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Vem chegando o São João e nosso informativo de junho traz uma entrevista com
o Procurador Geral do Estado, Paulo Moreno Carvalho, que fala sobre o casamento
entre Gestão e Direito, mostra que algumas das principais ações da PGE têm
a participação direta dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental (EPPGG) e deixa no ar uma sugestão importante: a criação, com a
participação da SAEB, de uma espécie de consultoria interna no Estado com
a presença de gestores de carreira para acompanhar desde o início as principais
obras estruturantes e inovadoras do governo. Paulo Moreno nos recebeu em seu
gabinete numa entrevista que contou com as participações do seu diretor-geral,
Cícero Rocha Filho, da assessora de comunicação da PGE, Mara Santana, e da
presidente da AGGEB, Daniella Gomes. Nosso informativo traz também novidades
sobre a tramitação do Projeto de Lei n. 23.306/2019, que cria o Dia do Gestor
Público, de autoria da Deputada Ivana Bastos e que tem o Deputado Alan Sanches
como relator.
A Diretoria

Entrevista com Paulo Moreno, Procurador Geral do Estado da Bahia
Como se dá esse casamento entre Gestão e Direito sobre
o qual o senhor falou em recente artigo?
Isso é parte hoje de uma visão mais moderna do papel da área
jurídica na própria gestão. A posição do Direito na gestão era
vista basicamente como validadora última de um processo ou
projeto que era gestado em algum ambiente da administração
pública. Mas hoje esse entendimento mudou. A área jurídica
deve estar ao lado da gestão, até porque ela integra a própria
gestão. Sem o Direito você primeiro perde tempo, pois se
houver um entendimento posterior contrário à proposição
inicial, o administrador teria que voltar atrás e fazer
um retrabalho. Ao passo que se a área jurídica se insere
na etapa de formatação de políticas públicas e nas decisões
do governo, você já antecipa e já confere alguma deﬁnição
jurídica desde o início do processo. Evidentemente que isso
não signiﬁca um papel preponderante, mas sim assume o papel
como mais um elemento importante na deliberação.
Não é o jurídico que vai deﬁnir as políticas públicas, mas ele
aparece como um elemento de suporte para as decisões. Então
eu entendo que isso tem sido uma tônica nos governos mais
recentes no sentido de os grandes projetos, os projetos
estruturantes como o metrô, os projetos de PPP, na área social, em tudo isso você teve a PGE como um
elemento importante na tomada de decisões, dentro de um processo em que você tem múltiplos atores.
E por ﬁm o governador, munido de uma série de dados passados por todos esses atores, tem todas as condições
para escolher o melhor caminho em cada situação.
Qual a importância que o senhor dá às carreiras de Estado, como a de EPPGG?

Não passa pela

São carreiras importantíssimas, pois têm um elemento que eu considero fazer toda
nossa cabeça
a diferença que é o conhecimento da história do próprio Estado. Você tem uma tocar a PGE sem a
carreira que traz toda a memória dos projetos, a memória de como as coisas são
presença desses
feitas, pois a pessoa que vivencia aquilo, que escreve e deixa esse registro e que tem
gestores. Se eu pudesse,
um assento estável no governo, ela traz consigo também a percepção dos erros e
acertos. Então, se é importante ter gestores que não sejam do quadro permanente, eu pediria mais
pois essa é uma questão político-administrativa, não pode perder a noção da gestores.
importância que as carreiras de Estado têm, principalmente quando você projeta qualquer política que passe por
mais de uma gestão. Aí você vê sensivelmente qual o papel das carreiras de Estado. Aí você encontra a memória,
o estudo acumulado, as vivências. Se você formar um Estado unicamente com um quadro temporário, você com
certeza teria prejuízos. Porque você tem decisões e projetos de Estado, que mesmo sendo iniciados por uma
gestão, são projetos que se incorporam ao próprio conceito de continuidade que o Estado precisa ter. É um princípio da administração essa continuidade. Então as carreiras de Estado estão ligadas a esse conceito. Há uma ideia
de que você possa, em algum momento, recuperar a percepção daquilo que deu certo e que deu errado. Na minha
visão essa deﬁnição da carreira de gestor é própria da administração pública, que deve olhar para a carreira de
EPPGG como um elemento diferenciado. Primeiro por ter recebido um treinamento de forma contínua que impacta na própria carreira. Segundo que esse treinamento deve ser revertido para o Estado e para a própria sociedade.
E terceiro pela conﬁança e pelo grau de vinculação dessas pessoas com as ações do estado, uma relação
institucional que os servidores permanentes têm, como o próprio nome diz, pois são servidores estatutários.
Como é o trabalho dos EPPGG na PGE?
Temos 16 gestores de carreira, todos eles em postos extremamente relevantes aqui na PGE. Eu diria que hoje são
pessoas imprescindíveis para a gestão. Porque eles agregam muito, inclusive poucos têm cargos em comissão,
acho que apenas uma pessoa tem cargo em comissão, mas todos são extremamente vinculados à nossa ação.
A Procuradoria não vive só de procuradores, é um erro pensar isso.

