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EXECUTIVO 

DECRETOS NUMERADOS 

DECRETO Nº 25.787 de 08 de janeiro de 2015

Cria o Núcleo Especial de Modernização da Gestão 

Municipal - NEMAG no âmbito do Programa de 

Modernização da Administração Tributária e da 

Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT e dá 

outras providências.

O Prefeito do Município do Salvador, no exercício da atribuição que lhe confere o 

inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município do Salvador, e em conformidade com o disposto na 

Lei 8.653/2014, publicada no DOM de 05 de setembro de 2014 e na Lei Complementar Federal nº 101, 

de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Núcleo Especial de Modernização da Gestão Municipal - NEMAG, 

vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, com a finalidade de coordenar e supervisionar 

a execução dos projetos inseridos no Programa de Modernização da Administração Tributária 

e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, bem como realizar, em conjunto com os órgãos 

executores, as obrigações estabelecidas no contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, competindo-lhe ainda:

I - administrar, de acordo com as orientações do Comitê Deliberativo do 

Programa, todos os recursos financeiros vinculados ao Programa;

II - assessorar os órgãos executores no gerenciamento de seus respectivos 

projetos inseridos no PMAT;

III - elaborar, em conjunto com os órgãos executores, o planejamento de 

aquisições e contratações;

IV - providenciar, junto ao BNDES, os repasses dos recursos necessários ao 

pagamento dos bens e serviços decorrentes da execução das ações do Programa;

V - providenciar, junto aos órgãos executores, os recursos de contrapartida 

da Prefeitura necessários ao cumprimento das obrigações contratuais no âmbito do PMAT;

VI - preparar e apresentar ao BNDES os relatórios e documentos de 

prestação de contas, conforme modelo definido pela instituição;

VII - acompanhar as auditorias internas e externas no âmbito do Programa 

PMAT;

VIII - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, o contrato 

firmado com o BNDES;

IX - exercer as demais atribuições constantes das normas estabelecidas no 

contrato firmado com o BNDES;

X - acompanhar o processo de pagamento das obrigações contratuais 

(encargos e amortização).

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, consideram-se Órgãos Executores aqueles 

pertencentes à estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta do Executivo Municipal 

que possuam projetos contemplados no PMAT e responsáveis pela implementação das ações, sendo 

estes:

a) Secretaria Municipal da Fazenda-SEFAZ;

b) Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE;

c) Secretaria Municipal de Urbanismo - SUCOM;

d) Procuradoria Geral do Município de Salvador-PGMS.

Art. 2º Os projetos que compõem o PMAT estão agrupados em 03(três) áreas de 

negócios, a saber: 

I - financeira-tributária;

II - gestão;

III - jurídica.

Art. 3º As atividades do Núcleo estarão subordinadas, no âmbito estratégico, às 

decisões do Comitê Deliberativo do Programa de Modernização da Administração Tributária e da 

Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT constituído pelos titulares dos órgãos executores, ou 

substitutos indicados, sob a coordenação da Casa Civil.

Art. 4º O NEMAG contará com a seguinte estrutura:

I - Gerência Geral do Programa;

II - Gerência Técnico-Operacional;

III- Gerência Administrativo-Financeira;

IV- Gerência de Aquisições de Bens e Serviços;

V - Gerencia de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

VI - Gerência de Acompanhamento de Metas;

 

VII - Gerência de Negócios.

Parágrafo único. O NEMAG deverá contar com, pelo menos, 50% (cinquenta por 

cento) de servidores públicos efetivos do Município dentre seus membros.

Art. 5º Compete ao NEMAG:

I - Por meio da Gerência Geral: 

a) representar o Município junto ao BNDES nos assuntos referentes ao PMAT;

b) promover articulação permanente junto aos órgãos executores e aos órgãos 

de coordenação e controle do PMAT no âmbito do BNDES, visando à 

efetiva implementação dos programas e projetos;

c) viabilizar a revisão de projetos, após avaliação das Gerências Técnica e 

Administrativo-Financeira, encaminhando-os, quando necessário, para 

aprovação do BNDES;

d) aprovar e encaminhar ao BNDES os relatórios de acompanhamento físico-

financeiros referentes ao PMAT;

e) difundir as ações e resultados do PMAT junto ao Comitê representado pelos 

secretários das pastas;

f) coordenar e articular o NEMAG interna e externamente;

g) reunir e encaminhar a documentação prévia para liberação dos recursos, 

exigida conforme o Anexo Único da Decisão de Diretoria BNDES nº 

623/2010 ou outra norma que venha a ser instituída;  

h) reunir a documentação apresentada pelos Órgãos Executores para 

encaminhamento ao BNDES; 

i) encaminhar ao BNDES o Relatório de Desempenho - RED consolidado;  

