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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS  

Lei Ordinária N.º 9463,    DE 06 DE JUNHO DE 2019.

DOM nº 13.769, de 07/06/2019.

 

Altera e revoga dispositivos da Lei nº 9.217, de
02 de junho de 2016, que institui a Gratificação
por Plantão Remunerado aos integrantes da
Guarda Municipal de Belém – GBEL, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,
 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º O § 2º, do artigo 1º e o caput do artigo 3º, da Lei nº 9.217, de 02 de junho de 2016, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º. A Gratificação por Plantão Remunerado tem como fato gerador a realização de
atividade pública relacionada à segurança urbana municipal de natureza operacional,
de modo facultativo e de iniciativa voluntária, sendo de caráter obrigatório e
vinculado o cumprimento do serviço depois de realizada a marcação voluntária do
plantão. (NR)
(...)
Art.3º O valor da gratificação por plantão remunerado será fixado em cada exercício
por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, não podendo o acréscimo
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor executado do orçamento do exercício
anterior, assim como observada a capacidade orçamentária e financeira do Município
de Belém e o limite prudencial da despesa com pessoal e encargos sociais, nos termos
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (NR)”

 
Art. 2º Revoga o §1º, do art. 3º, da Lei nº 9.217, de 02 de junho de 2016.
 
Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da
Guarda Municipal de Belém, e observarão a capacidade orçamentária e financeira do Município de Belém,
podendo ser proposta abertura de crédito adicional especial referente à inclusão de rubrica orçamentária
específica.
 
Art. 4º O Poder Executivo Municipal fará republicar a Lei nº 9.217, de 02 de junho de 2016, com as
alterações introduzidas pela presente lei.
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 06 DE JUNHO DE 2019.

 
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Belém

 

Atenção: Considerando-se a possibilidade de erros de digitação, arquivos desatualizados, ou a ação de terceiros, mesmo que
remotamente, é possível que existam documentos que não guardem total fidelidade aos textos oficiais. É imprória e
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desaconselhável a sua utilização como suporte em ações públicas, portanto, deve-se restringir a utilização dessa página apenas à
consultas.
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