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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 

N°1.336/2017 • 

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 MUNICIPIO DE ITAPETINGA, ESTADO DA BAHIA, aprovou, e eu, 

Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

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

disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, 

§2° 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 á 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. 
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CAPITULO I 

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 específico dessa lei 

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

.estratégicas e Programas a serern estabelecidos no Plano Piurianual 2018- 2021. 

Parágrafo único - As prioridades e metas da Administração Publica 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: 

I - desenvolvimento de políticas 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 econômicos da comunidade e de 

outras esferas de governo: 

- 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 municipals;' 

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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será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos 

resultados dos programas de governo e seus respectivos custos. 

§ 20 A alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual, em seus créditos 

adicionais e na respectiva execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e, 

tendo em vista propiciar o controle de Custos, o acompanhamento e a avaliação dos 

resultados das ações de Governo, será feita: 

I - por programa e ação orçamentária, com a identificação da classificação 

orçamentária da despesa pública até a modalidade de aplicação em obsérvanda 

ao art. 6° da Podada Interministerial 193/2001 e suas alterações e atualizações; 

• II - diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução da ação 

orçamentária correspondente, excetuadas aquelas cujas dotações se enquadrem no 

§ 4° deste artigo. 

§ 3°. O controle de custos de que tratam os § § 1° e 20  será orientado para o 

estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a 

priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o 

acompanhamento das gestões orçamentaria, financeira e patrimonial. 

§ 4°. As dotações destinadas ao atendimento de despesas ou encargos da 

Administração Pública Municipal que não podem ser associadas a um bem, produto 

ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, 

ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma 

agregação neutra, que não sejam específicos de determinado órgão, fundo ou 

entidade, ou cuja gestao e controle centralizados Interessam à Administração, com 

vistas à sua melhor gestão financeira e patrimonial, controle e acompanhamento. 

serão alocadas nos' EncarOos Gerais do Município, sob gestão da Secretaria da 

Fazenda ou órgão equivalente. 

Art. 60  Os recursos do Tesouro Municipal serão alotados para atender, em ordem de 

prioridade, às seguintes despesas: 
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IV - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo 

e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 

governo; 

V - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 

governo; 

VI - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, 

expansão OU aperfeiçoamento das ações do Governo, das quais não resulta um 

produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; 

VII - categoria de programação — a identificação da despesa compreendendo sua 

classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e 

operações especiais; 

VIII - órgão - Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão vinculadas as 

respectivas Unidades Orçamentárias; 

IX - transposição — realocação de recursos orçamentários no ambito dos 

programas de trabalho, dentro do mesmo órgão; 

X - remanejamento 	realocações das atividades, inclusive dos respectivos 

programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos; 

XI - transferências.- realocações ou deslocamento de recursos entre as categorias 

econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de 

trabalho. 
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XII - reserva de contingência — a dotação global sem destinação específica a 

órgão, unidade Orçamentária, programe categoria de programação ou grupo de 

despesa, que será utilizada como fonte para atendimento de passivos contingentes, 

outros riscos e eventos fiscais Imprevistos; 

XIII - passivos contingentes — questões pendentes de decisão judicial que podem 

determinar um aumento da divida pública, se julgadas procedentes ocasionará 

impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e tributárias; .fianças.  

e avais concedidos por empréstimos; garantias concedidas em operaçôes de crédito, 

e outros riscos fiscais Imprevistos; 

• XIV - créditos adicionais — as autorizações de despesas não computadaa ou 

insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de Orçamento; 

XV - crédito adicional suplementar as autorizações de despesas destinadas a 

reforçar projetos ou atividades existentes na Lei Orçamentária, que modifiquem o 

valor global dos mesmos; 

XVI - crédito adicional especial — as autorizações de despesas, mediante Lel 

específica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades não contemplados 

na Lei Orçamentária: 

XVII - crédito adicional extraordinário — as autorizações de despesas, mediante 

decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo, destinadas a 

atender necessidades Imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna 

ou calamidade pública; 

XVIII - unidade orçamentária - consiste em cada um dos órgãos, Secretarias, 

Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública Municipal, direta ou 

indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações Orçamentárias especificas; 
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XIX - unidade gestora - Vnidade Orçamentária ou Administrativa investida de 

competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou 

decorrentes de descentralização; 

XX - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Instrumento que detalha, 

operacionalmente, os projetos, atividades e operação especial constantes da Lei 

Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, 

Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos, constituindo-

se em instrumento de execução orçamentária e gerência; 

XXI - alteração do Detalhamento da Despesa — a inclusão ou reforço de dotações 

de elementos, dento do mesmo projeto, atividade, operação especial, categoria 

econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, sem alterar o valor global 

do projeto, atividade ou operação especial; 

XXII - descentralização de créditos orçamentários - a transferéncia de créditos 

constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo 

órgão ou entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos, fundações 

e autarquias •para execução de ações orçamentárias integrantes dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social do Município, mediante delegação de atribuição e 

competência, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder 

Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, para a realização de ações 

constantes do programa de trabalho do órgão/unidade de origem; 

XXIII — provisão - ato formal, consubstanciado em Portaria, no âmbito do Poder 

Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, em ato próprio, pelo 

Presidente da Câmara de Vereadores, ou de dirigente com expressa delegação, 

que operacionaliza a descentralização de crédito; 

XXIV - descentralização interna. - é a cessão de crédito de uma unidade 

orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora, integrante de um mesmo 

órgão (secretaria ou órgão diretamente subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da 

II 
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Câmara) ou de uma mesma entidade (autarquia ou fundação ou empresa estatal 

dependente); 

XXV - descentralização externa - é a cessão de crédito orçamentário entre 

unidades orçamentárias ou entre estas e unidades gestoras, integrantes de 

diferentes órgãos ou entidades. 

