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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho apresenta a descrição do projeto de intervenção para a gestão do 

Projeto de Modernização da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, concretizado 

com subsídio do PMAE-GESTÃO a ser executado com financiamento do BNDES. 

Após a identificação da necessidade de criação e implementação de instrumentos 

de gestão que possibilitem um melhor controle da execução do referido projeto, 

reconhecemos a necessidade de propor à PGE um roteiro de acompanhamento da 

execução contratual de modo a garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos 

que serão investidos para a implementação do Plano de Trabalho. Cabe ao projeto 

de gestão estabelecer e disseminar, conceitos e práticas que permitam uma melhor 

organização e execução do projeto de modernização da PGE.  

 

A implantação da gestão do Projeto de Modernização da Procuradoria Geral do 

Estado é imprescindível para que se atinja excelência no desempenho da PGE 

frente ao Estado. Para obtenção desse nível de desempenho, a Procuradoria 

contratou consultoria especializada para levantamento do que é deficitário na 

atuação da instituição, bem como a definição de ferramentas necessárias para 

aparelhar, capacitar, estruturar a sede física própria que tem capacidade para 

abrigar toda a PGE – hoje funcionando em situação precária e fisicamente dispersa, 

de modo a otimizar o exercício pleno do seu papel constitucional. 

 

No presente trabalho, definimos abordar a contratação da BRAINSTORMING 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA para prestação de 

serviços de consultoria e assessoria na elaboração de um modelo de gestão 

estratégica, com visão de futuro, baseada em cenários prospectivos, mediante 

aplicação do método “Grumbach”, e na implementação de uma ferramenta, baseada 

no “Balanced Score”(BSC), que possibilite a tradução da estratégia global em 

objetivos, indicadores, metas e ações, distribuídos e perspectivas de negócio,  

representados graficamente por meio do mapa estratégico, bem como a licença de 

uso, por tempo indeterminado, de forma não exclusiva e intransferível, dos softwares 

Puma 4.0-Sistema de Planejamento Estratégico e Cenários Prospectivos, Lince 1.0-
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Sistema de Simulação e Gestão de Futuro e Jaguar 1.0 –Sistema de Gestão 

Estratégica, do treinamento dos agentes públicos e desenhar o papel da PGE, com 

vistas a atender com excelência as demandas da sociedade e, imediatamente, da 

Administração Pública na concretização de políticas públicas.   

 

O Projeto de Modernização em desenvolvimento na Procuradoria Geral do Estado 

da Bahia teve importante marco no mês de dezembro de 2010 com a entrega pelo 

Núcleo Especial de Modernização da Gestão-NEMAE/PGE de um relatório que 

apresenta o resultado das atividades desenvolvidas, anexando os Projetos e 

respectivos Termos de Referência para a contratação de consultoria destinada à 

elaboração e implantação do Planejamento Estratégico, bem como a aquisição do 

Sistema de Informática para a Procuradoria Geral do Estado (Anexo 1 ). 

 

O que motivou a realização do projeto de intervenção organizacional foi a percepção 

da falta de alinhamento entre a data de contratação da consultoria 

BRAINSTORMING por 12 meses, a partir de 18/04/2011, visando a elaboração do 

Planejamento Estratégico da PGE-BA, com a elaboração do Plano Plurianual - PPA 

2012/2015, no período de abril a agosto/2011. 

 

O presente trabalho está assim organizado da seguinte forma:  

 

Apresentação – Descrição da proposta de intervenção e do eixo de pesquisa em 

que o trabalho se insere, apresentação das motivações para a escolha do tema e 

indicação dos objetivos e metodologia para elaboração do trabalho. 

 

Diagnóstico – Contexto do problema, análise de dados, definição do problema e 

objetivos.     

 

Marco técnico – resumo de contribuições teóricas/técnicas e análise de estudos 

acadêmicos, destacando as vantagens e desvantagens de cada abordagem. 

 

Prognóstico- Recomendações detalhadas e soluções para o problema, indicando a 

situação pretendida, os atores envolvidos e respectivas responsabilidades. 
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Cronograma e recursos – orçamento, recursos necessários para a implantação das 

recomendações, datas dos eventos referentes ao planejamento estratégico e 

elaboração do PPA 2012/2015.  

 

Considerações finais – apresentação dos prós e contras para o desenvolvimento 

do projeto de modernização, alinhamento do cronograma apresentado pela 

consultoria contratada pela PGE com a elaboração do PPA 2012/2015. 

 

Anexo – Relatório parcial do Núcleo Especial de Modernização da PGE 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 CONTEXTO DO PROBLEMA  

 

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia, por disposição constitucional (art.140, 

Constituição do Estado) e por força de sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº. 34, 

de 06 de fevereiro de 2009), tem por atribuição a representação judicial e 

extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado. Neste escopo, a 

PGE atua, em linhas gerais, no âmbito administrativo (consultivo) e no âmbito 

judicial (contencioso). 

 

Na área consultiva presta à administração pública toda a orientação jurídica 

necessária para o exercício da atividade administrativa do estado da Bahia.   

 

No que toca à representação judicial, a PGE instrumentaliza a atuação do Estado da 

Bahia frente ao Poder Judiciário. Em outras palavras, a Procuradoria ao atuar no 

âmbito judicial representa o próprio Estado da Bahia em juízo. 

 

Alguns exemplos de matérias que chegam à PGE para apreciação ajudam a 

dimensionar a importância desta instituição no processo de gestão pública: 

 

  Compras (aquisições) e contratações; 

  Convênios e parcerias; 

  Concessões, permissões e autorizações de uso; 

  Patrimônio público; 

  Meio ambiente; 

  Recrutamento para o serviço público (editais de concurso 

público e seleção simplificada); 

  Remuneração dos servidores públicos; 

  Previdência dos servidores públicos; 

  Atuação conjunta com os demais órgãos de controle do Estado 

(Auditoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, 

Ministério Público); 
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  Controle técnico da atividade jurídica da administração indireta; 

  Área fiscal, dentre outros aspectos, a cobrança judicial e 

extrajudicial da dívida ativa, inscrição da dívida ativa estadual, 

promoção do parcelamento do crédito tributário, atuação no 

Conselho de Fazenda Estadual. 

