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CONVERSAMOS COM ALGUNS DOS GESTORES DE CARREIRA
QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DE UM DOS ÓRGÃOS MAIS
IMPORTANTES (OU SERIA O MAIS IMPORTANTE?) DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Controle e eficiência. Essa é a marca dos EPPGG que atuam na Secretaria da Fazenda (SEFAZ), uma das
mais importantes peças na engrenagem da nossa máquina pública. A Revista da AGGEB conversou com
três dos onze gestores de carreira que hoje trabalham na Fazenda. Abaixo, eles relatam suas trajetórias e
as principais ações e projetos em que estão envolvidos, mostrando uma turma boa de contas, de gestão e
que tem pleno conhecimento da importância de seu papel para o bom desempenho do Estado.

CÁSSIA LAVIGNE: “sou graduada em
Contabilidade e pós-graduada em Finanças
Públicas pela UFBA. Em 2000 tomei posse
na SEFAZ e fui designada para atuar na Diretoria do Tesouro na Gerência de Programação Financeira, onde atuei por 15 anos, adquirindo expertise. Em
2015, com a nova administração, as ações relacionadas à
programação financeira, antes vinculadas à Diretoria do
Tesouro, passaram para a Coordenação Geral de Planejamento e Acompanhamento Financeiro. Em 2018
o então gestor da área de programação financeira se
aposentou, no que fiquei respondendo pela gestão das
ações às quais já vinha atuando. Havia o empecilho para
a assunção do cargo em razão de impedimento legal
para o EPPGG assumir o símbolo DAS-3 na Fazenda.
Foi quando, considerando a necessidade, a confiança no
meu trabalho e a importância de manter o padrão dos
serviços desempenhados, a administração superior da
Secretaria, em atendimento à demanda natural que se
apresentava, viabilizou a alteração legal, de forma que
eu viesse a assumir a gestão da programação financeira.
Trabalhamos em equipe aqui na SEFAZ e tenho muito
que agradecer aos meus chefes e colegas de trabalho,
pois são pessoas com muita disponibilidade, responsabilidade, competência e – o mais importante de tudo – ,
o comprometimento com o trabalho para ajudar nas demandas
diárias do Estado. Quando recebi a notícia da promoção tive
consciência que simplesmente
fui colocada no novo cargo mediante meus resultados. Aí pen-

atenção:
texto e fotos
são anteriores
à pandemia

sei ‘e o que devia fazer para ficar preparada para essa
nova fase?’ Bem, precisava saber quais eram as
novas habilidades a serem desenvolvidas diante
da oportunidade e assim tentar eliminar possíveis
adversidades que pudessem interferir no sucesso da
nova função e ter pulso firme, ou seja, deixar muitas
vezes o lado emocional de lado e agir mais com a razão.
Não importa a atividade que exerçamos, o cargo que
ocupamos, ou as circunstâncias pelas quais estejamos
vivendo. Todos nós, em algum momento, desempenhamos ou somos colocados na condição de líder. Como
pessoas, somos diariamente desafiados pela vida e a
grande virtude está em nossa capacidade de enfrentá-la.
Liderar é um desafio. Não na condição de confrontar
alguém, mas saber que será desafiado”.
PAULO TADEU DE FREITAS: “comecei no serviço público em 1985-86 como estagiário de engenharia
civil na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). Formei em 1986 e trabalhei no setor privado
em construção civil até 1995, quando fui trabalhar no
setor de Engenharia da Secretaria da Saúde (SESAB),
ficando lá por quatro anos, indo depois para a extinta SUCAB. Em janeiro de 2002 fui empossado como
Técnico em Serviço Público. Passei três anos na Diretoria de Orçamento da Secretaria do Planejamento
(SEPLAN); depois fui para a Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira
para o Desenvolvimento (SPF)
trabalhar com operações de crédito. Em 2007 fui nomeado Coordenador, e em 2009 Diretor,
cargo ocupado até hoje. Ter um

