas ou 

adjudicadas, bem como daquelas ainda a serem instauradas; 

 

§1º  Os contratos de prestação de serviços terceirizados deverão ser 

obrigatoriamente readequados, dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93, 

caso o órgão não possua disponibilidade orçamentária e financeira para a sua execução. 

 

§2°  A renegociação de contratos e a reavaliação de licitações deverão ser ajustadas 

às estritas necessidades da demanda e da disponibilidade orçamentária e financeira do 

exercício com apresentação de justificativas e esclarecimentos quando não realizadas. 

 

§3°  Os órgãos e entidades municipais deverão reavaliar seus espaços físicos 

utilizados para suas atividades, dispondo de áreas ociosas deverão mencioná-las em 

seus planos de redução de despesas a fim de permitir que as mesmas sejam oferecidas 

a outros órgãos ou entidades municipais e ou conveniadas. 

 

Art. 6º.  Ficam ainda estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de 

restrições orçamentárias para o efetivo controle da despesa pública, com relação à frota 

de veículos municipal, sem prejuízo de outras análogas: 

I. Determinado a instituição de controle centralizado da frota oficial de veículos, 

de modo a racionalizar o uso de todo e qualquer veículo dentro da estrita e real 

necessidade; 

II. Vedação de uso da frota de veículos municipais nos finais de semana e dias 

considerados feriados nacionais ou municipais, bem como a sua utilização após as 18 

horas, ressalvados os casos emergenciais, ambulâncias e aqueles expressamente 

cadastrados para esse fim; 

III. Vedado a cessão e ou locação de veículos para realização de passeios, jogos ou 

viagens de quaisquer naturezas em atividades da municipalidade ou de instituições não 

governamentais, e após análise pelo Comitê de Planejamento Orçamentário e 

Financeiro (CPOF), devendo ser caracterizado de utilidade pública ou essencial para 

sociedade do município de Pacajá, ainda estar autorizado por Lei e avençado em 

Convênio. 
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Art. 7º.  Fica determinado o controle e a racionalização na aquisição de despesas 

em, no mínimo, 20% (vinte por cento), em relação à média dos gastos efetuados no 

primeiro semestre do corrente exercício, no que se refere a:  

I. Água, energia elétrica e telefonia; 

II. Materiais de consumo, limpeza, higiene, produção e reprodução de cópias, 

expediente, e de informática; 

III. Combustíveis e lubrificantes; 

IV. Locação de máquinas, veículos e imóveis; e  

V. Serviços de terceiros prestados por pessoa física e jurídica. 

 

Parágrafo Único.  Os consumos das despesas previstas para controle e racionalização 

neste artigo deverão ter suas metas de redução comparadas com os gastos efetuados 

até primeiro semestre do corrente exercício, de forma a ter um parâmetro homogêneo 

de análise, ou seja, levando-se em consideração o critério da sazonalidade necessária e 

a tipicidade dos gastos, podendo ter suas excepcionalidades considerando a 

necessidade de cumprimento de programas e ações, após análise pelo Comitê de 

Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), devendo ser caracterizado de 

utilidade pública ou essencial para sociedade do município de Pacajá, o qual sofrerá 

autorização pelo chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 8º.  Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto, todos os 

Secretários municipais, diretores de departamentos e aos dirigentes dos órgãos e 

entidades municipais, que promovem ou não despesas para a administração municipal, 

devem rever suas metas de aplicação em conjunto com o Comitê de Planejamento 

Orçamentário e Financeiro (CPOF), que se obtenha êxito na racionalização dos gastos 

públicos, ainda: 

I. Zelar pelo cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto ou outros 

regulamentos que forem implantados;  

II. Executar as ações programadas em sua área de atuação sempre respeitando os 

princípios, normas e as legislações financeiras aplicáveis, sejam, Federais, Estaduais ou 

Municipal; 

III. Manter rígido controle no fornecimento e consumo de bens, serviços, materiais 

e dos veículos oficiais; 

IV. Acompanhar e controlar a distribuição de recursos humanos, remanejando-os, 

quando necessário, de uma unidade para outra; e 

V. Elaborar de imediato relatório: 

a) Contendo todas as despesas realizadas e não processadas até a presente data; 
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b) Da previsão das despesas imprescindíveis, reservadas e não reservadas, à 

manutenção das ações e serviços prestados à população, inclusive reforço de empenho 

de despesas continuadas e prorrogação de contratos e convênios; 

c) Compreendendo para o período mensal do corrente exercício e do próximo, 

entregando para o Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), no prazo 

máximo de 72h. (setenta e duas horas). 

