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ANÍBAL BENTES, LARA MATTOS, FRANCISCO VIDAL
e mais 37 gestores de carreira contribuíram decisivamente para a
construção do principal instrumento de planejamento governamental,
e que mostra quais são as verdadeiras prioridades da atual gestão

Leveza:
Gestores de carreira na
SEPLAN conduziram a
intrincada tarefa de construir
um Plano Plurianual para a
Bahia

A Participação dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental na Elaboração do Plano
Plurianual 2020-2023 foi decisiva. 40 EPPGG contribuíram para a formulação do principal instrumento de
planejamento público, instituído pela Lei nº 14.172/2019, e que mostra quais são as prioridades do atual
governo. Este é o resultado de um complexo e longo processo de articulação entre os três Poderes, coordenado pela Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE) da Secretaria do Planejamento (SEPLAN), que teve início ainda em 2018 com a realização de oficinas para elaboração dos planos estratégicos
organizacionais (PEO) dos órgãos e entidades. Esta foi uma iniciativa inédita para formulação do PPA,
coordenada pela Superintendência de Gestão e Informação da Secretaria da Administração (SAEB), com
apoio da SPE.

AS REFERÊNCIAS PARA A ELABORAÇÃO do por minutas para os Compromissos do Poder ExecutiPlano foram o Plano de Governo Participativo apresentado vo e orientar os demais Poderes. As ementas programána campanha eleitoral do atual Governador, os objeti- ticas e as minutas dos Compromissos foram discutidas
vos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Inte- e ajustadas com os órgãos e entidades; estes estabelecegrado (PDI Bahia 2035) e os planos estratégicos orga- ram o conjunto de Iniciativas que demonstram as intervenções que serão desenvolvidas e que contribuirão
nizacionais.
A fase de elaboração teve como principal característica diretamente para o alcance das Metas.
a pactuação de Metas e Iniciativas de responsabilidade Dos 13 eixos estratégicos do Plano de Desenvovimende órgãos diversos, associadas a compromissos distin- to Integrado e respectivos Programas do PPA, sete foram concebidos sob a responsabilidade
tos em cada um dos Programas. As direde EPPGG, também responsáveis pela
trizes foram:
articulação e coordenação institucional
•fortalecimento da gestão e da goverEPPGG
para elaboração dos respectivos Comnança das políticas públicas no âmbito
articularam e
promissos dos programas do PPA, volde todos os Poderes e órgãos autônomos;
coordenaram a
•fortalecimento da dimensão estratéelaboração dos tados para atender aos objetivos estratégicos de longo prazo: Anibal Bentes
gica, determinando o alinhamento com
compromissos
do PPA
(Segurança Pública e Defesa Social);
o Planejamento Estratégico de longo praFrancisco Vidal (Programa de Geszo do Estado e promovendo a integração
tão Governamental); Lara Matos (Ascom os Planos Estratégicos Organizaciosistência Social e Garantia de Direitos, Política para as
nais;
•consolidação da dimensão territorial, mantendo a Mulheres e Igualdade Racial); Patrícia Dias (Saúde) e
Mariana Sá (Cultura). As oficinas dos planos organizaregionalização baseada nos Territórios de Identidade;
•participação social na formulação, execução e moni- cionais ficaram sob a responsabilidade de dois EPPGG
da SAEB: Daniela Svec (Disseminação de Soluções
toramento;
•sustentação da articulação entre diferentes órgãos em Gestão) e Milton Coelho (Soluções em Gestão).
e entidades para os compromissos, indicadores, metas A elaboração deste Plano contou com as três Superintendências da SEPLAN, associadas em Grupo de Coore iniciativas de diferentes programas.
À SEPLAN competiu conceber os Programas e pro- denação e Grupo de Trabalho para a coordenação e re-