É um órgão que só vive e consegue dar conta de seus desaﬁos com
Então veja, os gestores
a participação direta de todos os seus servidores. E dentre esses
ajudaram a nos transformar
servidores os EPPGG têm uma participação fundamental,
internamente, a dar uma
sobretudo pela visão de administração pública, por ter passado
perspectiva
do outro lado, dos que
por outras secretarias, outras experiências, isso é muito impordemandam nossos serviços,
tante para que a Procuradoria tenha um feedback de nossa
relação com os outros órgãos. Podemos destacar que todos os
e internamente também nos ajudam
projetos de maior destaque de nossa administração têm a
a fazer entender a nossa relação com
participação direta dos EPPGG, como eu ressaltei em recente
todos os outros atores da
artigo publicado. Os projetos de maior impacto, seja em termos
gestão pública.
sociais ou no funcionamento interno da PGE, os procedimentos,
todos eles têm a participação ativa dos gestores. Isso fala muito mais do que qualquer outra coisa.
E qual o futuro que o senhor vê para os EPPGG dentro
da estrutura do Estado?
Para que o Estado cumpra melhor a sua função, para
avançar nas políticas públicas, houve uma mudança total
de paradigmas. Hoje nós temos uma restrição de recursos
ﬁnanceiros que não vêm mais da União com muita
frequência, e os que vêm são verbas carimbadas. Além disso,
está cada vez mais difícil arrecadar e nós estamos imbuídos
em melhorar esse processo com muita tecnologia e tudo.
Mas para que uma gestão dê certo é preciso de pessoas que
possam desenvolver os projetos. Então muitas vezes
é importante a presença de consultorias externas que nos
tragam uma nova visão em alguns temas. Mas uma proposta
que eu considero importante para o governo seria criar
grupos de gestores ligados com os projetos estratégicos do
governo. Temos muitas coisas em tramitação, projetos de
PPP, da securitização, projetos mais estruturados que
trazem uma estrutura mais soﬁsticada de engenharia
técnica e ﬁnanceira. E dentro desses projetos seria
Francisco Bruno, Maria Letícia Macedo, Viviane Chetto, Cristiane Araújo,
importante a presença dos gestores. Da mesma forma que
Daniella Gomes, Vaneska Schmidt, Kariny Souza, Antônio Marcos
Tavares, Naube Bonﬁm, Fabiana Lima, Cristina Lessa e Tâmara Teles
os procuradores tiveram uma mudança de postura, se
aproximando e se colocando à disposição do governo, eu tenho certeza que, nesses projetos mais estruturados,
de maior porte, os gestores podem ter uma participação fundamental. Pois muitas vezes falta mão-de-obra
qualiﬁcada e temos muitos gestores com capacidade comprovada em várias áreas, seja na contabilidade
pública, seja no olhar especíﬁco de acompanhamento de projetos e outras coisas. Eu penso que temos isso
dentro de casa, dentro da própria gestão, o que seria uma valorização da carreira e os gestores poderiam se
aproximar desses projetos. Hoje temos ações nas áreas de Segurança Pública, de criação de um fundo de
investimentos imobiliários, enﬁm, coisas que precisam de um olhar jurídico, mas que também precisam do olhar
técnico de quem conhece a gestão para que possamos superar os entraves naturais dessas ações mais
importantes. Essa é uma ideia que quero levar adiante e tenho certeza de que a SAEB também tem essa visão e
pode contribuir para a formatação de um modelo onde os gestores possam estar vinculados a esses grandes
projetos.

