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                                                            D E C R E T O  Nº.  12.759, de 02 de janeiro de 2018 
 

Dispõe sobre a execução orçamentária 
durante o mês de janeiro de 2018, no âmbito 
do Poder Executivo Municipal e, dá outras 
providências. 
 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 66, incisos VII e XII da Lei Orgânica do Município de Itabuna-LOMI e, 

 
 CONSIDERANDO que o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício 

financeiro de 2018 foi remetido pelo Legislativo em 28 de dezembro de 2017, estando a 
mesma em tramitação para a devida sanção e publicação; 

 
CONSIDERANDO que, nesta hipótese, a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO /2018, 

estabelece, em seu art. 70, as normas necessárias ao funcionamento do Serviço Público 
Municipal; 
 

CONSIDERANDO o interesse público implícito na referida norma, no sentido de que a 
gestão dos serviços oferecidos à coletividade não sofram solução de continuidade, 

 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º. Fica o Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento autorizado a 
promover no âmbito do Poder Executivo, no Sistema de Contabilidade da Administração 
Municipal, o registro dos créditos orçamentários consignados na Proposta Orçamentária 
Anual para o exercício financeiro de 2018, conforme disposto no art. 70 e alíneas da Lei nº 
2.401, de 10 de julho de 2017-LDO/2018. 

 
Art. 2º. Em obediência ao disposto no citado dispositivo da LDO/2018 a Secretaria 

Municipal da Fazenda e Planejamento adotará providências no sentido de que: 
 

a) o detalhamento da despesa em seus elementos e fontes, necessário à 
realização do gasto público, respeite, rigorosamente, os valores consignados a 
cada grupo de despesa integrante da estrutura de custos das atividades e 
projetos que compõem os Programas de Trabalho constantes da Proposta 
Orçamentária de 2018; 

 
b) a despesa com o custeio administrativo não ultrapasse, enquanto não for 

promulgada a Lei Orçamentária Anual, o valor mensal correspondente a 1/12  
(um doze avos) da  respectiva previsão anual; 
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c) não ocorra o início de execução de nenhum investimento novo, de qualquer 
Fonte de Recurso, enquanto não for apreciado os vetos a  Lei Orçamentária 
Anual, ainda que previsto na Proposta Orçamentária. 

  
§1º. As alterações de elementos e fontes de recursos, necessárias ao cumprimento 

do referido art.70 da LDO/2018, poderão ser promovidas diretamente no Sistema de 
Contabilidade e serão obrigatoriamente consolidadas no QDD, quando aprovado na forma 
prevista no art. 57 da LDO/2018. 
 

§2º. Para efeito do disposto neste Decreto, consideram-se custeio administrativo os 
gastos correntes classificados no Grupo de Outras Despesas Correntes das atividades-
meio, excluídas as despesas, realizadas no mesmo Grupo de Despesa, nas atividades-fins, 
relacionadas estas com a manutenção dos serviços prestados diretamente à população, 
mormente nos Programas afetos às funções de Educação e á Saúde. 

 
 

Art. 3°. Este Decreto vigorará de 1º a 31 de janeiro de 2018.  
 
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 02 de janeiro de 2018.   

 
 

 
 
 

FERNANDO GOMES OLIVEIRA 
Prefeito 

 
 
 
 

MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA 
Secretária de Governo 

 
 
 
 

MOACIR DANTAS MESSIAS 
Secretário da Fazenda e Planejamento 

       
                                
                                        


