
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALA
GABINETE DO PREFETTO

Alagoinhas, 13 de maio de 2022.

MENSAGEM NO 05212022

Exmo Sr.
José Cletodos Santos Filho
D-D. Presidênte da Câmara úunicipal
Alagoinhas - Bahia

Senhor(a) Presidente,

submeto à apreciação dessa egregia casa Legislativa, por intermédio de VossaExcelência, o preslrnte Projeto de Lei õuã oirpo" soure as Diretrizàs orçamentárias para aelaboração da Lei orçamen-tária do exercício financeiro oe zo2à, em cumprimento ao dispostono § 20 do artlgp 165 da Constituição Federal, combinado com o art.122§ 70, da Lei orgânicamunicipale artigo 40 da Lei compiementar 101, de 4 de maio de 2000.

A Lei de Diretrizes orçamentárias-. (!oo1 é o instrumento de conexão entre o planoPlurianual (PPA) e o orçamLnto anual (LbA). T", , função oe estãoãtecer a ligação entre ocurto prazo (Leiorçamentária) e o longo prazo(Planopruiianuál;. Â ioo orienta a elaboraçãoda LoA' fixa as metas e priorioadgr qr'AdmiÀistraçao púbticá, oi"oã" sobre alterações nalegislação tributária, estabelece metas fiscais, riscos Rscais e os irioiã" que podem vir a afetaras contas públicas.

os anexos que integPT o Projeto de Lei de Diretrizes orçamentárias para 2o23contêmos programas e ações prioritárias (Anexo l), compatibilizados ão*à-Éirno plu6an ual (2022-2025)' os quadros que Íixam e avalàm os resultados fiscais (Angxo ll), as receitas e despesasprevidenciárias e a projeção atuarial, demonstrativo de riscos fiüií ã providências (Anexolll)' metodologia e memória de cálculo das metas ãnuais de receitas, despesas, resultadosprimário e nominate o montante da dívida púbÊ;. -

os anexos de metas e riscos fiscais (Anexos ll e lll) foram elaborados de form a a darmaior consistência ao planejamento e aperieiç oar ajesuo fiscal, reafirmando a filosofia desteGoverno de sempre gerir oi recursos púbticoi de foiÀa responsáver.

Para elaboração do.s anexos, particularmente o que envotve a metodologia da receita edespesa e os de resultaoos primarios, é sem ooü0, n""""iã;;; cenário prévio doorçamento para o exercício vindouro, estimando receitas e fixandà despesas de formaagregada.

Nesta perspectiva, a receita da LDo de 2023 foi projetada levando em consideração aatualconjuntura econômica do País, marcada por um quad-ro desafiadoi agravado pela guerraentre a Rússia e a ucrânia, desencadeando nã aná dàs preços de petróleo e seus derivadoscom crise fiscal acentuada e credibilidade abalaã". N"."" cenário de total incerteza, onde os
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entes federativos convivem com possibilidades de índices de frustraçfu de receitas, que
comprometem sobremaneira a gestão administrativa e especialmente os programas de
investimentos, a construção das pêças orçamentárias requer, como prernissa básica, uma
postura cautelosa, guer nas estimativas das receitas, quer na fixação dos gastos, de forma a
preservar a sustentabilidade da conduta responsável do gestor público.

Nos anexos que integram este Projeto, merece destaque o Anexo ll - Metas Fiscais, em
especial por seus demonstrativos que versam sobre as Metas Anuais, a Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior e as Metias Fiscais Atuais Comparadas
com as Fixadas nos Exercícios Anteriores, visando a permanente obtenção do equilíbrio das
contas públicas, propiciando assim condições para que o município avance rumo ao
desenvolvimento social e econômico, com suporte navalorização da produção local integrada
e consequente redução das desigualdades sociais.

Sob essa nova contextualização, o Projeto de Lei prevê, com base nos pressupostos de
continuidade do crescimento econômico, associados aos atuais níveis de inflação, uma
tendência no sentido de restabelecer a trajetória de equilíbrio fiscal, confo,rme expresso no
Demonstrativo I - Metas Anuais, cujas projeções das receitas e das despesas púbticas
municipais foram elaboradas considerando a atual coôjuntura econômica que tem impacto de
forma direta no comportamento das variáveis fiscais do setor público.

lmporta ressaltar que os anexos ll e lll, sobretudo os relativos a 2023, poderão ser revistos
e adequados ao contexto econômico-financeiro por ocasião da elaboração da proposta
orçamentária para 2023, 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, que constiarão da respectiva lei orçamentária, em
consonância com as diretrizes estratégicas estabelecidas no plano plurianual.

A LDO 2023 está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual e segue
com a LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fisàal.
Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de
gestão das finanças públicas, sendo um veícuto de informação sobre a origem de receitas e
destinação de recursos públicos, a serem avaliados peb Legislativo e pãh sociedade em
geral.

Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor ressonância e
coÍnpreensão por parte dos ilustres membros dessa Casa de Leis, considerando a elevada
importância da matéria.

Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de
apreço e consideração.
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pRoJETo DE LEt N1 üJo na22

Dispõe sobre as diretrizEs orçamentárias
para o exercÍcio de 2029, e dá outras
providências.

O PREFEITO ilIUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAI{14,, faço saber que a
câmara Municipalde vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DA DtspostçÃo pRELtMtNAR

Art. ío Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Município de Alagoinhas,
para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no art.122 § 70, da Lei õrgânica
municipal e na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei-de ResponsabiÍidade
Fiscal, compreendendo:

| - as metias e as prioridades da administração pública municipat;

ll - a estrutura e organização dos orçamentos;

lll - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suasalterações;

lV - as disposições para as transferências;

v - as disposições relativas à política e às despesas com pessoal do Município;

,""r,Ylr,3ta:T#;,',tfs 
sobre alterações na lesislação tributária municipat e medidas para

Vll - as disposições finais.

DAs IlErAs E DAs PRIoRtDAD=ttâiTBho,nlrsrRAçÃo púBLrcA iluNrcrpAL
Arl' 20 As metas Íiscais de receítas, despesas, resurtados primário e nominar e montianteda dívida pública para os exercícios 

9e .zoz{eáãàLjr'rror.qii"nt"r,ã gue trata o § 10 doiÍ;1"1.!"1:":Tf,5ffigjg1§iii;Tl;fiTrJ;:ll[x:r,,:[J:r,,"s,asconstaÀtesdo

riscais);a) 
Demonstrativo I - Metas Anuais (Descritivo da Metodologia de projeção das Metas

nnr"r,orl) 
Demonstrativo ll - Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
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