j) assegurar, em parceria com a SEFAZ e a Casa Civil, que seja providenciada 

pelos Órgãos Executores a comprovação dos gastos nos termos exigidos 

pelo BNDES;  

k) ser interlocutor, em parceria com a Casa Civil, junto ao agente financeiro; 

l) acompanhar as auditorias internas e externas, inclusive independentes e 

atender, no âmbito de sua competência, às recomendações propostas;

m) acompanhar a execução técnica e financeira do PMAT;

n) providenciar, junto ao BNDES, os repasses dos recursos necessários ao 

pagamento dos bens e serviços decorrentes da execução das ações do 

PMAT;

o) providenciar os recursos de contrapartida da Prefeitura necessários ao 

cumprimento das obrigações contratuais no âmbito do PMAT.

II - Por meio da Gerência Técnico-Operacional:

a) prestar assessoria nos assuntos inerentes a sua área de atuação preparar 

a documentação relativa à sua área de competência para encaminhar à 

Gerência Geral;

b) acompanhar a execução dos projetos junto aos órgãos executores;

c) assessorar a Gerência Geral nos assuntos inerentes à sua área de atuação;

d) implantar mecanismos de controle de projetos para assegurar a efetividade 

e a transparência das ações do PMAT;

e) apresentar, nas hipóteses cabíveis, a regularidade fundiária, ambiental e 

licitatória das intervenções realizadas com os recursos da Linha BNDES;  

f) elaborar e encaminhar mensalmente à Gerência Geral relatório de 

desenvolvimento dos projetos;

g) elaborar e consolidar Relatório de Desempenho - RED - para apresentação 

à Gerência Geral;

h) preparar, a partir do relatório financeiro fornecido pela Gerência 

Administrativo-Financeira, o relatório de acompanhamento físico-

financeiro;

i) analisar, validar e encaminhar à Gerência Geral o relatório de 

acompanhamento físico-financeiro a ser enviado ao BNDES;

j) providenciar arquivamento de cópia dos documentos técnicos relativos à 

sua competência, a exemplo de CI, Termos de Referência, documentos do 

processo licitatório, publicações, etc; 
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III - Por meio da Gerência Administrativo-Financeira: 

a) prestar assessoria administrativa e financeira na execução dos projetos 

inseridos no PMAT;

b) preparar a documentação relativa à sua área de competência para 

encaminhar à Gerência Geral;

c) acompanhar e orientar os órgãos executores na elaboração da proposta 

orçamentária de cada exercício relativa aos projetos inseridos no PMAT;

d) coletar e organizar a documentação relativa ao processamento da despesa 

ou da execução orçamentária, financeira e contábil exigida pelo BNDES;  

e) preparar toda documentação necessária para a liberação dos recursos e 

para a prestação de contas;  

f) providenciar arquivamento de cópia dos documentos fiscais, notas de 

empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas 

realizadas com os recursos da Linha BNDES e da contrapartida; 

g) apresentar, quando solicitada, outros documentos exigidos por disposição 

legal ou regulamentar, julgados necessários pelo BNDES para 

comprovação das despesas;

h) coordenar e supervisionar a execução orçamentária e financeira do PMAT 

sob a responsabilidade dos órgãos executores;

i) elaborar e apresentar à gerência técnico - operacional o relatório de 

acompanhamento financeiro a ser encaminhado à Gerência Geral.

IV - Por meio da Gerência de Aquisições de Bens e Serviços: 

a) gerenciar os processos de aquisição de bens e serviços no âmbito do PMAT, 

realizados por meio de Comissão Especial Mista de Licitação, criada para 

esse fim específico;

b) preparar a documentação relativa à sua área de competência para 

encaminhar à Gerência Geral;

c) elaborar e encaminhar semanalmente à Gerência Geral e à Gerência 

Técnico-Operacional informações sobre o andamento dos processos 

licitatórios;

d) manter articulação com a SEMGE, devidamente apoiada pela Gerência Geral, 

visando obter informações sobre registros de preços e propor alterações 

no catálogo de bens e serviços da Prefeitura, e outras providências 

necessárias à maior celeridade no processo de aquisição envolvendo os 

recursos do PMAT;

e) manter atualizado o inventário de bens e serviços adquiridos com os 

recursos do PMAT;

f) manter articulação com a PGMS, devidamente apoiada pela Gerência Geral, 

visando uma melhor instrução dos processos e o correto atendimento às 

diligências de forma a obter maior celeridade.

