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QUALIDADE DO GASTO 
MODERNIZAÇÃO DO FISCO 
COMBATE À SONEGAÇÃO

MAIS DESENVOLVIMENTO

Concebido em 2015 para assegurar a plena operacionali-
zação do serviço público estadual e sua capacidade de 
maximizar os recursos disponíveis e, assim, potencializar 

a atuação do Estado, o Modelo Bahia de Gestão apresenta re-
sultados tanto na dimensão administrativa quanto na que mais 
interessa à sociedade, que é a das entregas de obras, ações e 
indicadores em consonância com políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento econômico e social.

A equação é simples. A Bahia contabilizou economia real de R$ 9 
bilhões entre 2015 e 2021 nas despesas de custeio da máquina, o 
que permitiu ao Programa de Qualidade do Gasto Público destinar 
mais recursos diretamente ao atendimento das demandas da so-
ciedade. Em meio às sucessivas crises da economia brasileira, o 
governo baiano somou investimento de R$ 18 bilhões no mesmo 
período, o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo. A 
Bahia mantém-se ainda entre os líderes nacionais em Parcerias 
Público-Privadas, com os atuais contratos somando também R$ 
18 bilhões, uma parte em investimentos do setor público e a outra 
desembolsada pelo segmento empresarial.

Um caso emblemático é o da saúde. Somos um dos estados com 
mais baixa letalidade pelo coronavírus, o que reflete o expressivo 
investimento público na área: além de ter construído desde 2015 
nove hospitais e 22 policlínicas regionais, que chegarão a 26 até 
o final de 2022, hoje a Bahia conta com 2.209 leitos públicos de 
UTI. As PPPs em saúde incluem o Hospital do Subúrbio, premia-
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A BAHIA CONTABILIZOU 
ECONOMIA REAL DE R$ 9 BILHÕES 
ENTRE 2015 E 2021

do internacionalmente, e o Instituto Couto Maia, um símbolo do 
combate à pandemia. Ainda entre as PPPs, o Metrô de Salvador 
e Lauro de Freitas é hoje um dos maiores do país e o mais bem 
avaliado pelos usuários.

A qualidade do gasto é um dos pilares do Modelo Bahia de Gestão, 
implantado na primeira administração do governador Rui Costa a 
partir de elementos que começaram a ser delineados no governo 
anterior, de Jaques Wagner. Os outros pilares são a modernização 
do fisco e o combate à sonegação. Junto à garantia de novos in-
vestimentos, a gestão eficaz preserva o equilíbrio fiscal: a Bahia 
está entre os poucos estados que, ao longo de anos de crise 
econômica no país, nunca deixaram de pagar o funcionalismo 
rigorosamente em dia e dentro do mês trabalhado, e de honrar 
os compromissos com fornecedores.

A melhor atuação do setor público é a que se traduz em bons 
frutos da presença do Estado na vida das pessoas. Esta é, também, 
uma boa forma de descrever a filosofia de trabalho do Modelo 
Bahia de Gestão.

Manoel Vitório
Secretário da Fazenda do Estado da Bahia

Modelo Bahia de Gestão
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TRÊS PILARES 
DE UMA ESTRATÉGIA VITORIOSA

Um conjunto coerente de medidas implementadas pelo 
governo baiano explica os expressivos investimentos que 
resultam em mais qualidade de vida, mais emprego e renda 
e maior efetividade do setor público baiano para comba-
te aos efeitos da persistente crise econômica brasileira. 
Estas medidas articulam-se no Modelo Bahia de Gestão.

SÃO TRÊS PILARES: a modernização do fisco resulta 
em melhoria consistente na arrecadação e se articula 
com os avanços na área de cidadania fiscal; o combate 
à sonegação envolve as parcerias organizadas no Cira – 
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos; e 
a qualidade do gasto reduz os custos de manutenção 
para dar prioridade àqueles que efetivamente atendem 
às demandas da população.

Da confluência destes pilares resulta o equilíbrio fiscal, 
garantia da plena operacionalidade dos serviços e de mais 
e melhores investimentos, com recursos próprios ou via 
Parcerias Público-Privadas.
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MODERNIZAÇÃO DO FISCO



ENTRE OS MAIS 
AVANÇADOS DO PAÍS

O fisco baiano está entre os líderes do país em uso de 
tecnologia para melhorar os resultados da administração 
tributária. A constante modernização tecnológica imple-

mentada nos últimos anos tem permitido à Sefaz-Ba consolidar 
avanços significativos nas suas atividades finalísticas e concreti-
zar o Modelo Bahia de Gestão. Com a implantação, em junho de 
2015, do Programa Sefaz On-line, a gestão tributária do governo 
baiano assegurou as condições para potencializar a assertividade 
da fiscalização, melhorar o relacionamento com o contribuinte e 
promover a concorrência leal no mercado baiano.

O Sefaz On-Line vem transformando os processos de trabalho 
e melhorando os resultados da gestão tributária, com base nas 
informações geradas pelos documentos digitais, como a Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e), a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e), a Escrituração Fiscal Digital (EFD), a Declaração do Sim-
ples Nacional (PGDAS-D), entre outras.

Nos últimos anos, a adoção de novas tecnologias tem ocorrido em 
ritmo intenso. A Sefaz-Ba teve a capacidade de armazenamento 
de dados multiplicada em mais de dez vezes desde 2015, de 70 
para 800 terabytes. Passou a contar ainda com um servidor de 
Big Data equipado para processar em segundos grandes volumes 
de dados, com uma sala-cofre e com recursos de mineração de 
dados de última geração.

Com o Programa Sefaz On-line, a gestão tributária 
do governo baiano assegurou as condições para potencializar 
a assertividade da fiscalização, melhorar o relacionamento 
com o contribuinte e promover a concorrência leal 
no mercado baiano.
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A fiscalização baseada no cruzamento de dados utiliza informações 
contidas nos documentos fiscais digitais, nas declarações enviadas 
pelos contribuintes do ICMS e nos relatórios apurados junto às 
operadoras de cartões de crédito e débito, entre outras fontes.

A implantação de novos sistemas corporativos, entre os quais 
se destacam o e-Fiscalização e a Malha Fiscal Censitária, está 
diretamente relacionada com a melhoria da eficiência do fisco. 
O e-Fiscalização amplia o combate à sonegação ao intensificar o 
encaminhamento massivo de notificações a contribuintes sele-
cionados por região, segmento ou tipos de indícios identificados 
pelos cruzamentos de dados via Malha Fiscal Censitária. 

A modernização vem atuando também em favor das empresas. 
Eventuais erros em declarações ou pagamentos identificados 
nas malhas fiscais são informados aos contribuintes via DT-e e 
podem ser corrigidos por meio da autorregularização, de forma 
a evitar possíveis autuações ou sanções administrativas. As em-
presas empenhadas em manter em dia sua agenda tributária são 
assim beneficiadas pela agilidade do fisco na identificação de 
inconsistências e na comunicação destas ao contribuinte, sem 
que decorra muito tempo após o fato gerador.

O Sefaz On-Line vem transformando os processos 
de trabalho e melhorando os resultados da gestão 
tributária, com base nas informações geradas 
pelos documentos digitais.

foto: Ascom
 Sefaz-Ba
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MALHA FISCAL CENSITÁRIA

Intensificar o cruzamento das informa-
ções contidas nos documentos fiscais 
eletrônicos, nas declarações enviadas 
pelos contribuintes do ICMS e nos rela-
tórios apurados junto às operadoras de 
cartões de crédito e débito está no foco 
do trabalho da Secretaria da Fazenda. No 
novo modelo de fiscalização em tempo 
real que consiste no batimento de infor-
mações extraídas de documentos fiscais 
eletrônicos e outras bases de dados, a 
Malha Censitária realiza uma verdadeira 
varredura nos documentos fiscais de to-
das as empresas contribuintes do ICMS, 
incluindo as operações interestaduais, 
gerando um conjunto de indícios que 
posteriormente são analisados por ser-
vidores do fisco.

Os cruzamentos de dados fiscais são fun-
damentais para controlar o cumprimento 
das obrigações tributárias pelas empresas, 
gerando como resultados o fortalecimen-
to do mercado formal, a concorrência 
leal entre as empresas e a melhoria do 
ambiente econômico. Outras vantagens 
são a redução do passivo tributário, pois 
a descoberta das inconsistências próxi-
mas ao fato gerador evita que o problema 
tome uma proporção maior, e ampliação 
do universo fiscalizado.