EPPGG em cargo ou função dessa natureza
contribui para valorização, fortalecimento e
reconhecimento da carreira na administração
pública estadual. Em tempos de recursos escassos e muitas transformações na sociedade
e no próprio setor público, a gestão é a bola
da vez, uma expertise fundamental para que as
organizações – privadas inclusive – consigam responder aos desafios sempre novos e mais complexos que se
apresentam. Os EPPGG formam uma carreira projetada para atuar com este propósito em mente e acredito
que têm correspondido às expectativas ao atuarem nas
diversas áreas do Estado, sempre sob o primado da gestão moderna, voltada para resultados”.
NILSON GALVÃO: “sou jornalista graduado pela
UFBA, com especialização e mestrado em Comunicação e Política. Tenho experiência em veículos da mídia
baiana e ainda em assessoria de imprensa nos setores
privado e público. Em 2005, ingressei na carreira. Devido ao caráter transversal do EPPGG, segui atuando na
área de comunicação, sempre como gestor. Coordenei a
Assessoria de Comunicação da Secretaria da Administração (SAEB) e desde 2013 lidero a Ascom da SEFAZ.
Coordenar a comunicação da Fazenda é enriquecedor:

convivo com o cotidiano de ações que têm
mantido o equilíbrio fiscal do Estado da
Bahia em um contexto já bastante desafiador
nos últimos anos de crise econômica. Assisto
de perto à modernização do fisco baiano, às
articulações interinstitucionais para combate
à sonegação e de controle do gasto público.
Na Ascom, damos informação qualificada e confiável
aos veículos de comunicação, seja com a produção de
releases feitos por nossa equipe, seja com respostas
ágeis às solicitações de veículos nacionais, como Folha, O Globo, Estadão e Valor Econômico, ou locais, como
A Tarde, TV Bahia, Bandnews, Bahia Notícias, Correio* e
tantos outros, incluindo blogs e rádios de todo o Estado. Em paralelo, estamos cada vez mais frequentes
nas redes sociais e fazemos um trabalho permanente
de comunicação interna, visando ao engajamento dos
fazendários em torno das iniciativas e metas da SEFAZ.
Acredito que a formação como EPPGG, assim como
o convívio com os colegas de carreira, tem contribuído
bastante para aprofundar minha atuação como gestor
da área de comunicação.
Ah, e pra finalizar: sou poeta nas horas vagas”.

AGGEB FAZ BALANÇO SOBRE DIA DO GESTOR: as diversas atividades realizadas em comemoração ao Dia do Gestor Público cumpriram seu objetivo principal, que foi ampliar a visibilidade da carreira
diante da sociedade. Essa é a avaliação da presidente da
entidade, Daniella Gomes. “O Dia do Gestor foi criado
no ano passado e em 2020, mesmo com a pandemia
e a necessidade de isolamento social, conseguimos fazer uma programação ampla e significativa em vários
meios, atendendo a um dos pilares de nossa administração que é elevar o nome dos EPPGG e mostrar a
sua importância para o cidadão”, destaca Daniella. O

do presidente do Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás Eduardo Aires, além da própria Daniella.
“Mas não podemos deixar despercebida a continuidade da estratégia de investida forte em termos de mídia,
com a participação ao vivo no programa Band Mulher,
entrevista em emissora de rádio, além da veiculação de
programetes nas rádios Metrópole FM e Band News
FM e da criação de um VT Institucional”, pontua. Sobre o VT, realizado por empresa contratada pela Associação especificamente para a ocasião, cabe destacar
ainda a parceria com a TV Assembleia, que o reproduziu na íntegra. O filme também está disponível no

ponto alto dessa programação foi o webinar promovido
pela Secretaria da Administração (SAEB) em parceria
inédita com a AGGEB, e que contou com a presença
da deputada Ivana Bastos – autora da Lei que criou
o Dia do Gestor Público na Bahia – do secretário da
Administração Edelvino Góes, do ex-secretário do
Planejamento e integrante da carreira Alberto Valença,

canal da AGGEB no YouTube, outra inovação para
esse ano. “E nosso programete de rádio foi retransmitido de forma gratuita pela Rádio Pombal FM, emissora
que atinge mais de 10 municípios da região, graças ao
empenho de nosso vice-presidente Hélio Brito Junior,
o que garantiu a interiorização da campanha ampliando
o seu alcance”, concluiu Daniella.

Perdeu alguma? Confira e baixe todas as
edições anteriores da
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nosso site!
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O EPPGG
CONTROLE E Gestão de Riscos
Há muito a sociedade tem exigido dos gestores públicos mais eficiência e efetividade nas suas ações. Neste
sentido, o controle interno assume um papel que interessa a todos: o esforço pelo uso adequado dos escassos
recursos públicos.
Definido como o processo efetuado pelo corpo funcional de um órgão ou entidade, integrado ao processo de
gestão e estruturado para identificar, avaliar e enfrentar potenciais riscos que possam afetar a organização, o
controle interno destina-se a fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos institucionais.
Na Bahia, integram a estrutura básica de controle interno do Poder Executivo a Auditoria Geral do Estado
(AGE), vinculada à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), e as Coordenações de Controle Interno (CCI) ou
unidades equivalentes na estrutura dos órgãos e entidades.
Essas Coordenações – que passaram a integrar a estrutura básica das Secretarias de Estado a partir da Lei nº
13.204/14 e que possuem suas atividades disciplinadas no Decreto nº 16.059/15 – desempenham as atribuições de acompanhamento, controle, fiscalização e monitoramento de riscos, buscando assegurar a conformidade de atos e fatos administrativos. Seu objetivo é proteger bens, ativos e recursos públicos contra o
desperdício, perda, mau uso, dano, utilização inadequada ou apropriação indevida.
A AGE segue o Modelo das Três Linhas de Defesa adotado pelo Institute of Internal Auditors (IIA), onde
cada uma das “linhas” desempenha papel distinto dentro da estrutura mais ampla de governança da organização. A primeira linha de defesa é o controle realizado pela gerência operacional. A segunda é constituída de
funções de conformidade, inspeção e gerenciamento de riscos. Já a terceira linha é representada pela auditoria interna, onde atua a AGE.

Na AGE, o papel desempenhado pelos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental
(EPPGG) no processo de controle interno pode ser observado no monitoramento das CCI e também no
controle preventivo, em especial quanto à gestão do Portal Transparência Bahia e na gestão de riscos,
atuando, nesta última, através do Programa de Gestão de Riscos (PGR).
O trabalho dos EPPGG neste contexto abre uma janela de oportunidades a fim de que a carreira contribua
para o aprimoramento do sistema de controle no setor público, dado que um dos grandes desafios impostos
na atualidade consiste exatamente na busca por uma gestão mais transparente, participativa e capaz de
oferecer resultados concretos à população.
Compõem o quadro da AGE os EPPGG Wellington Oliveira, Cláudia Caldas e Cristiane Lopes.

Política Financeira e Gestão
A Superintendência de Administração Financeira (SAF), que tem por finalidade coordenar as ações relativas
à política financeira e gestão das finanças do Estado da Bahia, bem como gerir sua política de investimentos
e financiamentos, conta com a atuação de três EPPGG. São eles: Cássia Lavigne, Fernando Mercês e Caio
Greve.
Esses Especialistas compõem a equipe da Coordenação Geral de Planejamento e Acompanhamento Financeiro (COPAF), que integra a estrutura da Diretoria da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (DICOP).
A COPAF tem por finalidade o estudo, o planejamento, a análise, o acompanhamento, a programação financeira, o controle da execução orçamentária e a avaliação das atividades da área financeira do Estado, de
forma a garantir informações e ações adequadas ao processo decisório.
•
Cássia Lavigne está à frente da Assessoria Técnica de Programação Financeira (ASPF), que acompanha os orçamentos das unidades do Estado, promovendo o controle da execução orçamentária visando ao
equilíbrio entre o fluxo de arrecadação da receita e a realização da despesa, executa atividades relativas a
gestão do Cronograma Mensal de Desembolso do Estado e suas alterações, elaboração de relatórios gerenciais para tomada de decisões tempestivas pela alta administração e conduz os projetos de criação, melhoria
e homologação de sistemas que envolvam a Programação Financeira e Orçamentária do Estado, através das
ferramentas do BI/IBM COGNOS e FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças.
•
Fernando Guimarães atua na Gerência de Acompanhamento Financeiro (GERAF), que elabora os
Relatórios Financeiros Bimestrais - RREO e Quadrimestrais – RGF do Estado da Bahia, englobando a
geração sistemática dos dados na ferramenta de Business Inteligence COGNOS e a utilização das memórias
de cálculo para a conferência sistemática dos mesmos. Seu trabalho inclui a realização de estudos técnicos
para a implementação de ajustes nas memórias, elaboração dos relatórios financeiros mensais disponibilizados no Portal Transparência Bahia, a partir da geração dos dados no sistema COGNOS, que são tratados,
formatados conforme respectivas memórias de cálculo, e publicados eletronicamente no Portal, bem assim o
gerenciamento das informações financeiras do Estado da Bahia disponibilizadas no Sistema Federal SICONFI, incluindo a conferência do rascunho elaborado pela contabilidade e o preenchimento dos dados no
sistema.
•
Caio Greve trabalha na Gerência de Planejamento Financeiro (GPLAN), sendo responsável por
preparar relatórios, apresentações e demais documentos de suporte para audiências públicas e ainda pela
elaboração de informações e projeções diversas.