 

A defesa dos interesses do Estado e, portanto, da sociedade baiana, compete, em 

última análise e em grande parte, à atuação da Procuradoria Geral do Estado. 

 

A PGE conta hoje com o seguinte quadro de servidores, dentre integrantes do 

quadro efetivo (servidores concursados), contratações temporárias e ocupantes de 

cargos de provimento temporário: 

 

 

SERVIDORES DO QUADRO 

ADMINISTRATIVO 

 

FORMAÇÃO  

ENSINO FUNDAMENTAL   10 

ENSINO MÉDIO   42 

SUPERIOR C/ESPECIALIZAÇÃO   18 

SUPERIOR COMPLETO   38 

SUPERIOR INCOMPLETO   28 

TOTAL SERVIDORES 136 

   

 

PESSOAL  

PROCURADORES 238 

SERVIDORES 136 

TOTAL 374 
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É a consultoria jurídica que permite, pois, a realização das políticas públicas 

consoante com as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro e baiano,  

visando, dessa forma, a aquisição de bens e a contratação de pessoal e de serviços. 

A consultoria jurídica na área fiscal representa, assim, incremento na arrecadação e 

recuperação de créditos públicos.  

 

A atuação da procuradoria Geral do Estado na área judicial significa, em última 

instância, a defesa do Estado em juízo. Se a Procuradoria Geral do Estado não está 

devidamente capacitada e aparelhada para o desempenho de suas funções, os 

programas de governo não se desenvolvem a contento e o Estado não raro tem que 

suportar prejuízos. 

 

O alto grau de complexidade da estrutura e a cultura organizacional da organização 

representam um problema, especialmente porque não facilitam à administração 

estadual já que impedem uma melhor visualização das diretrizes e metas da 

Procuradoria Geral do Estado, dificultando, assim, o redirecionamento do Órgão no 

sentido de transformar suas rotinas naturais em ações estratégicas para cumprir sua 

missão institucional.    

 

Observa-se hoje, que a PGE não tem informações completas e seguras sobre a 

tramitação dos processos na área do contencioso como também na área da 

consultoria, devido a carência de um sistema informatizado  eficiente e seguro, 

resultando, pois,  em ineficiência na sua atuação. 

 

Constata-se, que um dos grandes problemas da PGE hoje se encontra no fato de ter 

um reduzido  quadro de na área de tecnologia da informação e comunicação. 

 

Por outro lado, historicamente, a PGE tem tido  instalações inadequadas às suas 

necessidades, o que tem se refletido em uma atuação fisicamente dispersa. A 

carência de espaço físico e de instalações apropriadas é notória, dificultando, desse 

modo, a administração do Órgão. 
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Cabe destacar que a PGE vive momentos de incertezas produzidos, por um lado, 

pelo aumento progressivo da demanda e, por outro, pela escassez de recursos, 

atraso tecnológico, insegurança informacional, falta de informação para tomada de 

decisões, falta de servidores e procuradores e, como já ressaltado anteriormente, 

infra estrutura física inadequada. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

É constante a cobrança de gestores dos órgãos da Administração Pública sobre a 

morosidade da PGE no atendimento das demandas provenientes da consultoria 

jurídica. A empresa de consultoria contratada pela PGE para ajudar a melhorar a 

eficiência da gestão da Procuradoria promoverá uma consulta a órgãos públicos, 

bem como a participação de servidores e procuradores. A metodologia utilizada  

para tal fim atenderá, pois, os princípios da participação social na condução dos 

novos padrões de gestão. Segundo proposta feita pela empresa de consultoria 

responsável pela condução do Planejamento Estratégico da PGE,  a participação 

dos atores internos e externos se dará mediante o recebimento de senha individual 

que permitirá que participe do processo de construção do Plano de Modernização da 

PGE através do site www.pge.brainstormingweb7.com.br. A metodologia proposta 

para a realização do diagnostico institucional, organizacional e administrativo atuará 

em área estratégicas como: recursos humanos, materiais e tecnológicos 

necessários, apontando causas e conseqüências dos pontos fracos e fortes e 

ameaças e oportunidades para a instituição.  

 

Com o objetivo de comprometer os atores relevantes nesse processo de mudança, 

foram criados núcleos compostos por pessoas de notável conhecimento na área  

para sistematizar os diagnósticos de recursos (materiais, humanos e financeiros) e 

processos, referentes às atividades desenvolvidas pela PGE. 

 

O acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual da consultoria 

Brainstorming  é fundamental para a liberação de recursos financeiros  pelo BNDES, 

que exige para cada liberação solicitada, a prestação de recursos da parcela anterior 

liberada.  

http://www.pge.brainstormingweb7.com.br/
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2.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A elaboração do Planejamento Estratégico da Procuradoria Geral do Estado da 

Bahia iniciou com a falta de alinhamento do cronograma apresentado pela 

Brainstorming em relação à agenda imposta pelo Plano Plurianual PPA 2012/2015.  

 

Diante esse fato, o presente trabalho  toma como problema de estudo a seguinte 

questão: Como adequar os dois instrumentos orçamentários (Planejamento 

Estratégico da PGE  e o  PPA) para que não haja risco de falta recursos 

humanos, materiais, financeiros e técnicos  para viabilizar o processo de 

Modernização Administrativa da PGE,  ? 

  

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivo  Geral: 

Propor um modelo de gestão para auxiliar a implementação do Projeto de 

Modernização da Procuradoria Geral do Estado, a ser concretizado com subsídio do 

PMAE-GESTÃO, com financiamento do BNDES, mediante a definição de roteiro de 

acompanhamento da execução contratual que possibilite adequar o cronograma da 

consultoria apresentado pela Brainstorming e do PPA 2012-2015. 

 

Objetivos Específicos : 

 

 Contribuir  para que a PGE possa realizar uma gestão mais eficiente e efetiva 

dos recursos públicos que serão investidos para a implementação do Plano 

de Modernização Administrativa; 

 Medir os benefícios sociais, econômicos e ambientais que a instituição poderá 

prover à gestão pública do estado mediante a implementação do Projeto de 

Modernização Administrativa;  
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 Contribuir para uma melhor alocação dos recursos provenientes do BNDES 

nas ações relacionadas ao modelo de gestão do Projeto de Modernização da 

PGE, conforme PPA 2012-2015. 