SEFAZ ON-LINE | FISCO EM TRANSFORMAÇÃO

As novas rotinas possibilitam 
a identificação de inconsistências 
e também ampliam as possibilidades 
de autorregularização pelos 
contribuintes, que são comunicados 
para correção de forma espontânea 
de eventuais erros em declarações 
ou pagamentos, evitando 
possíveis autuações 
ou sanções administrativas.

foto: C
am

ila Souza

Entrega de máquinas agrícolas em Vereda
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e-FISCALIZAÇAO

O forte impacto do e-Fiscalização nas 
rotinas de trabalho da Sefaz-Ba trouxe 
reflexos tanto para o planejamento quanto 
para a execução da fiscalização. Todo o 
fluxo de atividades da fiscalização passou 
a ocorrer com base no sistema, desde 
a fase de realização dos batimentos da 
Malha Censitária, passando pelo plane-
jamento, que inclui envio e controle por 

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 
ELETRÔNICO (DT-E)

Parte integrante do e-Fiscalização, o Do-
micílio Tributário Eletrônico (DT-e) per-
mite a comunicação bidirecional fisco 
– contribuinte, com encaminhamento de 
arquivos anexos tanto pelo fisco quanto 
pelas empresas ou escritórios de conta-
bilidade, e é completamente integrado à 
verificação das inconsistências fiscais: 
toda a comunicação entre o fiscal e o 
contribuinte durante a fiscalização é ar-
mazenada junto aos detalhes da incon-
sistência, criando uma importante base 
de conhecimentos.

Todas as informações necessárias para 
que a empresa possa resolver as incon-
sistências são enviadas via DT-e. Ou seja, 
não há a necessidade do contribuinte se 
deslocar até uma unidade da Sefaz para 
sanar a questão. Estão obrigados a usar o 
Domicílio Tributário Eletrônico os contri-
buintes inscritos nas condições Normal, 
Empresa de Pequeno Porte, Microempresa 
(exceto MEI) e Substituto. Os contribuintes 
pessoa física (Produtores Rurais) e o MEI 
também podem aderir ao DT-e, mas de 
forma opcional.

autorregularização, seleção de alvos e 
avaliação das equipes disponíveis, até a 
emissão das ordens de serviço a serem 
executadas pelos fiscais, com eventual 
geração de autos de infração. O próximo 
passo do e-Fiscalização é incluir também 
o final da fase administrativa da fiscali-
zação, na qual é instituído o Processo 
Administrativo-Fiscal.

TODA A COMUNICAÇÃO ENTRE O FISCAL 
E O CONTRIBUINTE DURANTE A FISCALIZAÇÃO 
É ARMAZENADA JUNTO AOS DETALHES 
DA INCONSISTÊNCIA

Modelo Bahia de Gestão



SALA DE CONTROLE

A interação entre duas ferramentas de 
alta performance – um servidor de Big 
Data e uma ferramenta de Mineração de 
Dados – promovem o funcionamento da 
Sala de Controle da Sefaz-Ba. Enquanto o 
servidor de Big Data acelera o cruzamento 
de vasta quantidade de dados recebida 
continuamente pelos sistemas tecnológi-
cos da Sefaz-Ba e assegura a sua efetiva 
utilização pelo fisco no dia-a-dia, a fer-
ramenta de mineração de dados permite 
visualizar as inconsistências encontradas, 
produzindo informação e conhecimento 
através de relatórios gerenciais capazes 
de orientar e melhorar o desempenho 
das equipes de fiscalização.

Com a Sala de Controle, a gestão da Se-
faz-Ba passou a ter a visão de processos 
e do desempenho da fiscalização na tela 
do computador, o que proporciona às 
áreas de planejamento e execução ampla 
capacidade para a identificação do des-
cumprimento das obrigações tributárias e 
demais indícios que requeiram o aciona-
mento das equipes do fisco. Os primeiros 
painéis implementados na Sala de Controle 
permitem monitorar a Adimplência da EFD 
(Escrituração Fiscal Digital), o Trânsito de 
Mercadorias e o Crédito Tributário.

NOVA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
DE MERCADORIAS

O cruzamento de dados dos documen-
tos fiscais eletrônicos também colabo-
rou para a modernização da fiscalização 
do trânsito de mercadorias, com forte 
atuação da Coordenação de Operações 
Estaduais da Fiscalização de Mercado-
rias em Trânsito (COE) e da Central de 
Monitoramento do Trânsito de Merca-
dorias (CMT).

CENTRO DE MONITORAMENTO 
ON-LINE (CMO)

Identificar fraudes fiscais de forma sim-
ples, rápida, em poucos cliques e em 
tempo real é o grande avanço conso-
lidado pelo Centro de Monitoramento 
On-line (CMO) da Sefaz-Ba. A Iniciativa 
instituída em 2015 é pioneira no país 
para o combate em tempo real à atuação 
de empresas fantasmas, laranjas e que 
pratiquem outras fraudes fiscais. Entre 
junho de 2015 e 13 de abril de 2022, o 
CMO e Inspetorias Fiscais identificaram 
e tornaram inaptos mais de 22,9 mil con-
tribuintes que atuavam como “laranjas” 
e empresas constituídas para fraudar o 
fisco e sonegar impostos.

A ferramenta de mineração de dados permite visualizar 
as inconsistências encontradas, produzindo informação e conhecimento 
através de relatórios gerenciais capazes de orientar e melhorar 
o desempenho das equipes de fiscalização.
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CMT

Para realizar procedimento similar junto 
às transportadoras não cadastradas, a 
Sefaz-Ba criou a CMT, que, a partir dos 
cruzamentos realizados pela COE, envia às 
transportadoras e aos contribuintes os da-
dos sobre as inconsistências encontradas.

COE

Com base nos cruzamentos realizados 
pela COE, a Bahia desenvolveu um pro-
cedimento pioneiro no Brasil, o Canal 
Verde, que consiste no envio, às trans-
portadoras cadastradas, dos dados sobre 
pendências fiscais das mercadorias em 
trânsito. Com isso, os veículos dessas 
empresas não precisam parar nos postos 
fiscais, o que reduz o tempo e o custo 
do transporte e torna a fiscalização mais 
assertiva, já que as mercadorias só po-
dem ser liberadas pela transportadora 
após o pagamento, pelo contribuinte, 
dos tributos em aberto.

No trânsito de mercadorias, a Bahia 
desenvolveu um procedimento 
pioneiro no Brasil, que consiste no 
envio, às transportadoras cadastradas, 
dos dados sobre pendências fiscais 
das mercadorias em trânsito.

foto: Pedro M
oraes
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Lançada durante reunião do Comitê dos 
Secretários de Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz) em Salvador, 
em dezembro de 2018, a Plataforma de 
Consulta da Fatura Eletrônica (PLAC Fat-e) 
vem sendo operacionalizada desde então 
por meio da Sefaz Virtual do Estado da 
Bahia, vinculada à Sefaz-Ba. A plataforma 
surgiu como um processo disruptivo no 
setor financeiro do país e vem permitin-
do a ampliação da oferta de crédito e a 
redução dos juros ao ampliar as possibi-
lidades de operações ligadas ao mercado 
de recebíveis. A Plac Fat-e foi desenvolvida 
pelo Encat - Encontro Nacional de Coor-
denadores e Administradores Tributários 
Estaduais, e está hospedada na Companhia 
de Processamento de Dados do Estado da 
Bahia (Prodeb).

Especializada em consultas e registros 
de informações de vendas a prazo extra-
ídas das notas fiscais eletrônicas (NF-e) 
e consolidadas nas chamadas Faturas 
Eletrônicas (Fat-e), a PLAC Fat-e está 
alinhada com a agenda pública do Banco 
Central denominada BC+, composta por 
um conjunto de ações voltadas para dar 
ao mercado financeiro maior segurança 
jurídica e operacional, de forma a reduzir 
as taxas de juros e aumentar a oferta de 
crédito, principalmente para as micro e 
pequenas empresas.