XXVI — destaque - operação descentralizadora de crédito orçamentário em que um 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal transfere para outro o poder 

de utilização dos recursos que lhe foram dotados. 

XXVII - ações orçamentárias - são operações das quais resultam produtos (bens 

ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa, conforme 

suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações 

especiais. 

XXVIII — produto- bem ou serviço que resulta da ação orçamentária destinado ao 

público-alvo, ou o insumo estratégico que será utilizado para a produção futura de 

bem ou serviço; 

XXIX - unidade de medida — unidade utilizada para quantificar e expressar as 

características do produto; 

XXX - meta física - quantidade estimada para o produto ou a quantificação do 

produto; 

XXXI - parceria - conjunto.de  direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes 

de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 

atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento 

ou em acordos de cooperação, conforme disposições contidas na Lei Federal no 

13.019/2014 de 31/07/2014, suas alterações e atualizações; 
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XXXII - termo de colaboração- instruniento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco propostas 

pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

XXXIII - termo de fomento - instrumento por melo do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros; 

XXXIV - acordo de cooperação instrumento por meio do qual são formalizadas 

as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da 

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 

XXXV - chamamento público - procedimento destinado a selecionar organização da 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 

no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos; 

XXXVI concedente - o órgão OU a entidade da Administração Pública direta ou 

indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os 

decorrentes de descentralização de créditos orçamentários; 

• XXXVII — convenente - o órgão ou a entidade de outro Ente e as entidades 

privadas, com as quais a Administração Municipal pactue a execução de ações com 

transferência de recursos financeiros. 
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Art. 10. O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da despesa 

dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta, autarquias e 

fundações instituídas e mentidas pelo Poder Público. 

Parágrafo único - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de 

sua receita resultante de imposto e transferências oriundas de impostos inCluídos 

dos recursos provenientes do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino conforme disPõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Lei 9.394í1996 .e 

alterações, bem como a Emenda Constitucional n°5312006, regulamentada pela Lei 

Federal 11.494/2007 e suas alterações. 

Art. 11. O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as 

programações doa órgãos e entidades da administração direta ou indireta do 

Município, inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde, 

previdência e assistência social. 

Art. 12 De acordo com o definido no inciso III do art. 7° da Emenda Constitucional 

29/2000, combinado com as determinações contidas na Lei Complementar 141/2012 

o Município deverá aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do Inciso I do caput e o § 

3° do art. 159, todos da Constituição Federal. 

§ 12  Na forma do disposto na Lei Complementar 141/2012 está compreendida na 

base de cálculo dos percentuais dos Municípios qualquer compensação financeira 

proveniente de impostos e transferências constitucionais previstos no § 2° do art. 198 

da Constituição Federal, já Instituída ou que vier a ser criada, bem como a dívida 

ativa, a multa e os juros de mora decorrentes dos impostos cobrados diretamente ou 

por meio de processo administrativo ou judicial. 

§ 22  Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto na Lei Complementar 

141/2012, devem ser considerados os recursos decorrentes da dívida ativa, da multa 

e dos juros de mora provenientes dos impostos e da sua respectiva divida ativa. 
14 
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§ 32  O Município deverá observar o disposto nas respectivas Constituições 

Estaduais ou Leis Orgânicas sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem 

superiores aos fixados na Lei Complementar 141/2012 para aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde. 

Art. 13. São consideradas como ações e serviços públicos de saúde, para efeito da 

aplicação dos recursos de que trata o art. 198, § 2°, da Constituição Federal, 	as 

despesas que, realizadas com recursos previstos no § 1°, do art. 12 desta Lei, 

através de fundo especial, estejam relacionadas a programas finalisticos e de apoio 

à saúde, inclusive administrativos, que atendam simultaneamente aos princípios do 

art. 7' da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, suas alterações e atualizações, 

bem como às diretrizes definidas na Lei Complementar 141/2012. 

§ 12  As despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo Município 

deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos 

Fundos de Saúde. 

§ 22  O Fundo Municipal de Saúde deve constar na Lei Orçamentária Anual, em 

unidade orçamentária específica que contenha, exclusivamente, programas 

vinculados às ações e serviços públicos de saúde, com a referida denominação, 

devidamente compatibilizados com o Programa Municipal de Saúde. 

§ 32  Toda e qualquer despesa efetivada pelo município em ações e serviços de 

saúde será realizada por meio da unidade orçamentária mencionada no § 12. 

Art. 14. A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à 

Câmara Municipal, até 30 de setembro de 2017, será composta, além da mensagem: 

I - texto da lei; 

II - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social; 

III - informações complementares. 
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