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LEIS 

LEI Nº 8.914/2015

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 8.460, de 
23 de agosto de 2013, e dá outras providências.

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

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Dê-se ao artigo 1º da 8.460, de 23 de agosto de 2013, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Sistema de Transparência, Controle Social e 
Participação Popular do Município de Salvador.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 
Executivo e Legislativo; 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo Município.” (NR)

Art. 2º Dê-se ao caput do artigo 9º da Lei 8.460/2013 a seguinte redação:

“Art. 9º Sem prejuízo da ampla publicidade dos atos municipais prevista nesta 
Lei e na Constituição da República, a Administração Municipal assegurará aos 
cidadãos:” (NR)

Art. 3º Altere-se a redação do inciso II e incluam-se os incisos III a XI ao artigo 9º da Lei 
8.460/2013, com a seguinte redação:

“Art.9º................................................................................................
 
II - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos instrumentos de 
planejamento municipal, dos projetos relativos ao uso e ocupação do solo, das 
alterações no plano diretor de desenvolvimento urbano, do plano plurianual, 
da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
III - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em 
meio eletrônico de acesso público;
IV - informações sobre contratações de bens, serviços e compras, desde o 
inteiro teor dos editais e do resultado da licitação, a modalidade adotada, as 
eventuais impugnações, o seu resultado, as excepcionais contratações por 
dispensa e inexigibilidade, os pareceres da Procuradoria Geral do Município, 
o inteiro teor de aditivos celebrados e a totalidade dos pagamentos realizados;
V- acesso aos processos seletivos, desde o edital convocatório até o resultado 
e termos de contratação temporária, por excepcional interesse público, de 
estagiários; aos atos de nomeação dos cargos comissionados e funções 
gratificadas, dos processos autorizadores do pagamento de diárias, bem como 
da situação funcional de servidores estáveis e efetivos e agentes políticos, 
inclusive vencimentos de todas as categorias elencadas neste inciso e a forma 
detalhada de composição de cada remuneração;
VI - possibilidade de acompanhamento de todas as proposições em trâmite na 
Câmara Municipal em tempo real, desde o seu protocolo até a sua aprovação 
ou rejeição, devendo constar a autoria do projeto, o seu percurso regimental, 
os pareceres e votos de cada edil nas comissões, sendo identificado o relator 
responsável e a data precisa em que fora designado;
VII - informações sobre a ordem do dia da Câmara Municipal, projetos em 
tramitação, presença dos vereadores no plenário em cada sessão ordinária, 
especial, extraordinária, solene, nas reuniões das comissões, audiências 
públicas, e outras atividades inerentes ao exercício do mandato municipal, 
eventuais justificativa por ausências apresentadas pelo edil, bem como 
a forma detalhada de utilização da verba de representação e das demais 
vantagens garantidas ao mandato pela legislação municipal;
VIII- acesso ao cadastro da dívida ativa e à lista dos precatórios judiciais, com 
informações acerca dos devedores e credores do Município, devidamente 
individualizados com os respectivos valores de seus débitos ou créditos;
IX- a completa identificação dos pedidos de remissão e anistia fiscal, 
parcelamento de débitos tributários, incentivos fiscais, transferência do direito 
de construir, outorga onerosa do direito de construir, concessão de direito real 
de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, alvarás e licenças 
municipais de qualquer natureza, inclusive constando todos os pareceres 
da Procuradoria Geral do Município e o inteiro teor da decisão da autoridade 
competente, devidamente fundamentada;
X- acesso ao inteiro teor de todas as leis municipais, decretos, portarias, 
resoluções, instruções e demais atos normativos e regulamentares, com 
sistema de busca que garanta a sua identificação em razão do número do ato, 
da data de sua edição, da sua ementa ou tema;
XI - acesso à integralidade das contas anuais prestadas pelo Poder Executivo 
Municipal e pela Mesa da Câmara de Vereadores.” (NR)

Art. 4º V E T A D O

Art. 5º V E T A D O

Art. 6º V E T A D O

Art. 7º V E T A D O

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 24 de setembro de 2015.  

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

BRUNO SOARES REIS
Secretário Municipal de Promoção Social,

Esporte e Combate à Pobreza

DECRETOS FINANCEIROS 

DECRETO Nº 26.490 de 24 de setembro de 2015

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura 

Municipal de Salvador referente ao segundo 

quadrimestre de 2015.

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

atribuições e devidamente autorizado pelo art. 52 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal - RGF referente à publicação do segundo 

quadrimestre de 2015, que com este se publica.

§ 1º O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de 

que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dos seguintes montantes: despesa com pessoal, 

dívida consolidada líquida, concessão de garantias, operações de crédito, e simplificado.

§ 2º O RGF foi elaborado de acordo com a Portaria nº 637, de 2012, da Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN, que aprovou a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

§ 3º Os demonstrativos que compõem o RGF foram elaborados no âmbito da Secretaria 

Municipal da Fazenda, pela Coordenadoria de Contabilidade da DGTM, a partir das informações 

registradas no Sistema Integrado de Planejamento e de Gestão Fiscal - SIGEF, pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 2º A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará o presente relatório na Internet, 

no seguinte endereço: http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 24 de setembro 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   

PAULO GANEM SOUTO 
Secretário Municipal da Fazenda     

ROSEMMA BURLACCHINI MALUF 
Secretária Municipal de Ordem Pública

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO 
Secretário Municipal de Gestão    

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI 
Secretário Municipal da Educação 

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES 
Secretário Municipal da Saúde  

ANDRÉ MOREIRA FRAGA 
Secretário Cidade Sustentável  

FÁBIO RIOS MOTA 
Secretário Municipal de Mobilidade  

BRUNO SOARES REIS 
Secretário Municipal de Promoção Social, 

Esporte e Combate à Pobreza  

MARCÍLIO DE SOUZA BASTOS 
Secretário Municipal de Manutenção da Cidade  

SILVIO DE SOUSA PINHEIRO 
Secretário Municipal de Urbanismo

ÉRICO PINA MENDONÇA JÚNIOR 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ANDREA ALMEIDA MENDONÇA 
Secretária Municipal de Desenvolvimento, 

Trabalho e Emprego  

PAULO SÉRGIO DE NORONHA FONTANA 
Secretário Municipal da Infraestrutura, 

Habitação e Defesa Civil 

IVETE ALVES DO SACRAMENTO 
Secretária Municipal da Reparação 

ANEXO AO DECRETO Nº 26.490/2015

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS ¹
(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.683.240.291,26    -                                    
Pessoal Ativo 1.697.381.184,19    
Pessoal Inativo e Pensionistas 748.238.077,67       
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 237.621.029,40       

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) 465.007.343,71       -                                    
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 461.157,46              
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 11.006.037,78         
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 1.679.073,74           
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 451.861.074,73       

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.218.232.947,55    -                                    

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 4.933.494.545,04    -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) 2.218.232.947,55    44,96%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.664.087.054,32    54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 2.530.882.701,61    51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 2.397.678.348,89    48,60%

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

   de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A AGOSTO DE 2015

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

 FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 11/09/2015, às 11:00:45, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2015. 

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)