Para alcançar os objetivos da agenda BC+, 
o Bacen e o Conselho Monetário Nacional 

construíram um arcabouço regulatório, 
criando as registradoras de ativos financei-
ros e a Duplicata Eletrônica. Com a PLAC 
Fat-e, as Secretarias de Fazenda atendem 
a esta necessidade do mercado financeiro, 
disponibilizando para as empresas que 
operam com antecipações de recebíveis 
lastreados por NF-e (Duplicatas) um rol 
de serviços voltados para a verificação da 
autenticidade da nota fiscal eletrônica e 
o monitoramento de eventos vinculados 
a este documento, de forma segura e de 
acordo com os princípios do sigilo fiscal.

SEFAZ VIRTUAL BAHIA: O SALTO DISRUPTIVO DA PLAC FAT-E

A PLATAFORMA SURGIU 
COMO UM PROCESSO 
DISRUPTIVO NO SETOR 
FINANCEIRO DO PAÍS 
E VEM PERMITINDO 
A AMPLIAÇÃO DA 
OFERTA DE CRÉDITO 
E A REDUÇÃO DOS 
JUROS AO AMPLIAR 
AS POSSIBILIDADES DE 
OPERAÇÕES LIGADAS 
AO MERCADO DE 
RECEBÍVEIS.
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SEFAZ 100% DIGITAL

A nova Carta de Serviços da Sefaz-Ba, em 
destaque no www.sefaz.ba.gov.br, está 
facilitando a vida dos usuários. Totalmente 
redesenhada para assumir a função de 
porta de entrada virtual da Secretaria, a 
Carta de Serviços ganhou novos recursos 
tecnológicos que dão total autonomia ao 
usuário no momento de solicitar algum 
serviço e evitam que ele precise entrar 
em contato com os demais canais de 
atendimento da Sefaz, a exemplo do Fale 
Conosco e do call center (0800 071 0071).

A reformulação é parte do programa Sefaz 
100% Digital, que reúne ações de desburo-
cratização e migração de procedimentos 
para o ambiente digital. Ao todo, 144 ser-
viços da Secretaria podem ser acessados 
sem necessidade de comparecimento 
do usuário a unidades de atendimento 
presencial. Basta clicar no banner Carta 
de Serviços, no alto da página: as opções 
estão listadas em ordem alfabética, mas 
também é possível digitar palavras-chave 
para fazer a busca.

Antes de clicar para chegar à página de 
solicitação do serviço, o usuário é apresen-
tado às informações necessárias, incluindo 
documentos requeridos, orientações sobre 
como fazer o pedido e a incidência ou não 
de taxas a serem pagas, o tempo médio 
para conclusão do atendimento e a base 
legal que ampara o direito em questão.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Uma novidade surgida com o projeto Sefaz 
100% Digital é o Balcão Virtual, lançado 
no final de 2021. O atendimento consiste 
na interação por videoconferência entre a 
equipe de atendentes e os usuários dos 
serviços do fisco estadual. O acesso à 
plataforma ocorre a partir das 8h, quando 
começa o ordenamento da fila virtual. Em 
abril de 2022, devido à crescente procura, 
o Balcão Virtual ampliou em duas horas e 
meia o tempo de atendimento, passando 
a atender de segunda a sexta-feira das 
8h às 17h30, exceto nos feriados.

Porta de entrada virtual da Secretaria, 
a Carta de Serviços ganhou novos 
recursos tecnológicos que dão total 
autonomia ao usuário no momento 
de solicitar algum serviço.

Modelo Bahia de Gestão



HABITAÇÕES POPULARES 
RESIDENCIAL BRISA DE ITINGA 
I, II E III EM LAURO DE FREITAS

ENTREGA
JANEIRO DE 2015

INVESTIMENTO

ÔNIBUS ESCOLARES 
EM FEIRA DE SANTANA

ENTREGA
MARÇO DE 2015

INVESTIMENTO
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INVESTIMENTO

foto: D
anielle Rodrigues

CENTRO DE OPERAÇÕES 
E INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA EM SALVADOR

ENTREGA
JULHO DE 2016
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COMBATE À SONEGAÇÃO



ASSEGURANDO 
A CONCORRÊNCIA LEAL

Além da modernização tecnológica e do esforço contí-
nuo dos servidores fazendários, outro fator decisivo para 
a melhoria do desempenho do fisco baiano tem sido o 

combate à sonegação via parcerias interinstitucionais. As parce-
rias envolvem a união de esforços da Sefaz-Ba junto com o Mi-
nistério Público Estadual (MP-BA), o Tribunal de Justiça (TJBA), a 
Secretaria da Segurança Pública (SSP-Ba) e a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), por meio do Cira – Comitê Interinstitucional de 
Recuperação de Ativos.

O Cira da Bahia foi o segundo a ser criado no país e tornou-se 
referência para outros estados em função dos resultados alcan-
çados. Entre 2014 e 2022, a força-tarefa do Cira recuperou cerca 
de R$ 325 milhões para os cofres públicos. Além do reforço no 
caixa com o ingresso de ativos recuperados, o trabalho de com-
bate à sonegação tem contribuído para amplificar a percepção 
de risco subjetivo entre os maus contribuintes, o que promove 
a concorrência leal e um ambiente de negócios mais saudável.

Entre 2014 e 2022, a força-tarefa do Cira recuperou 
cerca de R$ 325 milhões para os cofres públicos.

foto: M
ateus Pereira

Urbanização de praça no distrito de Goiabeira
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ESTRATÉGIAS

As estratégias para a recuperação do 
crédito sonegado envolvem a realização 
de operações especiais e de oitivas com 
contribuintes, e ainda o ajuizamento de 
ações penais. Cabe ao MP-Ba avaliar 
as informações produzidas pelo fisco e 
decidir pelo aprofundamento das inves-
tigações com apoio da Polícia Civil. Em 
fases posteriores, os contribuintes podem 
ser convocados para oitivas conduzidas 
pelo MP-Ba nas sedes do Cira na capital 
e no interior. Quando são caracterizados 
crimes contra a ordem tributária, o Ju-
diciário é acionado para avaliar a auto-
rização para o cumprimento de medidas 
cautelares como mandados de prisão e 
de busca e apreensão.

INVESTIGAÇÃO E PESQUISA

O material reunido nas notícias-crime e 
Relatórios de Inteligência Fiscal, que serve 
de base para as ações do Cira, reflete o 
trabalho de servidores do fisco em todo 
o Estado em cooperação com a Infip – 
Inspetoria Fazendária de Investigação e 
Pesquisa, que conduz as investigações 
e pesquisas. Cabe à Infip aprofundar os 
levantamentos produzidos pelas demais 
áreas da Sefaz, angariando informações 
que possam caracterizar indícios não ape-
nas de crimes fiscais em específico, mas 
de situações como enriquecimento ilícito, 
uso de laranjas, falsificação de documentos 
e outros elementos capazes de propiciar 
o máximo de subsídios para que as no-
tícias-crime possam subsidiar da melhor 
maneira possível o trabalho do Ministério 
Público e da investigação policial.

Estádio Municipal de Cocos
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OPERAÇÕES ESPECIAIS FORÇA-TAREFA | 2015 A 2021

Nome

Grana Padano

Tríplice Fronteira 
(parceria MG)

Borda da Mata

Etanol II

Beton

Placebo – Bahia, 
Sergipe e Alagoas

Mosaico

Pé de Coelho

Avati – Bahia, Alagoas, 
Goiás e Rio Grande do Sul

Enyo

Sem fronteira

Marca-passo

Panaceia

Corações de Ferro

Invólucro

Impressão digital

Apostasia

Data

Maio de 2015

Setembro de 2015

Agosto de 2016

Outubro de 2016

Outubro de 2017

Julho de 2018

Novembro de 2018

Agosto de 2019

Setembro de 2019

Novembro de 2019

Dezembro de 2019

Abril de 2021

Junho de 2021

Agosto de 2021

Outubro de 2021

Novembro de 2021

Dezembro de 2021

Setor

Laticínios

Usina de álcool e empresas 
transportadoras

Alimentação e transporte 
de cargas

Combustíveis

Material de construção

Comércio atacadista 
de medicamentos

Comércio varejista 
de pedras naturais

Setor atacadista 
de alimentos

Transporte de mercadorias

Armas e munições

Atacadista de alimentos

Supermercadista

Distribuição 
de medicamentos

Comércio atacadista 
de material de construção

Embalagens plásticas

Comunicação Visual

Supermercadista

26



ARRECADAÇÃO

A arrecadação do ICMS na Bahia manteve nível de crescimento 
acima da média nacional. Principal fonte de receita própria 
dos governos estaduais, nos últimos oito anos o ICMS baiano 
ampliou sua participação no conjunto do ICMS arrecadado na-
cionalmente, de 4,53% em 2014 para 5,05% em março de 2022.

ICMS | Participação % da Bahia na Arrecadação Nacional

*Atualizado até Março de 2022

5,00

5,20

4,80

4,60

4,40

4,20

4,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

4,53

4,68 4,71
4,76

4,91
4,85

4,79 4,78

5,05
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INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

foto: C
am

ila Souza
foto: Fernando Vivas

LINHA 2 DO METRÔ 
DE SALVADOR

ENTREGA
DEZEMBRO DE 2016

HOSPITAL DA MULHER 
EM SALVADOR

ENTREGA
JANEIRO DE 2017
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INVESTIMENTO

foto: C
am

ila Souza

HOSPITAL REGIONAL 
DA COSTA DO CACAU EM ILHÉUS

ENTREGA
DEZEMBRO DE 2017
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CIDADANIA FISCAL



FISCO MAIS PRÓXIMO 
DO CIDADÃO

Dois grandes projetos desenvolvidos no âmbito da Secreta-
ria da Fazenda – a Nota Premiada Bahia, que busca esti-
mular os consumidores a exigir a emissão da nota fiscal, 

e o Preço da Hora Bahia, aplicativo que pesquisa em tempo real 
preços de todos os produtos vendidos nos estabelecimentos co-
merciais do estado – constituem a dinâmica de desenvolvimento 
do Programa de Educação Fiscal do Governo do Estado, retomado 
em 2017. Apesar de atuação distintas, os dois projetos alinham 
iniciativas do fisco voltadas a cumprir com o objetivo de promo-
ver a conscientização dos cidadãos sobre seus direitos e deveres 
tributários, disseminando a noção de valor social do tributo, am-
pliando o controle social do Estado e estimulando a participa-
ção social nos processos de geração, aplicação e fiscalização dos 
recursos públicos. As duas iniciativas possuem viés interativo, já 
que dependem efetivamente da participação do cidadão para que 
funcionem e cumpram com seus objetivos primários. 

Outra iniciativa que atende às demandas da educação fiscal 
consolidada no Estado da Bahia é o Portal Transparência Bahia 
(transparencia.ba.gov.br), principal instrumento de transpa-
rência das contas do Estado, previsto pela Lei de Acesso à 
Informação (LAI), que regulamentou o direito constitucional de 
acesso às informações públicas. O portal Transparência Bahia 
é também uma ferramenta indispensável ao controle social do 
cidadão sobre as ações do Governo.
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NOTA PREMIADA 
BAHIA

O Programa de Educação Fiscal do Governo do Estado ini-
ciou nova fase em dezembro de 2017 com o lançamento 
da campanha Nota Premiada Bahia (NPB), que busca es-

timular os consumidores a exigir a emissão da nota fiscal pelas 
empresas locais, colaborando, desta forma, com o combate à 
sonegação fiscal e à concorrência desleal nas transações co-
merciais do mercado baiano.

A campanha atua de forma integrada com o programa Sua Nota 
é Um Show de Solidariedade ao possibilitar o compartilhamen-
to da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) com mais 
de 500 instituições filantrópicas, cumprindo assim um impor-
tante papel social em todo o estado da Bahia. Com a Nota Pre-
miada, de janeiro 2018 até abril de 2022, o total de repasses às 
filantrópicas somou R$ 59,4 milhões, entre pagamentos regu-
lares e o resgate de valores relativos a etapas anteriores do Sua 
Nota é Um Show de Solidariedade.

As iniciativas são complementares: quem se inscreve no www.
notapremiadabahia.ba.gov.br para concorrer aos prêmios deve 
escolher até duas instituições filantrópicas, uma da área de 
saúde e outra da social, com as quais irá compartilhar todas as 
notas fiscais eletrônicas associadas ao CPF cadastrado no site. 

A cada mês são sorteados 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 
100 mil. Além disso, já aconteceram três sorteios especiais de 
R$ 1 milhão desde o início da Nota Premiada Bahia, em 2018. 
Com mais de 650 mil participantes inscritos, a campanha já 
premiou 2,7 mil pessoas entre fevereiro de 2018 e maio de 2022, 
das quais 62% da capital e 38% do interior.
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NOTA PREMIADA BAHIA EM NÚMEROS*

*Dados relativos ao período de janeiro de 2018 a maio de 2022

Entidades filantrópicas contempladas

Recursos destinados às filantrópicas

Sorteios realizados

Participantes contemplados

Total de participantes

548

R$ 59,4 milhões

49 regulares | 3 especiais

2.680

659 mil

PREÇO DA HORA BAHIA

A tecnologia que simplifica os procedimentos para os contri-
buintes e torna mais ágil o trabalho dos servidores do fisco 
também está a serviço de todos os consumidores do estado. 

Lançado em abril de 2020 pela Secretaria da Fazenda para permi-
tir aos baianos a pesquisa em tempo real de preços de todos os 
produtos vendidos nos estabelecimentos comerciais de todo o es-
tado, o aplicativo Preço da Hora Bahia ampliou em 2021 o leque de 
funcionalidades destinadas a reduzir ou tornar mais rápidas as idas 
aos locais de compra, facilitando a vida dos usuários na pandemia.

De acordo com a Sefaz-Ba, já foram registrados mais de 492 mil 
downloads de usuários do Preço da Hora Bahia em todo o estado 
desde o seu lançamento. O app utiliza informações obtidas dire-
tamente das notas fiscais do consumidor eletrônicas (NFC-e), tra-
zendo, para quem consulta, uma lista do menor para o maior pre-
ço do produto pesquisado junto aos dados dos estabelecimentos 
onde são ofertados e ainda data e hora de atualização. Para fazer 
a pesquisa básica de preço, o usuário deve informar o nome do 
produto, inserir o número do código de barras (GTIN) ou ainda pode 
utilizar o leitor de código de barras disponível no próprio aplicativo.
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Com este conjunto de facilidades, o usuário economiza tempo e dinhei-
ro, e já sai de casa para fazer a compra certa mais barata. Quem ainda 
não baixou o aplicativo encontra o Preço da Hora Bahia na Apple Sto-
re e na Google Play Store. A pesquisa também pode ser feita pelo site 
precodahora.ba.gov.br. Para quem já tenha baixado o app, recomenda-
-se que o usuário verifique se já está com a versão mais atual do app, 
que apresenta novo layout, melhorias na performance das consultas e a 
lista mais completa de funcionalidades disponíveis.

O aplicativo Preço da Hora Bahia registra mais de 492 mil downloads 
de usuários em todo o estado desde o seu lançamento.

Pesquisa de produtos:

a pesquisa básica de produtos permi-
te que o usuário informe o nome ou 
número do código de barras (GTIN) do 
produto de interesse e encontre resul-
tados ordenados do menor para o maior 
preço praticados no mercado.

Compartilhar o preço encontrado:

possibilidade de compartilhamento de 
valores dos itens pesquisados via What-
sApp, Instagram, Facebook, SMS, e-mail, 
Telegram, entre outros aplicativos.

Traçar rota:

o aplicativo permite que o usuário vi-
sualize a rota para chegada ao estabe-
lecimento de interesse.

Filtros de pesquisa:

para realizar a pesquisa básica, o usu-
ário pode modificar diversos filtros de 
pesquisa, tais como: usar a localização 
com base no centro de um município 
selecionado ou com base no GPS do 
smartphone; alterar o raio de bus-
ca (1 a 30 km); alterar a quantidade 
de horas desde a última venda (12 a 
72h) e buscar por um estabelecimento 
específico, por um grupo de estabe-
lecimentos favoritos ou em todos os 
estabelecimentos disponíveis.

Histórico de preços:

permite que o usuário, a partir da tela 
de Detalhes do Produto, visualize o 
histórico de preços médios e mínimos 
daquele produto específico para todo o 
estado da Bahia, por dia ou mês, bem 
como para aquele estabelecimento 
específico, por dia ou mês.

Principais funcionalidades do Preço da Hora Bahia

Modelo Bahia de Gestão



Informar problema:

permite que o usuário informe um pro-
blema associado a um produto específico. 
Os problemas informados podem estar 
relacionados a preços abusivos, preços 
divergentes das notas fiscais, endereço 
ou telefone incorretos, entre outros.

Produtos favoritos:

o aplicativo permite que o usuário registre 
os seus produtos favoritos, clicando no 
ícone do coração na tela de Detalhes do 
Produto ou pesquisando direto do menu 
Favoritos, para que ele possa monitorar 
os preços destes produtos de maneira 
mais prática e rápida.

Fale conosco:

o aplicativo disponibiliza um canal aber-
to de comunicação com a equipe de 
atendimento, em que o usuário pode 
reportar livremente críticas, sugestões 
e problemas como aplicativo travado ou 
sem resultados nas pesquisas. A res-
posta será encaminhada para o e-mail 
informado pelo usuário no momento 
do registro.

Pesquisa por medicamentos:

o aplicativo tem uma outra pesquisa 
à parte especificamente para medica-
mentos. Nela, o usuário deve informar o 
nome, o princípio ativo ou o laboratório 
do medicamento para realizar a pes-
quisa. Todas as funcionalidades citadas 
anteriormente também se aplicam à 
pesquisa de medicamentos.

Pesquisa de combustíveis:

o aplicativo tem uma pesquisa à par-
te especificamente para combustíveis 
(gasolina, etanol, diesel e GNV). Ela fun-
ciona da mesma forma que a pesquisa 
básica, mas aqui os usuários apenas 
selecionam uma das quatro opções de 
combustíveis. Todas as funcionalida-
des citadas anteriormente também se 
aplicam à pesquisa de combustíveis.

Estabelecimentos favoritos:

permite a criação de grupos com os es-
tabelecimentos comerciais favoritos do 
usuário. Assim é possível pesquisar os 
preços de produtos em locais já frequen-
tados ou próximos de casa ou do traba-
lho, como mercados, postos de gasolina, 
farmácias, entre outros. O usuário pode 
ainda utilizar as suas listas de compras 
para serem processadas somente nos 
estabelecimentos favoritos.

Lista de compras:

o usuário pode criar listas de compras, 
adicionando os produtos pelo ícone do 
carrinho ou pesquisando direto do menu 
Listas, com até 40 produtos cada, e pro-
cessá-las em uma pesquisa. A pesquisa 
irá retornar os cinco estabelecimentos 
que melhor atendem à lista de compras, 
por preço e produtos oferecidos.
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Melhor hora:

a “Melhor Hora” monitora o volume de notas fiscais emitidas ao 
longo do dia e por horário, estimando assim a maior ou menor 
presença de consumidores no estabelecimento no período entre 
as 7h e as 21h para todos os dias da semana. Um gráfico com as 
estimativas é exibido para os usuários, onde há as sugestões do 
que seriam os horários com a menor movimentação de pessoas 
a fim de que se possa evitar filas e aglomerações.

Pesquisa por faixa de preços: 

além dos filtros de pesquisas tradicionais, a nova versão do app 
trouxe a possibilidade de filtrar as buscas por faixas de preços 
determinadas pelo usuário.

O aplicativo Preço da Hora Bahia foi lançado em abril de 2020 para 
permitir aos baianos a pesquisa em tempo real de preços de todos  
os produtos vendidos nos estabelecimentos  
comerciais de todo o estado.
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AUDITORIA INTERNA 
GOVERNAMENTAL

A Auditoria Geral do Estado (AGE), como órgão do controle 
interno do Poder Executivo, tem por finalidade realizar a 
análise dos atos e fatos administrativos e financeiros dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, em con-
formidade com a legislação vigente.

Para desenvolver sua função como órgão de controle interno, a 
AGE adota a metodologia de planejamento baseada em risco. 
Esta técnica possibilita direcionar os trabalhos de auditoria nas 
áreas consideradas prioritárias e relevantes, mediante análise 
conjugada e comparativa dos fatores de risco associados ao uni-
verso auditável, que compõem uma Matriz de Risco.

A AGE adotou em 2019 o “Modelo de Avaliação da Capacidade 
de Auditoria Interna do Setor Público” – IACM como referencial 
de eficiência e eficácia da atividade de auditoria interna gover-
namental. O IA-CM (Internal Audit Capability Model) desenvol-
vido pelo Institute of Internal Auditors (organização global de 
representação dos Auditores Internos) prescreve um conjunto 
de processos chaves e atividades essenciais estruturados em 
disciplinas e níveis de maturidade, alinhados às melhores práti-
cas profissionais internacionalmente adotadas.

Desde a adoção deste modelo, a AGE vem desenvolvendo ações 
normativas e de capacitação interna voltadas à adequação das 
práticas de auditoria às boas práticas internacionais, principal-
mente por meio do aperfeiçoamento do Manual de Auditoria Go-
vernamental.

Atualmente, 80% dos requisitos necessários para alcance do nível 
2 de maturidade do IACM já estão institucionalizados.
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FORTALECIMENTO DO SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO

Em 2015, o sistema de controle interno do Estado foi for-
talecido com a criação das Coordenações de Controle In-
terno (CCIs), instituídas pela Lei 13.204/14, que passaram 

a integrar a estrutura básica das Secretarias, sob a coordenação 
técnica da AGE.

As CCIs representam um marco significativo para uma nova polí-
tica de governança pública, voltada à mitigação de riscos ineren-
tes à gestão e à priorização do exercício do controle preventivo 
e concomitante. Estas coordenações constituem um avanço no 
sentido do fortalecimento e da consolidação de um sistema mais 
abrangente de controle interno, nos moldes preconizados pela 
Constituição Federal e pela Constituição da Bahia.

Ainda em 2015 foi implantado um programa de capacitação em 
controle interno com uma carga horária de 176 horas, que abran-
ge os principais macroprocessos do Estado, além de princípios e 
técnicas de controle interno. No período 2015-2021, foram capa-
citados 235 servidores. Em 2022, a iniciativa foi aperfeiçoada e 
convertida no Programa de Certificação em Controle Interno, com 
cooperação técnica da Universidade do Estado da Bahia, fortale-
cendo o aspecto acadêmico das capacitações.

AS CCIS REPRESENTAM UM MARCO SIGNIFICATIVO 
PARA UMA NOVA POLÍTICA DE GOVERNANÇA 
PÚBLICA, VOLTADA À MITIGAÇÃO DE RISCOS 
INERENTES À GESTÃO
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PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS

Lançado em agosto de 2018 por meio da Portaria n.º 162/2018, 
o Programa de Gestão de Riscos – PGR, a ser aplicado nos 
órgãos da administração direta e indireta sob a coordena-

ção da Auditoria Geral do Estado (AGE), busca melhorar a go-
vernança, o controle interno da gestão e a qualidade do gasto 
público, mediante trabalho de identificação, mensuração e tra-
tamento dos riscos nos macroprocessos das unidades.

O projeto prevê a adesão voluntária dos órgãos, estimulando 
uma gestão proativa que antecipe e previna ocorrências capazes 
de afetar os objetivos organizacionais e assegurando também 
a conformidade legal e normativa dos processos trabalhados. 
A AGE atua como unidade de assessoramento e consultoria na 
implantação do programa, cuja metodologia é baseada na Norma 
ABNT NBR ISO 31000:2018.

No período 2018-2022, o programa foi implementado em 16 ór-
gãos da administração direta e 13 da administração indireta, por 
meio da aplicação piloto da metodologia e da capacitação de 
cerca de 165 servidores.

16 órgãos da administração direta e 13 da administração 
indireta passaram a contar com o Programa de Gestão 
de Riscos entre 2018 e 2022
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PORTAL TRANSPARÊNCIA BAHIA

O Portal Transparência Bahia foi redesenhado em 2021, 
passando a ter um leiaute mais interativo e de fácil na-
vegação, de forma a modernizar a sua interface e acom-

panhar as novas tendências tecnológicas.

As diversas consultas foram dinamizadas com a utilização de 
uma ferramenta de BI (Business Inteligence) que apresenta pai-
néis com todos os dados da execução orçamentária e financeira 
do Estado, como pagamentos, diárias, contratos, convênios, re-
ceitas e despesas, por meio de visualizações abrangentes, deta-
lhadas e de inferências criadas.