alização. Assim, outros gestores de carreira se juntaram de Infraestrutura (Adriano Oliveira, Zuleide Cunha,
ao planejamento estadual: Alexandre Junqueira (Sis- Celso Rodrigues e Maria Amélia Amaral. Sobre esta
tematização da Informação); Ana Suely Ferreira e Ja- última, leia matéria na nossa edição de setembro de
mille Lima (Monitoramento); Maria Presidio (Acom- 2019); Secretaria da Administração (Wilson Cardoso);
panhamento e Monitoramento), Patrícia Almeida, Secretaria de Administração Penitenciária e RessocialiAna Cristina Santos e Roberlinda Santos; Cláudio zação (Ana Claudia Almeida) e Gabinete do GoverPeixoto (Superintendente de Orçamento Público), Ro- nador (Leonardo Magalhães). Do Tribunal de Justiça,
sana Dourado (Programação Orçamentária), Lucy contamos com Ana Paula Matos.
Todos os Especialistas em Políticas PúCardozo (Gestão Orçamentária), Sidblicas e Gestão Governamental comproney Santos (Normas e Procedimentos);
metidos em diferentes níveis e etapas do
Fabiana Mattos (Cooperação FederaO PPA é
processo de elaboração do Plano Pluriativa); Marcelo Senhorinho, Ricardo
composto por
nual para 2020 a 2023 exerceram suas
Duarte e Vanduy Cordeiro (GovernanProgramas,
ça Territorial); Dilma de Jesus (PlaneCompromissos, atribuições de desenvolvimento de ativiIniciativas e
dades de planejamento e gestão goverjamento e Gestão). Da Superintendência
Metas
namentais, visando ao aprimoramento
De Estudos Econômicos e Sociais, coninstitucional da Administração Pública
tamos com Gustavo Pessoti (Diretor de
Estadual, com atuação no gerenciamenEstatística, leia matéria na nossa edição
de outubro de 2019), Luiz Mário Vieira, Luiz André to e assessoramento governamental, em graus elevados
de complexidade, responsabilidade e autonomia, bem
Alves e Antônio Marcos Barreto.
Contamos ainda com EPPGG em outros órgãos e seto- como na formulação, implementação e avaliação de pores. Na Secretaria da Segurança Pública (Carlito Júnior, líticas públicas, implementando com perfeição o que esJúlio Lima, Ricardo Oliveira e Silvana Salomão); tabelece a Lei nº 11.366/2009. Apenas outro indicativo
Secretaria da Saúde (Emanuele Barbosa); Secretaria da excelência inata à carreira.

AS PRIORIDADES DO GOVERNO, 2020-2023
PROGRAMA

Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais
Política para as Mulheres

R$

1,01%
0,99%
1,04%
0,52%
1,74%
0,50%
2,33%
0,30%
0,30%

63.307.937
67.833.945

Meio Ambiente e Sustentabilidade

241.372.389

Cultura

258.106.937

Ciência, Tecnologia e Inovação

684.605.837

Assistência Social e Garantia de Direitos

699.762.651

Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho

735.692.357

Desenvolvimento Produtivo

1.359.419.984

Desenvolvimento Rural

1.892.216.874

Infraestrutura

3.464.269.937

Desenvolvimento Urbano

4.263.558.937

Recursos Hídricos

6.056.131.337

Segurança Pública e Defesa Social

21.738.573.249

Saúde

22.051.088.350

Educação

23.088.383.000

TOTAL

89.734.982.731

O infográfico leva em consideração os valores absolutos em R$ estimados
para cada Programa para o período 2020-2023. Não foram incluídas as
quantidades de Compromissos, Metas e Iniciativas dedicadas a cada um
dos 15 Programas.

4,09%
4,98%
6,98%
25,96%

24,45%
24,80%

Nesta edição especial de janeiro e fevereiro destacamos
a luta dos EPPGGs, ao lado de outras categorias do
funcionalismo público, para impedir que a Reforma da
Previdência da Bahia penalizasse demais os servidores do Estado. Através de nossa diretoria, participamos
de dezenas de reuniões, fóruns e debates, buscando trazer melhorias às propostas apresentadas pelo Governo.
Destaque especial para as reuniões que fizemos com
deputados de vários partidos, entre eles os líderes do
Governo, Rosemberg Pinto, da Oposição, Targino Ma-

chado, além do apoio ao trabalho de Hilton Coelho,
que conseguiu paralisar na Justiça a tramitação do projeto governista. Mesmo com a proposta sendo aprovada
na Assembleia Legislativa de maneira um tanto truculenta, podemos destacar que obtivemos alguns avanços
sobre o projeto, mostramos que a parceria iniciada com
as Carreiras do Estado Organizadas (CEO) é um
caminho sem volta para o fortalecimento das carreiras
de Estado e reafirmamos nosso compromisso de lutar
cada vez mais pela nossa categoria.
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Revista da AGGEB em
nosso site!

aggeb.org.br

DIRETORIA, BIÊNIO 2019-2021
Presidente
Daniella S. de Moura Gomes
Vice-Presidente
José Hélio Brito Costa Junior
Diretor Administrativo-Financeiro
Adson Andrade
Jornalista responsável
João Paulo Costa
Diagramação
Alexandre Vigas

