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EXECUTIVO 

DECRETOS NUMERADOS 

DECRETO Nº  25.784 de  06  de janeiro de 2015

Dispõe sobre a implantação do Sistema Integrado 

de Planejamento e Gestão Fiscal.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 52 da Lei Orgânica do Município, e em 

face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e,

CONSIDERANDO a  importância  de  modernizar  e  otimizar  a  gestão  orçamentária,  

financeira  e  contábil  do Município, propiciando a qualquer tempo a consolidação de suas contas;

CONSIDERANDO a  conveniência  de  ser  mantida  a  compatibilização  do  controle  

orçamentário,  financeiro, contábil e patrimonial;

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar ao Município do Salvador, os meios 

indispensáveis para o cumprimento de suas obrigações legais, inclusive as decorrentes da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal),

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Salvador 

utilizarão o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal como sistema oficial de gestão fiscal, 

a partir de 01 de janeiro de 2015, em substituição ao atual Sistema de Gestão Fiscal.

Art. 2º  A  Diretoria Geral do Tesouro Municipal - DGTM, da Secretaria Municipal da Fazenda 

- SEFAZ é a unidade responsável pela gestão do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal.

Art. 3º Ficam atribuídas as seguintes unidades subgestoras por área de atuação:

I - Coordenadoria de Contabilidade - CCT quando se tratar da execução orçamentária e 

contabilidade;

II - Coordenadoria de Administração Financeira - CAF quando se tratar da execução 

financeira;

III - Diretoria Geral de Orçamento - DGO, da Secretaria Municipal  de Gestão, quando se 

referir ao planejamento orçamentário.

Parágrafo único. Serão designados os responsáveis pela gestão e subgestão das áreas 

de atuação estabelecidas no “caput” desse artigo, por meio de portaria das Secretarias Municipais 

da Fazenda e de Gestão. 

Art. 4º Os códigos fontes e a documentação relacionada aos programas do Sistema 

Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal e que forem necessários à manutenção corretiva e 

evolutiva do sistema deverão ser armazenados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação- COT, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

Art. 5º A definição dos requisitos, a análise dos casos de uso e do protótipo não 

funcional, bem como a realização dos testes e a homologação dos aplicativos serão realizados pela 

Coordenadoria de Contabilidade - CCT, por intermédio do Setor de Desenvolvimento e Orientação de 

Gestão Contábil - SEDEG, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

Parágrafo único. Fica a Coordenadoria de Contabilidade - CCT, por intermédio do Setor de 

Desenvolvimento e Orientação de Gestão Contábil - SEDEG, responsável por gerenciar o atendimento 

aos usuários do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, inclusive no que concerne aos 

treinamentos nos aspectos pertinentes à utilização e aplicação do sistema.

Art. 6º As demandas por melhorias no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 

Fiscal serão realizadas pelos gestores dos módulos diretamente à Diretoria Geral do Tesouro Municipal 

- DGTM a quem competirá proceder à priorização das demandas, distinguindo as alterações corretivas 

e evolutivas.

Art. 7º É facultada a participação do Poder Legislativo do Município de Salvador, nas 

ações e atividades relacionadas com a utilização do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 

Fiscal desde que a sua execução orçamentária, contábil e financeira atendam aos mesmos requisitos 

estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 8º Fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a expedir as instruções 

complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de janeiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em  06 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA

Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário Municipal de Gestão

PAULO GANEM SOUTO

Secretário Municipal da Fazenda

DECRETO Nº 25.785 de  06  de janeiro de 2015

Fixa normas referentes à execução orçamentária 

e financeira para o Município do Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 52 da Lei Orgânica do Município, e em 

face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar normas e procedimentos a serem praticados 

uniformemente na execução da despesa da Cidade de Salvador, permitindo a implantação do 

Plano de Governo,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção I 

Da Despesa

Art. 1º A execução da despesa orçamentária do Município do Salvador obedecerá às 
normas estabelecidas neste decreto e às decisões emanadas dos Secretários Municipais da 
Fazenda e de Gestão.

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - Unidade Orçamentária: agrupamento de serviços subordinados 

ao mesmo Órgão Orçamentário, que têm dotações consignadas deforma individualizada  no 

Orçamento Anual da Cidade de Salvador, e cujo titular é o responsável pela Unidade;

II - Pré-Empenho: corresponde ao bloqueio da dotação orçamentária 

disponível com vistas a garantir a anterioridade do empenho e os recursos orçamentários para a 

despesa que se pretende executar;

III -  Programação Financeira: corresponde ao valor que cada Unidade 

Orçamentária terá disponível por fonte para efetuar Nota de Empenho e a respectiva Programação 

de Liquidação da Despesa, conforme o artigo 5º deste Decreto;

IV - Repasse Financeiro: corresponde ao valor que cada Unidade 

Orçamentária terá disponível para programar o pagamento das despesas.

Art. 3º As unidades orçamentár ias  dos órgãos e entidades da Administração Pública 

devem programar, previamente, através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, 

pré-empenho para abertura dos procedimentos licitatórios, qualquer que seja a sua modalidade e 

para os casos de contratação  direta, mediante dispensa ou inexigibilidade  de licitação, para a 

formalização de convênios e para outras situações que gerem despesa, inclusive a implantação de 

vantagens em folha de pagamento e outras despesas caracterizadas como de pessoal.

Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal devem informar 

no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal o valor a ser executado com os contratos 

e convênios vigentes em cada exercício financeiro antes  da publicação do QDD - Quadro de 

Detalhamento de Despesa, que será condição para a realização do empenho da despesa.