O portal Transparência Bahia tem um volume médio mensal de 
31 mil acessos e 175 mil visualizações, tomando-se como refe-
rência o primeiro trimestre de 2022.

São 31 mil acessos e 175 mil visualizações a cada mês 
no portal Transparência Bahia
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INVESTIMENTO

foto: M
ateus Pereira

HOSPITAL PRADO VALADARES 
EM JEQUIÉ

ENTREGA
MAIO DE 2018

INVESTIMENTO

foto: C
arol G

arcia

VIA 
METROPOLITANA

ENTREGA
JUNHO DE 2018
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INVESTIMENTO

foto: Paula Fróes

ENTREGA
JULHO DE 2018

INSTITUTO COUTO MAIA 
EM SALVADOR
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QUALIDADE DO GASTO



ECONOMIZAR PARA FAZER 
MAIS E MELHOR

Um dos pilares do Modelo Bahia de Gestão, o Programa 
Qualidade do Gasto contabilizou economia real de R$ 9 
bilhões entre 2015 e 2021. Só em 2021 o governo deixou 

de gastar R$ 1,2 bilhão. A economia foi alcançada via controle e 
corte de despesas com a manutenção do setor público estadu-
al, a exemplo de água, energia, material de consumo, combus-
tíveis, viagens, tecnologia da informação, periódicos, contratos 
de prestação de serviços, entre outros. O dinheiro economizado 
por meio da política de qualificação do gasto ajudou a preservar 
o equilíbrio das contas, a manter os serviços públicos em pleno 
funcionamento e a ampliar os investimentos.

O cálculo da economia alcançada leva em conta a inflação do 
período com base no IPCA. Desde a implantação do programa de 
Qualidade do Gasto Público, em 2015, a cada exercício é calcu-
lada a diferença entre o valor efetivamente gasto com o custeio 
da máquina pública estadual e a atualização monetária do valor 
gasto no ano imediatamente anterior ao início da série histórica.

Realizado pelo escritório de Qualidade do Gasto, instalado na 
Sefaz-Ba, o monitoramento das despesas de custeio da máqui-
na pública mostrou-se eficaz em especial nos últimos dois anos, 
quando as contas estaduais foram duplamente afetadas pela 
pandemia e pela volta da inflação: apenas entre 2020 e 2021, a 
Bahia deixou de gastar R$ 3,1 bilhões com custeio.

A economia foi alcançada via controle e corte de despesas 
com a manutenção do setor público estadual, a exemplo 
de água, energia, material de consumo, combustíveis, 
viagens, tecnologia da informação, periódicos, contratos 
de prestação de serviços, entre outros.
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Entre as medidas de controle previstas no decreto 
15.924/2015, que instituiu a nova metodologia de trabalho, 
está a avaliação, pela Coordenação de Qualidade do Gasto 
Público, de todos os processos de aquisição de materiais 
e contratação de serviços.

TRAJETÓRIA

O trabalho de qualidade do gasto teve o 
seu embrião em 2007, quando o Estado 
começou a monitorar as contas de con-
sumo de água e energia e os contratos 
de serviços. Um marco importante desta 
trajetória foi a implantação, na reforma 
administrativa de 2015, da Coordenação 
de Qualidade do Gasto Público no âmbito 
da Sefaz-Ba. A Coordenação atua estrate-
gicamente, acompanhando as despesas 
das unidades administrativas do Estado, 
com base no orçamento de cada órgão e 
secretaria. Entre as medidas de controle 
previstas no decreto 15.924/2015, que 
instituiu a nova metodologia de trabalho, 
está a avaliação, pela Coordenação de 
Qualidade do Gasto Público, de todos 
os processos de aquisição de materiais 
e contratação de serviços. 

Os itens monitorados incluem gastos com 
terceirizados, serviços médicos, forne-
cimento de alimentação, equipamentos 
de informática, manutenção da frota de 
veículos, água, energia, material de con-
sumo, serviços de reprografia, correios e 
telégrafos, manutenção de imóveis e ser-
viços de comunicação e telecomunicação.

PRIORIDADE PARA INVESTIMENTOS

A qualidade do gasto vai além do con-
trole das despesas e da manutenção do 
equilíbrio fiscal. O objetivo é economizar 
com as chamadas atividades-meio para 
assegurar as finalísticas, ou seja, aquelas 
que estão diretamente relacionadas com 
a prestação de serviços pelo Estado e 
com a realização de investimentos des-
tinados às áreas priorizadas pela atual 
gestão, como saúde, educação, segurança 
e infraestrutura.

foto: Alberto C
outinho

Formatura de Soldados 
da Polícia Militar
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Economia de custeio
Valores acumulados

QUALIDADE DO GASTO

A economia obtida significa uma reversão 
importante, já que o padrão histórico de 
evolução das despesas de custeio pelo 
Estado nas últimas décadas vinha sendo 
o de crescimento equivalente à inflação 
ou acima desta.

• A criação da Coordenação de Qualidade 
do Gasto Público, sediada na Sefaz-Ba, 
integrou a reforma administrativa pro-
movida pelo governo baiano em 2015.

• A Coordenação passou a atuar estra-
tegicamente no acompanhamento das 
despesas das unidades do Estado, tendo 
como parâmetro o orçamento de cada 
órgão e secretaria.

• Entre as medidas de controle previstas 
no decreto 15.924, de 6 de fevereiro de 
2015, por exemplo, está a avaliação, pela 
Coordenação de Qualidade do Gasto Pú-
blico no âmbito da Secretaria da Fazen-
da, de todos os processos de aquisição 
de materiais e contratação de serviços 
cuja previsão de despesas ultrapasse o 
montante de R$ 455 mil.

• O mesmo decreto, ao tratar da execu-
ção orçamentária pelos órgãos, fundos e 
entidades integrantes da administração 
estadual, disciplinou a realização de uma 
série de despesas, incluindo viagens, 
assinaturas de periódicos e contratação 
de consultorias.

foto: M
ateus Pereira

2ª Etapa da Linha Vermelha
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• Terceirização

• Serviços médicos

• Material médico

• Viagens

• Frota

• Locação de imóveis

• Administração prisional

DESPESAS MONITORADAS

• Material de consumo

• Fornecimento de alimentação

• Água e energia elétrica

• Informática

• Manutenção de imóveis

• Publicidade

• Outros

Hospital Ana Nery, em Salvador
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POLICLÍNICA 
DE JACOBINA

ENTREGA
SETEMBRO DE 2019

INVESTIMENTO

foto: Paula Fróes

INVESTIMENTO

foto: Paula Fróes

ENTREGA
DEZEMBRO DE 2019

ESCOLA ESTADUAL 
ZULEIDE FREIRE DE ABREU 
EM JACARACI
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PAVIMENTAÇÃO DA BA 270, 
TRECHO DA BR 101 EM PAU BRASIL

ENTREGA
FEVEREIRO DE 2020

INVESTIMENTO

foto: C
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EQUILÍBRIO FISCAL



CONTAS EM DIA, 
INVESTIMENTOS GARANTIDOS

O equilíbrio fiscal é fruto de um modelo de gestão pautado 
pelo controle permanente sobre a qualidade do gasto 
público, pela melhoria contínua da arrecadação de im-

postos e pelo combate à sonegação via modernização do fisco e 
parcerias interinstitucionais.

Reunidas, estas iniciativas configuram a estratégia denominada 
Modelo Bahia de Gestão. Esforço desta natureza se justifica em 
função da realidade vivida pelo estado nordestino com maior 
porção do seu território inserida no semiárido. Marcado por 
histórica dívida social, o Estado da Bahia ocupa o 16º lugar no 
país em arrecadação per capita do ICMS, a despeito da sexta 
colocação em números absolutos. 

Enquanto o orçamento do governo baiano corresponde a 14% 
do PIB estadual, em São Paulo esta relação é de cerca de 9%. 
Tais contrastes demandam um setor público forte, capaz de 
realizar os investimentos necessários e manter a plena presta-
ção dos serviços. A crescente taxa de investimento pelo Estado 
demonstra que este objetivo vem sendo cumprido.