 Acompanhar a execução das ações do Projeto de Modernização relacionadas 

à contratação de consultoria BRAINSTORMING e  das ações vinculadas à 

implantação dos processos de tecnologia de Informação e de Comunicação, 

Capacitação de Recursos Humanos e Obra e Aparelhamento da nova sede.  
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3) MARCO TÉCNICO   

 

O Planejamento Estratégico  da Procuradoria Geral do Estado da Bahia utilizará o 

“Método Grumbach”1, idealizado por Raul Grumbach, a partir de estudos realizados 

na Espanha, entre 1989 e 1990, e aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming 

Consultoria. A abordagem metodológica escolhida pela PGE-BA para o 

desenvolvimento do seu planejamento estratégico atende aos propósitos do 

Planejamento do Estado da Bahia fundamentado, pois, na participação social.  

 

A escolha do Método Grumbach se deve ao fato de tratar de proposta desenvolvida 

por brasileiros, adequada, portanto, ao perfil das instituições nacionais e oferecer 

bases tecnológicas sofisticadas, utilizando softwares  e modelos de processos em 

português.Em síntese,  além dessa metodologia preservar ferramentas de 

planejamento estratégico tradicionais, propõe o emprego de cenários prospectivos, o 

que possibilita realizar melhor análise e interpretação de informações relacionadas 

aos diversos atores e eventos, apontando, pois, possíveis mudanças de tendências 

e orientando, deste modo, tomadas de decisões relacionadas à gestão estratégica 

de médio e longo prazos. 

 

A metodologia apóia-se na infra-estrutura tecnológica  baseada na plataforma 

Brainstormingweb, composta dos Softwares de Apoio à Gestão Estratégica: 

 PumaWeb- Planejamento Estratégico; 

 CenáriosWeb – Cenários Prospectivos; 

 LinceWeb- Inteligência Estratégicas; 

 JaguarWeb- Monitoramento  de indicadores de desempenho estratégico 

(Modelo Balanced Scorecard) e; 

 Riscos –Gestão  dos Riscos. 

 

O método Grumbach utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico 

tradicional, agregando às mesmas a metodologia de cenários prospectivos, o que 

permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos. 

                                                 
¹APOSTILA BRAINSTORMING – Método Grumbach de Gestão Estratégica (2006). Material de divulgação da 

Brainstorming - portfolio (2011)   
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A gestão estratégica inclui, ainda, a análise da postura estratégica dos atores face 

aos  cenários alternativos  identificados como possíveis. O propósito dessa análise é 

identificar parcerias estratégicas que permitam passar de uma postura pré-ativa para 

uma postura pró-ativa em direção à construção de um futuro melhor para a PGE.  

  

O Método Grumbach fecha o ciclo do processo de gestão estratégica com a 

priorização, ordenamento e orçamento das iniciativas estratégicas e seu 

monitoramento. O monitoramento será feito em tempo real, por meio de indicadores, 

permitindo, pois, o ajuste entre os objetivos de longo prazo da organização e a 

execução das iniciativas estratégicas, necessárias para atingir as metas 

estabelecidas.. 

 

O Método  Grumbach apresenta as seguintes características: 

 

 Seu emprego é facilitado pela utilização de softwares que autorizam os 

procedimentos previstos em cada uma de suas etapas; 

 Adota o enfoque sistêmico em que a instituição, objeto de um estudo de 

planejamento estratégico e cenários prospectivos é tratada como um sistema 

aberto, que influencia e é influenciada pelo seu ambiente; 

 Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de pesquisa 

operacional; 

  Gera cenários prospectivos por simulação „Monte Carlo‟, utilizando variáveis 

binárias para modelar as questões estratégicas, procedimento que oferece os 

seguintes benefícios; 

 Construção de um número finito de cenários; análise conjunta de diversas 

variáveis; análise de interdependência entre as variáveis; acompanhamento 

da dinâmica dos cenários. 

 Emprega princípios da „Teoria dos Jogos‟  para modelar a forma de agir dos 

atores (pessoas, empresas e governos). 

 Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações das iniciativas 

estratégicas. 
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 Emprega os princípios do Balanced Scorecard – BSC para monitorar os 

objetivos  e iniciativas estratégicas; 

 Integra o planejamento estratégico aos  orçamentos de curto e médio prazos; 

 Analisa os riscos estratégicos segundo o preconizado na norma ISO 31000; 

 Emprega técnicas de inteligência estratégica para o monitoramento do 

ambiente estratégico, possibilitando decisões tempestivas e pré-ativas para 

neutralizar as ameaças e potencializar as oportunidades.  

       

Segundo Godet et al. (2000a,p.19), “ um cenário é um conjunto formado pela 

descrição de uma situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos que 

permitem passar da situação de origem a essa situação futura”. 

 

Porter (1989, apud BUARQUE, 2003, p.22), a seu turno, afirma que um cenário e 

uma “visão internamente consistente da realidade futura, baseada em um conjunto 

de suposições plausíveis sobre as incertezas importantes que podem influenciar o 

objeto”. Para Glenn (1994,p.4), “um cenário e uma estória que conecta a descrição 

de um futuro específico com a realidade presente, em uma série de ligações 

causais, que ilustram as decisões e as conseqüências”. Os cenários não são, 

portanto, ferramentas destinadas a reduzir as incertezas do futuro, tampouco a 

predizê-lo. 

 

De acordo com Wright (2005), a construção de cenários é uma abordagem de 

pensamento estratégico que reconhece a imprevisibilidade do futuro, devendo ser 

utilizados como ferramenta para delimitar os caminhos possíveis de evolução do 

presente. 

 

Cenários, dessa forma, devem ser vistos como uma ferramenta administrativa, e não 

como uma previsão.O propósito não é acertar o futuro, e sim orientar a tomada de 

decisões estratégicas. 

 

Os cenários podem ser de cunho exploratório ou normativo. Segundo Buarque 

(2003,p.22), “os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico, 

decorrem de um tratamento racional das probabilidades e procuram 



 

 

 

 

16 

intencionalmente excluir as vontades e os desejos dos formuladores no desenho e 

na descrição dos futuros”. 