Opinião de Cícero Rocha Filho, diretor-geral da PGE
“Eu acho que uma coisa fundamental é essa mudança no conceito cultural da PGE em relação à gestão,
que está muito bem materializada na missão. Houve um processo de discussão interna para rever nosso
posicionamento estratégico e houve uma mudança substancial na missão, que é a Procuradoria
participando no processo de construção das políticas públicas do Estado.”

Principais projetos e ações dos EPPGG da PGE
DG
Daniella Souza de Moura Gomes
DG
Cristiane Matos de Araújo
DG
Tâmara Lenize de Azevedo Teles
CGE
Fabiana Alves de Lima
CGE
Neube Vestina Costa da Silva Bonﬁm
CGE
Viviane Mendonça Chetto
CEA
Maria Letícia Andrade Macedo
Vaneska Wolney Schmidt
CEA
CEA
Cristina Carvalho Cruz Burgos Lessa
CEA
Antonio Marcos Tavares de Menezes
CCI
Francisco Bruno Pereira
Corregedoria
Flaviana Orge Pimenta Machado
Corregedoria
Debora Cenira Farias Bastos
PJ
Kariny Queiroz de Souza
Maria de Fátima Freitas Sampaio
PROFIS
Carla Mariane Souza da Cunha
PROIN

Gestora do Convênio do Projeto "Começar de Novo" e do Informe Gerencial

Coordenadora da Qualidade (ISO 9001:2015)
Gestão documental e apoio técnico ao Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015)
Escritório de Projetos
Escritório de Acompanhamento da Estratégia
Gerente do Projeto de Estruturação do Núcleo de Execuções Fiscais (não tributário)
Educação corporativa/Capacitação
Educação corporativa/Capacitação
Estágio de pós-graduação
Projeto de Gestão de Pessoas
Controle Interno
Assessoramento à Corregedoria
Assessoramento à Corregedoria
Coordenação Técnica da Procuradoria Judicial
Recuperação de crédito/SIGANT
Recuperação de crédito/Execuções ﬁscais estratégicas

DISTRIBUIÇÃO DOS EPPGG - PGE

19%
19%
25%

37%

Área de sustentação
Capacitação
Correição e Controle Interno
Finalís�cas

A Diretoria Geral e a Coordenação de Gestão
Estratégica, que integram a área de sustentação
da PGE, concentram hoje o maior quantitativo de
EPPGG, representando 37% do total.
Em seguida posiciona-se o Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento, órgão incumbido de promover
a capacitação dos integrantes do corpo funcional da
PGE, com 25% desse quantitativo.
Por ﬁm, vêm a Corregedoria e o Controle Interno,
acompanhadas das ﬁnalísticas, no caso as
Procuradorias Fiscal, Judicial e do Interior, ambas com
19% do quadro de EPPGG.

AGGEB EM AÇÃO
Já está em processo rápido de tramitação na
Assembleia Legislativa da Bahia o Projeto de Lei n.
23.306/2019, que cria o “Dia do Gestor Público”.
De autoria da Deputada Ivana Bastos, o PL tem
o Deputado Alan Sanches como relator. O objetivo da
proposta é valorizar os proﬁssionais que exercem
atividades de gestão pública lato sensu, tendo em vista
a busca de qualidade e eﬁciência às políticas, planos,
programas, projetos e ações governamentais do
Estado, dando maior visibilidade também à atuação
dos EPPGG, na condição de gestores de carreira.
O projeto já se encontra em apreciação nas comissões
da Casa e a expectativa da AGGEB é que ele seja
aprovado em plenário antes do recesso junino.
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