Os recursos disponíveis para obras e ações que alcançam dire-
tamente a população têm contribuído para que o Estado se so-
bressaia em outro indicador: o governador Rui Costa seguiu em 
primeiro lugar em 2021 entre os gestores públicos estaduais do 
Brasil no cumprimento das promessas de governo, segundo o 
balanço nacional feito pelo portal G1.
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Os bons resultados foram alcançados a despeito do 
cenário de adversidades que têm desafiado as finan-
ças estaduais, como o efeito da inflação nos gastos 
do setor público, as despesas com a pandemia que 
permaneceram crescentes em 2021 e foram segui-
das pelas demandas emergenciais ante os estragos 
causados pelas fortes chuvas na virada do ano, e 
ainda a dificuldade de acesso a operações de crédito 
que dependeram do aval da União.

HOSPITAL CLÉRISTON ANDRADE 2 
EM FEIRA DE SANTANA

ENTREGA
JULHO DE 2020

INVESTIMENTO

foto: Paula Fróes
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DÍVIDA SOB CONTROLE

Na avaliação do equilíbrio fiscal, um in-
dicador relevante é a dívida pública, que 
permanece entre as mais baixas do país. A 
relação dívida consolidada líquida / receita 
corrente líquida encerrou 2021 em 0,38, 
ou 38%. Este dado situa o governo baiano 
em patamar confortável com relação aos 
parâmetros da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), segundo a qual a dívida de 
um Estado não pode ultrapassar o limite 
de duas vezes a sua receita, ou seja, 200%.

É a primeira vez em duas décadas que 
a Bahia registra uma dívida equivalente 
a apenas 38% da receita. A trajetória do 
endividamento baiano é de evidente de-
clínio. No ano 2000, correspondia a 164% 

da receita, subindo para 166% no ano se-
guinte e chegando a 182% em 2002, o mais 
alto patamar atingido pelo Estado nestas 
duas décadas. Em 2006, a relação estava 
em 102%, ou seja, a dívida ainda somava 
o equivalente a toda a receita do Estado. 
A queda do endividamento se acentuou 
nos anos seguintes, até se estabilizar na 
faixa entre 40% e 60% a partir de 2010.

A situação é bem mais confortável que a 
dos maiores estados do país: em 2021, o 
Rio de Janeiro tem a dívida equivalente a 
199% da receita corrente líquida, seguido 
por Rio Grande do Sul (183%), Minas Gerais 
(169%) e São Paulo (127%).
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Bahia

Valor da Dívida Valor da Receita 
Corrente Líquida

Relação 
DCL / RCL

Em mil reais

Limite da Dívida Consolidada Líquida = 2x Receita Corrente Líquida Ajustada

Fonte: SICONFI

São Paulo

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

249.570.609

139.627.970

98.327.577

163.820.921

17.279.789

196.999.265

82.432.562

53.848.542

82.455.460

45.404.989

1,27

1,69

1,83

1,99

0,38

A situação do endividamento baiano é bem mais tranquila 
que a vivida nos últimos anos pelos estados mais ricos do país, 
que são também os mais endividados. O Rio de Janeiro é o estado 
com o pior endividamento (199%), seguido pelo Rio Grande do Sul (183%), 
por Minas Gerais (169%) e por São Paulo (127%).

foto: M
ateus Pereira

Sistema de Abastecimento de Água 
em Porto Seguro
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PAGAMENTOS EM DIA

Graças ao equilíbrio das contas, o Estado 
mantém-se em dia com a folha do fun-
cionalismo e segue honrando os com-
promissos com os fornecedores, o que 
garante a plena operacionalização da 
máquina pública. A tabela de pagamento 
do funcionalismo, divulgada a cada co-
meço de ano no Portal do Servidor, tem 
sido rigorosamente cumprida ao longo 
dos últimos anos.

GASTOS NA PANDEMIA

A maior crise sanitária em um século 
representou um grande desafio para as 
finanças estaduais. As despesas exigidas 
pelo combate aos efeitos da covid-19 foram 
expressivas em 2020, alcançando R$ 1,15 
bilhão. No ano seguinte, ampliaram-se em 
43,15%, alcançando R$ 1,64 bilhão. Os gas-
tos nos dois primeiros anos da pandemia 
somaram R$ 2,79 bilhões. A Bahia registrou 
a segunda menor letalidade no país pelo 
coronavírus no país, o que reflete o sucesso 
da estratégia adotada, que foi beneficiada 
ainda pela ampliação dos gastos em saúde 
nos últimos anos, com especial destaque 
para os investimentos na infraestrutura 
de atendimento à população.

EXERCÍCIO

Despesas diretamente relacionadas 
ao enfrentamento da pandemia COVID-19

2020

2021

R$ 1,144 bilhão

R$ 1,637 bilhão

VALOR EMPENHADO

Graças ao equilíbrio das contas, o Estado mantém-se em dia 
com a folha do funcionalismo e segue honrando os compromissos 
com os fornecedores, o que garante a plena operacionalização 
da máquina pública.

Emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)
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INVESTIMENTO

ENTREGA
SETEMBRO DE 2020

REQUALIFICAÇÃO 
DA RUA CHILE NO CENTRO 
HISTÓRICO DE SALVADOR

foto: C
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PONTE 
ILHÉUS-PONTAL

INVESTIMENTO

foto: M
ateus Pereira

ENTREGA
JULHO DE 2020
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GASTOS SOCIAIS E INVESTIMENTOS



MUDANDO A VIDA 
DAS PESSOAS

Os investimentos do governo baiano em áreas como in-
fraestrutura, mobilidade, estradas, saúde, educação, 
segurança e agricultura, entre outras, totalizaram R$ 18 

bilhões entre 2015 e 2021. Com estes números, a Bahia man-
tém-se em segundo lugar no ranking de investimentos entre os 
estados, ficando atrás apenas de São Paulo.

A Bahia vem ainda ampliando as despesas próprias destinadas aos 
gastos sociais, considerando-se investimentos, pessoal e custeio 
da máquina. Só em 2021, esta ampliação nos gastos com saúde e 
educação alcançou 26,85%. O total destinado a estas áreas foi de 
R$ 15,51 bilhões em 2021, ante R$ 12,23 bilhões no ano anterior. Na 
área de saúde, as despesas próprias foram ampliadas de R$ 4,14 
bilhões no ano anterior para R$ 5,35 bilhões em 2021, um avanço 
de 29,13%. Já o valor destinado a educação foi ampliado de R$ 
8,08 bilhões para R$ 10,15 bilhões, uma variação de 25,68%.

Em termos proporcionais, o governo baiano segue investindo 
mais que o paulista. Com um orçamento cinco vezes maior, São 
Paulo desembolsou R$ 55,2 bilhões em investimentos no perío-
do, o que corresponde a apenas o triplo do valor registrado pelo 
Estado da Bahia.

Rio de Janeiro (R$ 15,1 bilhões), Ceará (R$ 15 bilhões) e Minas Gerais 
(R$ 12,8 bilhões) completam o ranking dos cinco estados que mais 
investiram de 2015 a 2021 em valores liquidados, ou seja, efetiva-
mente desembolsados no período. Os dados foram extraídos do 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Bra-
sileiro – Siconfi, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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INVESTIMENTO LÍQUIDO POR ESTADO | 2015 A 2021

Estado Estado

SP

BA

RJ

CE

MG

PA

PR

SC

MA

GO

PE

MS

MT

RS

AL

DF

ES

PB

AM

RN

PI

TO

Investimento Investimento

55.194.381 6.647.990

18.007.174 6.229.721

15.149.245 5.901.058

15.007.320 5.827.149

12.790.172 5.713.658

12.493.889 5.234.509

11.278.589 4.933.212

10.199.998 4.558.471

7.898.083 3.954.165

7.289.174 2.958.134

6.666.952 2.621.087

Os R$ 18 bilhões investidos pelo governo baiano 
nos últimos anos foram destinados a obras em áreas como 
infraestrutura, urbanismo, mobilidade urbana, saúde, 
educação, segurança pública e agricultura familiar.

Modelo Bahia de Gestão



Os investimentos se traduzem em am-
pliação da infraestrutura e do alcance dos 
serviços públicos e ainda em geração de 
empregos e renda. As áreas de urbanismo, 
transporte, saúde, saneamento, agricultura, 
habitação, segurança e educação lideram 
os investimentos no período. Entre as 
principais obras realizadas nestes seis 
anos estão a expansão do Metrô, a Via 
Barradão e a Linha Azul, na capital, e a Via 

Metropolitana, na Região Metropolitana de 
Salvador, a ponte Ilhéus-Pontal, além da 
construção e da recuperação de mais de 
8 mil quilômetros de estradas e da im-
plantação de obras de segurança hídrica 
para minimizar os efeitos da seca. Na área 
de saúde, o Estado construiu 10 novos 
hospitais, 22 policlínicas regionais, que 
chegarão a 26 até o final de 2022, e ainda 
19 Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A taxa de investimento mede a proporção dos gastos na área 
com relação ao PIB. No período 2018-2021, enquanto o conjunto 
dos estados brasileiros apresentou uma taxa média de inves-
timento em relação ao PIB de 0,46%, a Bahia registrou índices 
bem mais robustos. O maior percentual foi registrado em 2021.

TAXA DE INVESTIMENTO CRESCENTE

INVESTIMENTO TOTAL DO GOVERNO DA BAHIA 
E EM PROPORÇÃO DO PIB, 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

Investimento1 (R$ milhão)

Participação no PIB (%)

4.0912.4732.4022.611

1,18%0,82%0,82%0,91%

Fonte: Balanço Geral do Estado, 2018 – 2021

1 Em valores correntes

Em termos proporcionais, o governo baiano 
segue investindo mais que o paulista
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COMPARATIVO ENTRE ORÇAMENTO E INVESTIMENTO (2015-2021)

CONCLUSÃO: proporcionalmente, a Bahia investiu mais que São Paulo.

O ORÇAMENTO DE SÃO PAULO 
FOI 5 VEZES MAIOR QUE O DA BAHIA.

O INVESTIMENTO DE SÃO PAULO, 
NO ENTANTO, FOI APENAS 3 VEZES MAIOR.

foto: M
ateus Pereira

Central Integrada de Comando e Controle de Saúde em Salvador
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INVESTIMENTO

foto: Alberto C
outinho

ENTREGA
MAIO DE 2021

NOVAS VIATURAS 
PARA A POLÍCIA MILITAR

INVESTIMENTO

foto: C
arol G

arcia

HOSPITAL METROPOLITANO 
EM CAMAÇARI

ENTREGA
MARÇO DE 2021
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INVESTIMENTO

foto: Fernando Vivas

ENTREGA
MAIO DE 2021

MATERNIDADE MARIA 
DA CONCEIÇÃO DE JESUS 
EM SALVADOR
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS



DESENVOLVIMENTO 
COMPARTILHADO

Referência no país em gestão de parcerias público-priva-
das na área de infraestrutura, o Governo da Bahia reúne 
um portfólio abrangente no setor. São nove contratos de 

PPPs em execução, somando investimentos de R$ 18 bilhões em 
diversas áreas, especialmente as de mobilidade urbana, infraes-
trutura e saúde.

A Bahia consolidou nos últimos anos sua posição de referência 
nacional em gestão de contratos na área, firmando-se como um 
dos estados com maior número de projetos de PPP efetivamente 
implementados, ou seja, convertidos em contratos assinados.

Os pontos fortes da Bahia no setor se evidenciam em uma série 
de aspectos, a começar pelo compromisso do governo com a 
prioridade ao investimento para a retomada da economia, reco-
nhecendo nas PPPs e concessões um caminho seguro de atra-
ção de capital. Em paralelo, a Bahia reúne estudos aprofundados 
e garantias públicas estruturadas, com o Fundo Garantidor do 
Estado da Bahia (FGBP), além de uma equipe de profissionais 
especializados na Secretaria Executiva de Parcerias Público Pro-
vadas, vinculada à Secretaria da Fazenda, para dar suporte téc-
nico na modelagem e estruturação dos projetos.

O Governo da Bahia reúne um portfólio abrangente 
com nove contratos de PPPs em execução, 
somando investimentos de R$ 18 bilhões em diversas áreas, 
especialmente as de mobilidade urbana, infraestrutura e saúde.
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Entre os projetos já em execução 
pelo governo baiano, o de maior 
repercussão é o do Hospital do 
Subúrbio, a primeira PPP na área 
de saúde do país e única que inclui 
os serviços médicos assistenciais.

DESTAQUES

Entre os projetos já em execução pelo 
governo baiano, o de maior repercussão 
é o do Hospital do Subúrbio, a primeira 
PPP na área de saúde do país e única que 
inclui os serviços médicos assistenciais. 
Na área de saúde, também operam no 
Estado os contratos de PPP de Diagnós-
tico por Imagem e do Hospital Instituto 
Couto Maia.

Outro destaque é o contrato da PPP do 
Metrô, terceiro maior do país, com 33 
quilômetros de extensão e em processo 
de ampliação com a implantação de mais 
cerca de cinco quilômetros até Águas 
Claras, na BR-324, onde está sendo cons-
truída a nova rodoviária de Salvador, a ser 
gerenciada pela iniciativa privada por meio 
de concessão. Trata-se ainda do primeiro 
metrô do Brasil a ligar o aeroporto ao 
centro da cidade.

Completam as PPPs já em operação as 
do Emissário Submarino de Salvador, 
da Arena Fonte Nova e da BA-052, esta 
última com modelagem inédita no país, 
envolvendo a metodologia Crema (Con-
trato de Recuperação e Manutenção), 
construída com a participação do Banco 
Mundial. Duas outras PPP’s estão em 
fase de implementação: a da Ponte Sal-
vador-Itaparica e a do VLT do Subúrbio 
de Salvador.

PARCERIAS PELA SAÚDE

Entre as PPPs em execução, as da área de 
saúde são as que mais têm projetado a 
Bahia no que toca à gestão de contratos 
no segmento, e mostraram-se de gran-
de relevância para a população ante a 
pandemia de Covid-19. Primeira PPP da 
Bahia e do Brasil na área, a do Hospital 
do Subúrbio é referência internacional 
de excelência em gestão e já recebeu 
prêmios internacionais concedidos pela 
Organização da Nações Unidas (ONU), 
em 2015, pelo Banco Mundial, em 2013, 
e pela World Finance and Infrastructure 
100, em 2012. 

O Instituto Couto Maia, por sua vez, é o 
mais moderno hospital especializado em 
doenças infectocontagiosas do Brasil, e foi 
de grande relevância para a população no 
enfretamento da pandemia da Covid-19. 
Já a Central de Diagnósticos por Imagem 
conferiu nova dinâmica à realização deste 
tipo de exame na rede pública de saúde.

Modelo Bahia de Gestão



PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Mesmo durante a pandemia, o programa baiano de PPPs conso-
lidou-se, e os contratos foram garantidos e mantidos de forma 
regular, com os pagamentos realizados pontualmente.

PORTAL DE OPORTUNIDADES

Um forte diferencial da Bahia na gestão de parcerias público-privadas, 
é o Portal PPP Bahia (https://pppeconcessoes.ba.gov.br/portal_ppp).

Lançado pela Secretaria Executiva de PPP’s do Estado, que é vincu-
lada à Secretaria da Fazenda, o portal facilita a gestão dos contratos 
em vigor e amplia a transparência das informações, contemplando 
tanto os órgãos governamentais de gestão e controle quanto con-
cessionários, verificadores independentes, o mercado e a sociedade 
em geral. O canal também permite que os interessados cadastrem 
novas propostas de PPP para análise pelo Estado.

foto: C
am

ila Souza

Hospital da Mulher
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INVESTIMENTO

foto: Alberto C
outinho

PROGRAMA 
ÁGUA PARA TODOS 
EM ITAGUAÇU

ENTREGA
AGOSTO DE 2021

INVESTIMENTO

foto: M
ateus Pereira

ENTREGA
MAIO DE 2021

COMPLEXO ESPORTIVO 
EDUCACIONAL EM JEQUIÉ
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INAUGURAÇÃO DO COLÉGIO 
ESTADUAL DE BARRA DE POJUCA 
EM CAMAÇARI

ENTREGA
NOVEMBRO DE 2021

INVESTIMENTO

foto: M
anu D

ias
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REQUALIFICAÇÃO DA BA 314 
EM JAGUARARI

ENTREGA
NOVEMBRO DE 2021

INVESTIMENTO

foto: M
ateus Pereira
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