 

O propósito dos cenários exploratórios é identificar o sentido em que caminha o 

ambiente, fornecendo suporte para a tomada de decisão, no presente, em face dos 

futuros possíveis. Os cenários podem, ainda, ter dois tipos de abordagem: projetiva 

ou prospectiva. 

 

Os cenários projetivos são obtidos pela extrapolação dos fatos passados e 

consideram que as forças que moldaram o passado e construíram o presente 

continuarão a atuar e modelar o futuro. 

Os cenários prospectivos, por outro lado, ampliam as possibilidades do futuro, 

analisam diversas tendências  e consideram que o futuro pode ser completamente 

diferente do passado. 

 

Para Borjeson et al.(2005), o cenário projetivo mostra o que irá ocorrer, o cenário 

prospectivo expõe o que pode ocorrer, enquanto o cenário normativo indica como 

atingir um objetivo específico. 

 

O cenário normativo representa um futuro desejado, mas não necessariamente o 

ideal. Conforme argumenta Buarque (2003,p.23), o cenário normativo deve ser 

exeqüível, sua descrição “deve ser plausível e viável e não apenas a representação 

de uma vontade ou de uma esperança”. Argumenta ainda o referido autor que, 

“desse ponto de vista, pode-se dizer que o cenário normativo ou desejado e uma 

utopia  plausível, capaz de ser efetivamente construída e, portanto, demonstrada – 

técnica e logicamente – como viável”. 

 

Ainda segundo Buarque (ibidem), o cenário normativo “pode exercer um papel 

importante na orientação das ações dos atores para intervir e transformar o futuro 

provável desejado, expressando o espaço da construção da liberdade dentro das 

circunstâncias”. 
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Godet (2000b,p.4) considera o cenário normativo dentro de uma abordagem de 

prospectiva estratégica, enfatizando a importância do planejamento de longo prazo e 

de pensamentos alternativos no processo de tomada de decisão. Segundo o autor, a 

prospectiva estratégica “não é somente uma abordagem exploratória (antecipação 

estratégica), mas também uma abordagem normativa”. 

 

Cristo (2002,p.1) apresenta a prospectiva estratégica como uma ferramenta apoiada 

em “técnicas específicas, como o Delphi, a construção de cenários, a matriz de 

impactos cruzados e outras, possibilitando „visões de futuro‟ que permitirão a 

elaboração de políticas públicas visando a construção de um futuro desejável”. 

 

Por sua vez, Godet et al.(2000ª,p.28) salientam que o método de cenários, tal como 

concebido há mais de trinta anos, tem o grande mérito de impor rigor intelectual e 

integrar os conceitos de “análise qualitativa e quantitativa das tendências passadas; 

análise retrospectiva; análise dos jogos de atores; evidenciando os germes da 

mudança, das tensões e dos conflitos, e, por fim, construção de cenários coerentes 

e completos”. O referido autor (GODET, 2000b), por outro lado, enfatiza que existe 

uma distinção importante a ser feita entre os cenários e a estratégia dos atores.     

            

O Plano Plurianual (PPA) é o planejamento do governo para quatro anos. Nele 

estão definidas as diretrizes, objetivos e metas que serão detalhadas posteriormente 

nas Leis Orçamentárias Anuais. Com este documento, o governo estabelece suas 

prioridades e sabe como gastar melhor os recursos públicos. Constitucionalmente o 

PPA é um instrumento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes 

objetivos e metas da administração pública – federal, estadual e municipal, 

considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos 

programas de duração continuada.    

 

O PPA 2012/2015 que está sendo construído pela SEPLAN e setoriais das 

secretarias do Estado, com a participação da sociedade em conformidade com o 

PPA que está sendo desenhado para a União propõe: 
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O planejamento deve incorporar os meios capazes de orientar a “formulação e 

execução eficazes das políticas públicas, gerando desenvolvimento sustentável e 

aumento da confiança e participação da sociedade” (visão definida para o Sistema 

Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica, construída em oficinas promovidas 

pela Secretaria do Planejamento – SEPLAN, em 2010).  

O sentido geral das mudanças é a busca por um caráter mais estratégico para o 

plano, criando as condições efetivas para formulação, a gestão e a implantação das 

políticas públicas. ( Orientações para  a elaboração do Plano Plurianual 2012/2015, 

MPOE/SPI). 

 

O modelo do PPA atual: 

 Não dialoga com a dimensão estratégica. 

 Não cumpre o papel da dimensão tática, mas sim da operacional. 

 Resulta da consolidação de programas setoriais. 

 Dificulta a compreensão da extensão da Política Pública. 

 Dificulta a gestão e mensuração dos resultados alcançados. 

 Programas organizados em função de problemas. 

 Não esclarece os desafios para a implementação das Políticas, de forma 

articulada com os resultados. 

 

O novo modelo do PPA: 

 Forte alinhamento com o Plano estratégico. 

 Respaldo na metodologia desenvolvida pela União. 

 Quebra do paradigma binômio Programa-Ação, da programação setorial e 

baseada na solução de problemas, para Programa Temático. 

 Foco nos fins (bens e serviços para a sociedade) e não nos meios (ações 

orçamentárias). 

 Comunicação clara e objetiva dos Compromissos do Governo.   

 

PLANEJAMENTO ORGANIZADO EM TEMAS: 

Temas são áreas do conhecimento, compreendidos  como relevantes e estratégicos 

para a atuação governamental. 
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Áreas da competência estatal, com potencial de transformação da realidade, 

estruturam as Políticas em Programas Temáticos. 

Organizado em temas o planejamento incorpora a lógica intersetorial e transversal 

das Políticas Públicas. 

 

REQUISITOS PARA O NOVO MODELO 

 Pactuação para a implementação das Políticas entre as instâncias política, 

técnica e a sociedade civil. 

 Forte articulação e alinhamento entre os atores das áreas de gestão, 

executoras e de controle. 

 Definição de um Modelo de Gestão, visando a efetivação do Monitoramento e 

Avaliação das dimensões tática e estratégica do Plano. 

   

ALGUMAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS UTILIZADOS NO NOVO MODELO DO 

PPA: 

 

A Matriz programática do PPA 2012-2015 está estruturada em Eixo Estruturante, 

Tema e Programa Temático.  

 

Cada um dos poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) e mais o Ministério 

Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado define de forma independente a 

própria Matriz Programática, sendo que o conjunto de todas elas constituirá o 

Projeto de Lei do PPA 2012-2015. 

 

São três os Eixos Estruturantes do Poder Executivo: “Inclusão Social e Afirmação 

de Direitos”, “Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura para o 

Desenvolvimento” e “Gestão Democrática do Estado”. Cada eixo reúne os Temas 

pertinentes  àquelas áreas da atuação governamental. 

Um Tema contém uma ou várias Diretrizes Estratégicas. Uma ou mais Diretrizes, 

com resultados convergentes, dá origem a um Programa Temático. 

Os Programas Temáticos dos Eixos “Inclusão Social e Afirmação de Direitos” e 

“Desenvolvimento Sustentável e Infra-estrutura para o Desenvolvimento” são 

formulados a partir das Diretrizes Estratégicas do Plano Estratégico Bahia 2023. 
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As Diretrizes Estratégicas contemplam as proposições do Programa de Governo 

Wagner, bem como dos órgãos setoriais e da sociedade civil organizada, cuja 

participação foi possibilitada pelos Seminários Pensar a Bahia e Mesas Temáticas 

promovidos no curso dos trabalhos de elaboração do Plano Estratégico. 

No Eixo “Gestão democrática do Estado” estão estruturados Temas e Programas 

das áreas de competências sistêmica do Estado, dentre outras, a administração,  o 

planejamento e gestão estratégica, a gestão financeira e tributária, a comunicação 

de governo e o controle interno. 

Diante do caráter transversal da atuação governamental, é necessária a 

consciência, prévia, quanto ao resultado ou impacto imediato ou direto que se 

pretende alcançar,cuja informação deve ser utilizada como critério para a definição 

da alocação: 

 do Tema em relação ao Eixo Estruturante; 

 do Programa em relação ao Tema; 

 do Compromisso em relação ao Programa; 

 da Entrega em relação ao Compromisso. 

 

O Tema, definido  a partir do Plano Estratégico, possui os seguintes atributos no 

PPA: 

  Nome: área temática definida segundo a visão estratégica. 

  Contextualização: exposição detalhada do diagnóstico e diretrizes. 

  Macro-  diretrizes: definidas segundo a visão estratégica; 

  Indicadores: informações para a mensuração dos resultados. 

 

O Programa Temático é de Governo, resulta das Diretrizes estratégicas, sua 

formulação inicial é proposta pela SEPLAN, órgão central do SEP e possui os 

seguintes atributos no PPA: 

  Nome: legenda ou marca (preservar marcas já consolidadas). 

  Ementa: resultado ou impacto pretendido. 

  Enfoques Estratégicos: aspectos programáticos a serem priorizados. 

  Valor de referência a ser aplicado. 
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Um Programa contém um ou vários Compromissos de um mesmo órgão ou 

entidade.  Cada Compromisso expressa uma Meta para ser cumprida pelo órgão 

responsável. 

A meta refere-se ao produto-fim, isto é uma quantidade de um dado bem ou serviço 

a ser disponibilizado para alcance do resultado pretendido para o Programa.Na meta 

deve constar a quantidade total e por região. 

Um Compromisso contém uma ou várias Entregas. Cada Entrega é um produto-

meio pelo qual o produto-fim é viabilizado,  como exemplificado abaixo: 

 Meta / produto-fim: 1000m³/h de oferta de água;  

 Entrega / produto-meio: implantação de sistema de abastecimento de 

água. 

 

O Compromisso possui os seguintes atributos no PPA, definidos pelos órgãos 

setoriais e seccionais: 

 Descrição: definição síntese. 

 Órgão responsável: órgão ou entidade propositor. 

 Caracterização: “o que”, “como”, “onde”, “quando” e “porque”. 

 Meta: quantidade, desdobrada por região, do bem ou serviço a ser 

disponibilizado.    

 Valor de referência: previsão de recursos financeiros a serem alocados. 

 Entregas: produtos-meio, resultantes da ação orçamentária.  

 

Nos programas do Eixo “Gestão Democrática do Estado” não são detalhadas Metas 

(produto-fim). Apenas os produtos das ações orçamentárias mais significativas serão 

destacados como Entregas no PPA.  

 

Para efeito deste PPA, a ação orçamentária contemplará os tipos:      

  Projeto: de gestão ou finalístico; 

  Atividade: de manutenção, de gestão ou finalística; 

  Operação Especial. 
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O Compromisso, e suas respectivas Entregas, têm um órgão ou entidade como 

responsável, gestor dos recursos orçamentários alocados para a sua consecução. 

Caso as Entregas tenham órgãos executores diversos, estes receberão os recursos 

por meio de descentralização do crédito orçamentário. 

 

CONCLUSÕES: 

 

  Fortalecimento do Planejamento: 

- forte articulação sistêmica: 

-PPA participativo; 

- integração dos instrumentos de planejamento. 

 

   Efetividade das Políticas Públicas: 

- planejamento  fundado no conhecimento- organizado em Temas; 

- transparência na ação governamental – controle social. 

 

  Maior estabilidade do Plano: 

- caráter mais estratégico; 

- estruturação na dimensão tática; 

- referências aos produtos meios(Entregas) e não às ações orçamentárias. 

 

A vantagem da contratação pela PGE da empresa de consultoria BRAINSTORMING 

para elaboração do planejamento estratégico da PGE, numa prospecção de 10 

anos, é a experiência comprovada da referida empresa em vários órgãos públicos 

como: Ministério Público da Bahia, Banco do Brasil S.A, Núcleo de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, Polícia Federal, Exército Brasileiro, 

Ministério Público de Goiás, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Defesa, 

Marinha do Brasil, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Escola Superior de 

Guerra, Tribunal de Contas da União e outros. 

 

A desvantagem foi o atraso na contratação da empresa de consultoria pela PGE, 

que gerou o desalinhamento entre o planejamento estratégico e próximo PPA 

2012/2015, em elaboração até agosto/2011. 
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4) PROGNÓSTICO 

 

4.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

O modelo de elaboração de planejamento estratégico proposto pela  empresa de 

consultoria BRAINSTORMING para a PGE tem a garantia de sucesso porque 

começa com o comprometimento da maior autoridade do órgão, depois a 

transferência de tecnologia,  que tem por objetivo capacitar pessoas no Método  

Grumbach, e harmoniza-se perfeitamente com os conceitos e objetivos que orientam 

a Nova Administração Pública. Esta afinidade conceitual e programática vai, sem 

dúvida, propiciar o engajamento efetivo e proativo da Procuradoria na previsão das 

políticas públicas de médio e longo prazos propostas pelo governo do estado.   

