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LEI MUNICIPAL N°1. 336/2017 
18 de julho de 2017 

Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

•2018 e dá outras providências. 

' A CÂMARA DO MBNICIPIO DE ITAPETINGA, ESTADO DA BANIA, aprovou, e eu, 

Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lel: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°- Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de Itapetinga, 

ESTADO DA BANIA, para o exercício de 2018, em conformidade e cumprimento ao 

disposto no art. 166, § 2°, da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, 1  

§20  da Constituição Estadual e da Lei Complementar Federal n° 101/2000, 

compreendendo: 

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; 

II - a estrutura, e organização dos orçamentos; 

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas 

alterações; 

IV - a geração de despesa; 

V - as disposições relativas à política e às despesas com pessoal e encargos sociais; 

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal, política de 

arrecadação e medidas para incremento da receita; 

VII - as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável; 

VIII - as disposições finais. 

http://dOeM.Org.br/balitapetinqa  
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CAPITULO.! 

DAS METAS FISCAIS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Art. 2° - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, 

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do 

• Município e as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram os 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, constarão em anexo especifico dessa lei 

bem como da respectiva Lei Orçamentária, em consonância com as diretrizes 

estratégicas e Programas a serem estabeleddos no Plano Plurianual 2018-2021. 

Parágrafo único - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal 

devem refletir, a todo tempo, os objetivos da política econômica governamental, 

especialmente aqueles que integram o cenário em que se baseiam as metas fiscais, 

e também da política social enfatizando, entre outros aspectos: 

- desenvolvimento.  de politicas sociais voltadas para a elevação da qualidade de 

vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, 

reduzindo as desigualdades e disparidades sociais; 

II - modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade 

produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento 

econômico utilizando parcerias com os segmentos económicos da comunidade e•de 

outras esferas de governo; 

III - desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da 

estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor, de bens e serviços 

essenciais, visando o fortalecimento das Instituições públicas municipais; 

IV - implementação de politica ambiental centrada na utilização racional dos 

recursos naturais regionais, conciliando a eficiência económica e a conservação do 

meio ambiente; 	• 
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http://dOeM.Org.briba/ilapetirIga  

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos, fundos e 

enfidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, são as 

especificadas no ANEXO I — PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO que 

Integra esta Lei, as quais devem guardar consonância com as diretrizes estratégicas 

e Programas a serem estabelecidos no Plano Plurianual 2018- 2021, terão 

precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2018, não se 

constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 

§ 1° Com relação às prioridades de que trata o caput deste artigo observar-se-á, 

ainda, o seguinte: 

I - poderão ser revistas, alteradas e atualizadas no Projeto de Lei Orçamentária para 

2018 se ocorrer a necessidade de ajustes nas diretrizes estratégicas e Programas a 

serem estabelecidos no Piano Plurlanual 2018- 2021: 

II - em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os 

órgãos, fundos e entidades da Administração Pública Estadual deverão ressalvar, 

sempre que possível, as ações vinculadas às prioridades estabelecidas nos termos 

deste artigo. 

§ 2°  As prioridades e metas da Administração Pública Municipal devem refletir, a 

todo tempo, os objetivos da politica econômica, especialmente aqueles que integram 

o cenário em que se baseiam as metas fiscais, e também da politica social. 

§ 3°  A elaboração e a aprovação do Projeto da Lei Orçamentária de 2018, e a 

execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social integrantes da respectiva 

Lei serão orientadas para: 

I - atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados primário e 

nominal e montante da dívida pública, conforme previsto nos §§ 1° e 20  do art. 4° da 

Lei Complementar Federal n° 101/00; 

http://doem.org.brIbalitapetinga  

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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II - evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação 

planejada e transparente, mediante o acesso público às informações relativas ao 

orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realização de 

audiências ou consultas públicas; 

III - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a 

eficácia dos programas e ações por eles financiados; 

Art. 4° As metas fiscais para o exercido de 2018 são as constantes do Mexo if da 

presente Lel. 

Parágrafo único - As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto. de Lei 

Orçamentária para 2018, se verificado, quando da sua elaboração, alterações da 

conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na 

estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos 

de 2017, além de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5° A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Unidade, 

Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo 

estruturada na forma definida na Lei Complementar n° 101/2000, nesta Lei e, no que 

couber, na Lei n°4:320/1964. 

§ 1°, Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos 

recursos a Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, e a respectiva execução 

http://doem.org.bribalitapetinga  

Documento assinado digitalmente conforme Ml' n°2.200-2/2007 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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