V - Por meio da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

a) articular e acompanhar as atividades de tecnologia da informação nos 

projetos inseridos no PMAT;

b) assessorar as demais gerências nos assuntos relacionados a sua área de 

atuação;

c) assegurar o respeito às normas e padrões da área de tecnologia da 

informação estabelecidos para o Município;

d) apoiar tecnicamente a Gerência Geral na atividade de integração entre os 

diferentes projetos de tecnologia da informação, buscando assegurar, a 

interoperabilidade entre os diversos sistemas; 

e)  indicar os técnicos que irão apoiar os órgãos executores nas ações 

baseadas no uso de tecnologia da informação;

f) apoiar as Gerências de Negócios nas contratações relativas à área da 

tecnologia da informação;

g) garantir que os órgãos do município disponibilizem as informações 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos na área de tecnologia da 

informação;

h) analisar e autorizar as aquisições da área de tecnologia da informação, em 

conjunto com a Gerência Técnica Operacional e a Gerência de Aquisições 

de Bens e Serviços;

i) promover, junto à Companhia de Governança Eletrônica do Salvador- COGEL 

e órgãos executores, reuniões periódicas de acompanhamento dos 

projetos;

j) submeter à análise e aprovação do Comitê de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da Secretaria Municipal de Gestão, os termos de referência 

para aquisição de sistemas e hardwares.

VI - Por meio da Gerência de Acompanhamento de Metas no âmbito da Casa 

Civil:

a) realizar o acompanhamento sistêmico das iniciativas e metas do 

Planejamento Estratégico, relativas ao PMAT, em articulação com a 

Gerência Geral;

b) orientar e diligenciar para que sejam cumpridas, na forma e nos prazos 

acordados, as etapas dos projetos;

c) acompanhar a execução, promovendo, junto às gerências e os órgãos 

competentes, as medidas legais e regulamentares necessárias.

VII - Por meio da Gerência de Negócios, no âmbito de suas respectivas áreas:

a) elaborar, executar e controlar os projetos sob sua responsabilidade;

b) garantir os meios necessários à execução dos projetos dentro dos prazos e 

condições definidos;

c) encaminhar à gerência de aquisição de bens e serviços as solicitações de 

compras, acompanhadas de termo de referência e outras documentações 

pertinentes;

d) submeter à aprovação da Gerência Geral eventuais alterações nos projetos;

e) aprovar o relatório de prestação de contas de sua área e submetê-lo à 

análise da Gerência Administrativo-Financeira;

f) manter estreita articulação com a Gerência Técnico-Operacional, visando à 

execução das ações do Programa;

g) providenciar, nas hipóteses cabíveis, a regularidade fundiária, ambiental e 

licitatória das intervenções realizadas com os recursos da Linha BNDES;

h) providenciar as Licenças de Instalação - LI ou Licenças de Operação - LO das 

intervenções, quando o objeto de destinação dos recursos necessite de 

licenciamento ambiental ou manifestação do órgão competente sobre a 

dispensa deste licenciamento.

Parágrafo único. A documentação relacionada neste artigo deve ser encaminhada 

pelos Órgãos Executores à Gerência Administrativo-Financeira que, juntamente com a Gerência 

Geral, fará a respectiva prestação de contas junto ao agente financeiro.

Art. 6º As atividades do NEMAG se estenderão até o encerramento dos projetos do 

PMAT, incluindo prestação de contas, emissão e aprovação de relatórios finais e auditorias.  

Art. 7º Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão dirimidos pelo Comitê 

Deliberativo do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 

Sociais Básicos - PMAT.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em  08 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe do Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA

Chefe da Casa Civil

PAULO GANEM SOUTO

Secretário Municipal da Fazenda

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário Municipal de Gestão

DECRETO Nº  25.788 de 08 de janeiro de 2015

Fixa as estruturas regimentais dos Órgãos e 

Entidades da Prefeitura Municipal do Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, 

no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso V do artigo 52 da Lei 
Orgânica do Município do Salvador de 05 de abril de 1990 e no art. 24, da Lei nº 8.725, 

de 29 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º As estruturas regimentais dos Órgãos e Entidades 

Municipais, em decorrência das modificações introduzidas na estrutura organizacional da 

Prefeitura Municipal do Salvador, Lei nº 8.725, de 29 de dezembro de 2014, passam a ser as 

constantes deste ato.

CAPITULO I

DO GABINETE DO PREFEITO - GABP

Art. 2º  O Gabinete do Prefeito, com a finalidade de 

assistir o Chefe do Poder Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições legais, 

especialmente no relacionamento com o cidadão e com os segmentos da sociedade civil, no 

assessoramento administrativo e nas relações institucionais com os Poderes Constituídos, 

planejar, coordenar e executar a política de descentralização administrativa e a execução e 

a coordenação da publicidade de caráter informativo, educativo e de orientação social e da 

comunicação institucional inerentes ao Poder Executivo Municipal, mobilizar e articular os 

esforços da Administração Municipal para a execução de projetos, bem como de formular, 

coordenar e executar as funções de auditoria e do controle interno da Administração Pública 

do Município do Salvador, tem a seguinte estrutura organizacional:


