
 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SAF N° 15 DE 6 DE JUNHO DE 2014 

 
 
Altera a Instrução Normativa SAF 14/2013 que estabelece 
procedimentos para a Programação Financeira no Sistema 
Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – 
FIPLAN, no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

 
Publicada no DOE nº 21.444 e 445 de 07 e 08/06/2014. 

 
 

 
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, o DIRETOR DA 
CONTABILIDADE PÚBLICA e o DIRETOR DO TESOURO, no uso de suas atribuições, e 

 
considerando a instituição do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – 
FIPLAN no âmbito da Administração Pública Estadual, por meio do Decreto nº 14.125, de 06 de 
setembro de 2012, em substituição ao Sistema Informatizado de Planejamento – SIPLAN e ao 
Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – SICOF, resolvem: 
 

 
 

Art. 1º As Unidades Orçamentárias ou as unidades responsáveis pela gestão da 
programação financeira pertencentes aos órgãos, autarquias, fundos, fundações e empresas 
estatais dependentes deverão observar o disposto nesta Instrução Normativa, quando utilizarem o 
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, na execução e gestão 
dos recursos pertencentes ao orçamento fiscal e da seguridade social, durante o exercício 
financeiro. 

 
Art. 2º A conta contábil 8.2.2.2.2.02.02.00 Limite para Concessão Financeira Programado 

não será mais utilizada para fins de controle mensal da programação financeira, não havendo 
controle desses saldos durante o processo de pagamento da despesa por meio de Nota de Ordem 
Bancária - NOB. 

 
Art. 3º A concessão financeira não será exigida para o pagamento no FIPLAN. 
 
Art. 4º O § 3º do art. 7º da Instrução Normativa SAF 14/2013 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
" Art. 7º (...) 
 
§ 3º As Unidades Gestoras que não possuam saldo na conta contábil 822 23 

 02  02 00 – Limite para Liquidação Programada não poderão 
 encaminhar a  NPD de descentralização no mês ou meses 
 correspondentes." 

 
 



 

 

Art. 5º O inciso II do art. 12, o art. 18 e o art. 21 da Instrução Normativa SAF 14/2013 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
" Art. 12. Os saldos de programação financeira serão utilizados e  baixados 

 contabilmente de acordo com os critérios a seguir: 
 
(...) 
 
II - 822 23 02 02 00 – Limite para Liquidação Programada: na liquidação 

 da despesa, de acordo com o mês da data da inclusão da liquidação, ou 
 após realização de NPD de descentralização, ou NPD de reprogramação. 

 
Art. 18. A Unidade Gestora Executora somente conseguirá empenhar a 

 despesa havendo saldo na conta contábil 8.2.2.2.1.05.01.00 – Concessão a 
 Empenhar na UG executora do Pedido de Empenho – PED. 

 
§ 1º Os registros de concessão para empenho serão realizados pelo Tesouro 

 e para a UG Centralizadora e esta realizará as concessões para suas UG 
 Executoras, com exceção dos tipos de despesa igual a Folha de Pagamento 
 e Dívida Pública, que serão registrados automaticamente pelo sistema no 
 momento da inclusão do Empenho - EMP. 

 
§ 2º A Concessão de Empenho ocorrerá de forma automática nas 

 execuções do Poder Executivo de dotações oriundas de descentralização 
 externa de Outros Poderes. 

 
Art. 21. A inclusão da liquidação independe de concessão, estando limitada 

 apenas ao saldo da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 – Limite para 
 Liquidação Programada na UG executora do EMP no mês da data da 
 inclusão da liquidação." 

 
 
 
Art. 6º Os Anexos 01 e 02 da Instrução Normativa SAF 14/2013 serão atualizados 

diretamente no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ba.gov.br), Canal Finanças Públicas. 
 
 
Art. 7º A Diretoria do Tesouro, responsável pela gestão da programação financeira no 

Fiplan, poderá, a qualquer momento, retornar o controle da concessão financeira por meio das 
contas contábeis correspondentes. 

 
 
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Art. 9º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Instrução Normativa SAF 14/2013: 
 
 
I - inciso II do art. 2º; 



 

 

 
II - inciso III do art. 3º; 
 
III - inciso I do art. 7º; 
 
IV - inciso I do art. 11; 
 
V - inciso I do art. 12; 
 
VI - inciso II e § 2º do art. 15; 
 
VII - art. 22 e seu parágrafo único. 
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MANUEL ROQUE DOS SANTOS FILHO 
Diretor da Contabilidade Pública  

 
 
 

WALDEMAR SANTOS FILHO 
Diretor do Tesouro 

 