Gestão nas Operações de Crédito
A Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento (SPF) iniciou suas atividades em 2003 dentro da estrutura organizacional da SEPLAN, tendo sido deslocada para a SEFAZ a partir de
janeiro de 2015, por determinação da Lei nº 13.204.
Tem por finalidade, em articulação com outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e de
outras esferas de Governo, propor, coordenar, apoiar e executar as ações de negociações de parcerias e
mobilizações de recursos para o financiamento de programas e projetos de desenvolvimento econômico e
social. Na sua estrutura as atividades regimentais são desenvolvidas através de duas diretorias e suas respectivas coordenações: Diretoria de Operações de Crédito (DOC) e Diretoria de Contratos e Convênios Federais
(DCF).
Três Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental compõem o quadro da DOC. São eles:
Paulo Tadeu (Diretor), Rosa Virgínia (Coordenação de Operações Externas) e Rosemary Paiva (na Coordenação de Operações Internas).
A Diretoria de Operações de Crédito tem como atribuição a captação de recursos, competindo-lhe analisar os
programas e projetos estratégicos governamentais e identificar suas fontes de financiamentos – nacionais e
internacionais; manter cadastro de entidades e fontes de financiamentos e de projetos passíveis de execução;
orientar a elaboração de engenharia orçamentária e financeira para a viabilização de programas e projetos
estratégicos financiados; apoiar e acompanhar a elaboração, pelos órgãos e entidades competentes, de
programas a serem financiados com recursos externos e internos; preparar cartas consultas de projetos e
documentos necessários ao processo de financiamento externo e interno.
Tem ainda atribuição de execução, na condição de Coordenador quando se tratar de financiamentos que
tenham mais de um executor.
Exerce também a função de acompanhamento, avaliando mensalmente dados e informações sobre a execução dos programas e projetos financiados; verificando periodicamente disponibilização de recursos por
entidades e fontes de financiamento; projetos passíveis de negociação; acompanhando a execução financeira
de empréstimos externos para financiamento de políticas públicas – DPL/PBL.
Os recursos de empréstimo são de grande importância para o Estado da Bahia, porque reforçam a estratégia
de governo para o alcance das metas apontadas no Plano Plurianual 2020 - 2023, contribuindo para a execução de políticas públicas pactuadas com a população baiana e também contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população baiana em razão da implantação de programas de investimentos.
O trabalho desenvolvido pelos EPPGG da Sefaz contribui para que as ações governamentais repercutam no
conjunto da sociedade baiana, elevando a capacidade do Estado da Bahia de prover serviços públicos e
melhorar a qualidade dos gastos públicos.

PROJETOS X VALORES ENVOLVIDOS
Recursos globais da carteira de operações de crédito externo – valor U$ 687 milhões:
PREMAR II – U$200milhões (executor SEINFRA)
PROSUS – U$200 milhões (executor SESAB)
Bahia Produtiva (PDRS) - U$150 milhões (executor CAR)
PRODETUR Nacional - U$47 milhões (executor SETUR)
PROFISCO I - U$45 milhões (executor SEFAZ)
PROSEMIÁRIDO - U$45 milhões (executor CAR)
(Em negociação) PROFISCO II, no valor de U$40 milhões
Carteira de projetos de operações de crédito externo:
PREMAR II
Construção e manutenção de rodovias no Estado
PROSUS
Construção do Hospital Metropolitano
Reforma do Hospital João Batista Caribé
Reforma no Hospital Roberto Santos
Construção de 12 Policlínicas
Construção de 10 Unidades Básicas de Saúde
PRODETUR Nacional
Instalações náuticas na Baia de Todos os Santos e saneamento básico
Recuperação e restauração do Museu do Recôncavo Wanderlei de Pinho
Recursos globais da carteira de operações de crédito interno – valor R$ 2,088 bilhões:
PROINVESTE - R$1,488 bilhões (executores diversos)
PROINFRA R$600 milhões (executores diversos)
PROINFRA
Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 29 de Março
Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá/Avenida Gal Costa
Construção da Ponte Ilhéus-Pontal
Requalificação do Complexo Teatro Castro Alves
Implantação, construção e recuperação de diversas rodovias
PROINVESTE
Ampliação do Hospital Geral do Estado
Construção do Hospital da Costa do Cacau
Construção do Hospital da Chapada
Construção da Av. Artémio Castro Valente
Ponte sobre Rio Baetantã
Complexo Viário do Imbuí - Viadutos do Imbuí, Narandiba
Vias Marginais na Av. Paralela
Construção do Sistema Viário do Loteamento Industrial do Pólo Logístico
Duplicação da Av. Pinto de Aguiar
PROSEGURANÇA
Instalação e Equipamentos do Centro Integrado de Gestão de Emergências da SSP - CIGE
Construção do Hospital Prado Valadares
PROINFRA II, no valor de R$250 milhões