 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

O Plano Plurianual da PGE deverá ser alinhado às iniciativas previstas no 

Planejamento Estratégico. 

 

Procuradores e servidores da Procuradora Geral do Estado que integram o Núcleo 

de Controle Técnico, o Núcleo Especial de Sistematização e o Comitê de 

Planejamento deverão reunir  com um consultor da Brainstorming  Assessoria de 

Planejamento e Informática, para conhecerem as ferramentas que serão utilizadas 

para a realização do alinhamento do Plano Plurianual  (PPA) e orçamento anual da 

Instituição ao seu Plano Estratégico. O processo é inédito na PGE,  o que permitirá à 

Instituição garantir que as iniciativas priorizadas tenham seus respectivos 

orçamentos assegurados, viabilizando, assim, a execução da estratégia. O desafio 

que se põe à frente dos integrantes da Instituição é executar o plano que contém as 

iniciativas. Por isso,  deverão ser  priorizadas as iniciativas que serão trabalhadas, 

as quais deverão ser orçadas e serão conjugadas às respectivas dotações 

orçamentárias. 

 

A idéia é que o Plano Plurianual passe a ser o plano de execução dos projetos e 

programas estratégicos, que é conseqüência do próprio planejamento. Não se deve 
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pensar apenas em ações orçamentárias, pois é preciso lembrar que é possível 

buscar outras fontes de recursos, inclusive buscar uma alternativa de aumentar o 

ingresso de recursos no Fundo de Modernização da PGE, responsável pela maior 

parte dos investimentos do Órgão. 

 

Criar suporte necessário às diversas áreas da Instituição na elaboração de projetos 

e captação de recursos. A unidade deverá ser fruto do Plano Estratégico, prevista no 

Relatório NEMAE/PGE  de implantar e implementar a gestão estratégica. 

 

O quadro a seguir precisa ser perseguido pela PGE:   

  

 

      Fonte: Ministério Público do Estado da Bahia - ASCOM/MP-BA  

      Figura site: http://www.mp.ba.gov.br             

http://www.mp.ba.gov.br/
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Agendei e aconteceu reunião entre a PGE E SEPLAN para discutir o alinhamento 

dos cronogramas e recursos do Planejamento Estratégico da PGE apresentado pela 

Brainstorming  e o PPA 2012/2015.     

 

Feito o alinhamento dos cronogramas, proponho apontar o modelo de gestão para a 

execução financeira do contrato, através de roteiro de acompanhamento, controle e 

fiscalização da execução contratual de modo a garantir uma gestão eficiente dos 

recursos públicos que serão investidos para a implementação do plano de trabalho,  

considerando que as liberações dos recursos financeiros  pelo BNDES dependem 

de prestação de contas dos serviços realizados. O referido roteiro de 

acompanhamento deverá ser elaborado por componentes do NEMAE, dos núcleos 

criados para o planejamento estratégico e da Diretoria Geral, que exercem 

atribuições correspondentes à  área administrativa  e financeira.    

 

4.3 ENVOLVIDOS 

Procurador Geral do Estado – tem o poder de decidir, adotar medidas, cobrar, apoiar 

e buscar melhorar o desempenho da PGE. 

 

Núcleo Especial de  Modernização da Gestão da  PGE-NEMAE- Coordenado Pela 

Procuradora Geral Adjunta- Promoveu reuniões, visitou  órgãos jurídicos com 

experiências de sucessos de gestão,  atuou no processo de seleção e contratação 

da consultoria para elaborar o plano estratégico da PGE e continuará coordenando 

os trabalhos de implantação do projeto. 

Procuradores e servidores – Colaborar na elaboração do diagnóstico quês está 

sendo levantado, conforme modelo proposto pela Brainstorming consultoria no site:  

<www.pge.brainstormingweb7.com.br> 

 

Administração Estadual-  Secretários, servidores, gestores e coordenadores na 

avaliação da atuação da PGE na busca de melhorar a sua missão institucional. 

 

Secretaria de Fazenda- Disponibilização de recursos necessários a serem alocados 

no PPA 2012/2015.  

 

http://www.pge.brainstormingweb7.com.br/
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Secretaria do Planejamento- Orientações na elaboração dos instrumentos 

orçamentários em articulação com o planejamento estratégico ora iniciado na PGE. 

 

Secretaria de Administração- Aprovação de concursos para procuradores e 

servidores e viabilização de recursos financeiros para pagamento da folha de 

pessoal. 

 

Núcleos Especiais constituídos  através da Portaria Nº PGE -055/2011- para 

desenvolverem as atribuições indicadas na referida portaria, considerando a 

aplicação da metodologia aplicada pela consultoria contratada. 

 

 4.4 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 Núcleo Especial de Modernização da Gestão-PGE-Bahia – Responsável pela 

Coordenação e implantação  do projeto de modernização da PGE- composto pela 

Procuradora Geral Adjunta, Procuradores, Diretores e Coordenadores da PGE e 

Gestores públicos.  

 

Núcleo Especial de Controle Técnico – composto por um Procurador do Estado, 

quatro Gestores Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 

titulares de cargos efetivos. O núcleo é responsável por coordenar e assegurar a 

regularidade e eficácia do processo de implantação e desenvolvimento da Gestão 

Estratégica, interagindo diretamente com os Consultores e viabilizando os meios 

para os trabalhos a serem por estes realizados e demais atribuições indicadas na 

portaria de constituição do núcleo. 