 

Art. 9º.  Os casos de excepcional interesse público, quando comprovada a 

necessidade, poderão ser autorizados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

mediante justificativa fundamentada de autoridade competente e parecer opinativo do 

Comitê de Controle do Custeio e Investimento. 

 

Art. 10.  O Secretário Municipal de Administração fica responsável pelo 

acompanhamento, orientação e verificação quanto à observância e atingimento das 

medidas e metas estabelecidas neste Decreto a serem cumpridas tanto pelas Secretarias 

Municipais, quanto pelo Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF). 

 

Art. 11.  Além das medidas tratadas pelos artigos anteriores deste Decreto, os 

órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Município deverão observar, 

permanentemente, os seguintes procedimentos: 

I. O espaço municipal, onde concentra o Gabinete do Prefeito Municipal, e as 

Secretarias Municipais de Administração, e a de Finanças, juntamente com seus 

respectivos departamentos, não correrá trabalho de atendimento ao público durante o 

dia 18 a 28 do mês de julho, a fim de proceder planejamento e reestruturação a fim de 

atender o proposto neste Decreto, não incluindo-se neste o Departamentos de Tributos, 

Licitações e Protocolo. 

II. Prefeitura Municipal funcionará ao público como regra geral, até segunda 

ordem, das 8:00 às 14:00 horas, de segunda a quinta feira, e na sexta feira trabalho 

interno, como, exceto os serviços declarados essenciais prestados pelos Departamentos 

de Tributos, Licitações e Protocolo, ainda no Hospital Municipal, Postos de Saúde, 

Farmácia Única e Popular, coleta de lixo e limpeza pública e outros que não admitem 

paralisação, serão mantidos normalmente e regulamentados cada qual pela Secretaria 

Municipal que esteja vinculada; e 

III. Fica expressamente proibido o trabalho com bens e equipamentos de 

propriedade do Município, fora do expediente normal, ou seja, em sábados, domingos 

e feriados, podendo o servidor que descumprir a ordem ser punido na forma da lei.  
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Art. 12.  Todas as despesas de custeio e investimento só podem ser promovidas 

existindo margem de fluxo de caixa e com autorização expressa do Comitê de 

Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF) responsável pelo controle 

orçamentário e financeiro do município. 

 

Art. 13.  As despesas de caráter continuado, já estabelecidas e inclusas no fluxo de 

caixa financeiro, ficarão na dependência para sua liquidação de recursos para sua 

cobertura. 

  

Art. 14.  As despesas com os serviços essenciais serão objetos de análise para 

racionalização, sem projeção de aumento para os próximos 60 (sessenta) dias, até que 

nova avaliação seja promovida com relação à arrecadação do período. 

 

Art. 15.  Os secretários municipais não poderão promover despesas sem uma 

ampla discussão com Comitê de Planejamento Orçamentário e Financeiro (CPOF), 

visando a real necessidade do gasto e a estrutura do fluxo financeiro na absorção do 

compromisso. 

 

I. O somatório das liberações orçamentárias, descontados os pagamentos do 

exercício, não poderá exceder o saldo de caixa. 

II. Ficando responsável pelo ato prático aquele que proceder sem prévia 

autorização e sem emissão de documento contábil prévio, ou seja, nota de empenho 

emitida antes da contração da despesa; 

III. A Administração Municipal não será responsável pelos atos praticados pelos 

Secretários Municipais e Gestores de Fundos que procederem contrários a legislação 

contábil e financeira e as contidas neste Decreto; 

IV. Notifiquem-se sem prejuízos, os fornecedores pessoas físicas e jurídicas, dando-

lhes a ciência do presente Decreto e dos dispositivos contidos neste, em especial a este 

artigo. 

 

Art. 16.  As medidas de que trata o presente Decreto terão vigência até 31 de 

dezembro de 2017. 
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Art. 17.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Art. 18. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Pacajá, Pará, 21 de julho de 2017. 
 

 

 

 
__________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 
Prefeito do Município de Pacajá 

 
 
 Certifico que este Decreto foi publicado no 

mural da sede Prefeitura Municipal de 
Pacajá no dia 21 de julho de 2017. 
 

___________________________ 
Clodoaldo Aguiar Sandim 

Secretário de Administração 
Decreto n° 01/2017 