 

Núcleo Especial de Sistematização – Procurador Geral do Estado , pelos integrantes 

do Núcleo Especial de Controle Técnico e dos titulares dos seguintes órgãos da 

estrutura da Procuradoria Geral: Assessoria e Gabinete do Procurador Geral, 

Corregedoria, Procuradorias, Diretoria geral e de Orçamento, Assessoria de 

Comunicação, Coordenação de Atendimento, Coordenação de Gestão Estratégica, 

Coordenação do Serviço de Biblioteca e Documentação, Coordenações Executivas 

de Procuradoria, Representação junto aos Órgãos e Tribunais Federais, 

Representações Regionais e Núcleos Setoriais. O Núcleo é responsável por 
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apreciar, aprovar e consolidar os resultados dos diagnósticos realizados por diversos 

setores da PGE depois de validados pelo Comitê de Planejamento, elaborar 

relatórios e propor medidas , planos de ação, programas, compromissos e entregas, 

objetivos e metas com vistas, com vistas à construção do Plano estratégico da PGE 

e demais atribuições indicadas na portaria da constituição do referido Núcleo.    

 

Comitê de Planejamento: É composto pelos integrantes do Núcleo Especial de 

Controle Técnico, do Núcleo Especial de Sistematização, do Diretor Administrativo, 

do Diretor de Orçamento Público e do Diretor de Finanças, dos Procuradores 

Assistentes  e Procuradores do Estado e outros membros indicados na portaria. O 

Núcleo é responsável por conhecer, analisar e validar as informações, diagnósticos 

e sugestões apresentadas pelos Procuradores e Servidores Administrativos da 

Procuradoria Geral e demais atribuições indicadas na portaria de constituição do 

Núcleo. 

 

5) CRONOGRAMA E RECURSOS  

5.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Data Evento Objetivos Programação Local 

18/04/2011 

Assinatura do contrato 

e fornecimento dos 

softwares 

.  PGE 

18/04/2011 

Instrução para 

definição do Comitê de 

Planejamento - CP e 

formação da Lista de 

Peritos 

--  PGE 

18/04/2011 

Entrevista com o 

Decisor Estratégico e 

Difinição do 

Cronograma 

Obter a visão sistêmica 

da PGE 
 PGE 

20/04/2011 
Elaboração do Plano de 

Trabalho 
---  PGE 

03/05/2011 
Identificação do 

Sistema 

Atividade realizada no 

período de 03/05 a 

05/05/11 

 PGE 
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Data Evento Objetivos Programação Local 

03/05/2011 

Treinamento 01- 

Capacitação 

Operacional 

---  PGE 

04/05/2011 Consultoria Presencial 
Atividade realizada no 

período 04 a 05/05/11 
 PGE 

23/05/2011 Diagnóstico Estratégico 
Realizado no período de 

23/05 a 16/06/11 
 PGE 

23/05/2011 Consultoria Presencial 
Realizada no período de 

23 e 24/05 
 PGE 

26/05/2011 
Treinamento 02 - 

Método Grumbach 

Lançamento do 

Planejamento 

Estratégico e 

Treinamento para 

Elaboração do 

Diagnóstico 

 
Hotel 

Pestana 

27/05/2011 Reuniões Setoriais 
Realizadas no período de 

27/05 a 16/06/11 
 PGE 

09/06/2011 

Consultoria Presencial - 

Elaboração do 

Diagnóstico 

Realizada no período de 

23 e 24/05/11 
 PGE 

16/06/2011 

Treinamento 03-

Consolidação do 

Diagnóstico Estratégico 

---  PGE 

20/06/2011 

Consolidação do 

Diagnóstico e 

Elaboração do Sumário 

Executivo da Estratégia 

Realizado no período de 

20 e 21/06/11 
 PGE 

22/06/2011 

Treinamento 04-

Elaboração de 

Indicadores 

---  PGE 

07/07/2011 
Brainstorming e 

Definição de Eventos 

Realizado no período de 

07 e 08/07/11 
 PGE 

07/07/2011 

Elaboração da 

Ambientação dos 

Eventos 

Realizada no período de 

07 e 08/07/11 
 PGE 
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Data Evento Objetivos Programação Local 

14/07/2011 

Primeira Consulta aos 

Peritos e Elaboração 

das Iniciativas 

Corretivas 

Realizadas no período de 

14 e 15/07/2011 
 PGE 

27/07/2011 

Processamento da 

Primeira Consulta e 

Elaboração das 

Iniciativas Estratégicas 

Corretivas 

Realizadas no período de 

27 a 29/07/2011 
 PGE 

03/08/2011 

Segunda Consulta e 

Consolidação das 

Iniciativas Estratégicas 

Realizadas no período de 

03 a 05/08/11 
 PGE 

17/08/2011 

Processamento da 

Segunda Consulta e 

Geração de Cenários 

Realizadas no período de 

17 a 19/08/11 
 PGE 

01/09/2011 

Alinhamento das 

Medidas da Visão de 

Futuro com os 

Objetivos 

Realizado no período de 

01 e 02/09/11 
 PGE 

14/09/2011 
Treinamento 05-

Software Lince 
---  PGE 

15/09/2011 

Aplicação do Software 

Lince-Definição de 

Parcerias Estratégicas e 

Cenário Alvo 

Realizado no período de 

15 e 16/09/11 
 PGE 

28/09/2011 

Consolidação das 

Iniciativas Estratégicas 

decorrentes dos 

Cenários. Medidas Pré 

e Pró-Ativas 

Realizada no período de 

28 a 30/09/11 
 PGE 

05/10/2011 

Montagem da Versão 

Inicial do Plano e Mapa 

Estratégicos 

Realizada no período de 

05 a 07/10/11 
 PGE 

13/10/2011 

Finalização da Versão 

Inicial do Plano 

Estratégico 

Realizada no período de 

13 e 14/10/2011 
 PGE 

19/10/2011 
Conclusão da Primeira 

Versão do Plano 
---  PGE 



 

 

 

 

30 

Data Evento Objetivos Programação Local 

20/10/2011 
Treinamento 06 - 

Jaguar 
---  PGE 

21/10/2011 
Treinamento 07-

Inteligência Estratégica 
---  PGE 

31/10/2011 

Implantação do Núcleo 

de Inteligência 

Estratégica 

Com a definição dos 

critérios e 

desdobramentos da 

iniciativas estratégicas 

 PGE 

09/11/2011 
Priorização das 

Iniciativas Estratégicas 

Realizada no período de 

09 a 11/11/11 
 PGE 

24/11/2011 

Levantamento dos 

Dados para o 

Ordenamento das 

Iniciativas Estratégicas 

Realizada no período de 

24 e 25/11/11 
 PGE 

30/11/2011 

Ordenamento das 

Iniciativas e Início da 

Definição dos 

Indicadores 

Realizadas no período de 

30/11 a 02/12/11 
 PGE 

07/12/2011 
Definição dos 

Indicadores 
---  PGE 

14/12/2011 
Atualização dos 

Cenários Prospectivos 

com o alinhamento dos 

indicadores das 

iniciativas estratégicas 

com os indicadores dos 

objetivos 

 PGE 

16/12/2011 
Reunião de Avaliação 

de Resultados 
---  PGE 

FONTE:http://www.pge.ba.gov.br  

Planejamento Estratégico PGE-BA – Metodologia (tabela de eventos e reuniões de 

2011) 

 

A data limite para término da elaboração do PPA 2012/2015 será agosto de 2011, 

com a divulgação  do cronograma oficial  ainda no mês de junho pela SEPLAN, após 
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finalização do PPA Participativo, disponível no site da 

SEPLAN<(www.seplan.ba.gov.br> para participação da sociedade. 

 

5.2 ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS AÇÕES DO PROJETO COM  

RECURSOS DO BNDES: 

 

Há outra fonte de recursos destinada às ações do projeto de modernização da PGE 

provenientes dos recursos oriundos do Fundo de Modernização da PGE, com 

previsão de receita anual no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 

baseada na média do ingresso da receita dos últimos três anos. 

 

 

 

 

Ações 

Desembolso (em R$ mil) 

Trimestre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

IEF Reforma instalações   1.000,00   1.000,00            2.000,00 

TIE Hardware   160,00   430,00             590,00 

TIE Sistemas de Informação 225,00 225,00 225,00 225,00 475,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2.500,00 

EAF Aquisição de veículos       350,00             350,00 

EAF Aquisição de mobiliário   1.356,00                 1.356,00 

EAF Recomposição do acervo       250,00 250,00           500,00 

STE Digitalização/microfilmagem  50,00 50,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 

STE Consultoria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 

CRH Curso área gestão 270,00   270,00               540,00 

CRH Curso técnico/jurídico   70,00 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 1.170,00 

Total   595,00 2.961,00 782,50 2.592,50 1.162,50 662,50 562,50 562,50 562,50 562,50 11.006,00 

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013  

http://www.seplan.ba.gov.br/
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6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver uma metodologia de identificação do 

planejamento estratégico da PGE com a elaboração do Plano Plurianual- PPA 

2012/2015. O propósito, o alinhamento dos dois instrumentos orçamentários, 

identifica os caminhos para  transformar a Procuradoria Geral do Estado da Bahia e 

garantir as condições necessárias à sustentabilidade da capacidade gerencial e 

operacional coma a implantação do projeto de modernização da PGE. 

 

Em relação ao método usado pela consultoria contratada pela PGE, o Grumbach, 

comprovou-se que suas potencialidades são enormes, para tanto a execução 

estratégica proposta pela consultoria BRAINSTORMING contratada pela PGE, 

baseada na priorização das iniciativas estratégicas, ordenamento das iniciativas 

estratégicas, conciliação com o orçamento, monitoramento de indicadores e 

monitoramento dos cenários é imprescindível para o projeto.  

 

A reunião entre a Procuradoria Geral do Estado – PGE e a Secretaria do 

Planejamento – SEPLAN  para discutir o alinhamento  do Planejamento Estratégico 

apresentado pela Brainstorming,  com o PPA, obteve um grande resultado que está 

sendo discutido com a referida empresa de consultoria, contratada pela PGE.   

 

O roteiro de acompanhamento da execução contratual que proponho é a garantia 

dos recursos pelo BNDES no tempo devido  e a garantia da gestão eficiente dos 

recursos públicos. 
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ANEXO 1 – Relatório Parcial NEMAE 

 

NEMAE – NÚCLEO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

PGE - BAHIA 

 

RELATÓRIO PARCIAL 

 

Neste Relatório Parcial, após a indicação das atribuições que lhe foram conferidas, 

da composição, organização e metodologia adotadas, o NEMAE/PGE apresenta o 

resultado das atividades até aqui desenvolvidas, anexando os Projetos e respectivos 

Termos de Referência para a contratação de consultoria destinada à elaboração e 

implantação do Planejamento Estratégico bem como a aquisição do Sistema de 

Informática  para a Procuradoria Geral do Estado. 

Além das providências relacionadas com a efetiva execução desses dois 

importantes Projetos, considerando a previsão no Projeto Básico de Modernização 

da Gestão da PGE de ações destinadas à capacitação de recursos humanos, sem 

prejuízo do Programa de Cursos a ser elaborado pelo Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento – CEA, o Núcleo Especial propõe nesta oportunidade a elaboração  

de Anteprojeto de Lei para a criação da Escola de Governo prevista no art. 39, § 2º 

da Constituição Federal, destinada à formação e aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, o que irá imprimir qualidade à atuação desses agentes  com repercussão 

direta no sistema de comunicação entre a Administração Pública e a Procuradoria 

Geral do Estado.  

 

1. DO NÚCLEO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA PGE  

I -  CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS   
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No mês de julho de 2010, o  Procurador Geral do Estado editou a Portaria nº 

079/2010, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de  07.07.2010,  constituindo 

o NEMAE – Núcleo Especial de Modernização da Gestão, composto por  sete 

Procuradores e dois servidores da PGE/BA e um Especialista em Gestão  Pública 

indicado pela Secretaria da Administração, cuja equipe foi posteriormente ampliada 

com a integração de uma Procuradora da área de licitações e contratos e um 

Especialista em Gestão de Projetos, ambos dos quadros da Procuradoria Geral (vide 

relação anexa).  

A esse Núcleo Especial foi atribuída a responsabilidade de coordenar a elaboração, 

implantação e acompanhamento do Projeto Básico de Modernização da 

Procuradoria Geral do Estado a ser executado com financiamento do BNDES Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Referido Projeto de Modernização compreende investimentos em  Infraestrutura 

(Reforma e Instalações da Sede e das Representações Regionais), Consultoria 

(redesenho do papel da PGE, diagnóstico de suas necessidades e fontes de 

recursos para sustentar seu processo de modernização),Tecnologia da 

Informação(software e hardware), Capacitação de Recursos Humanos (Cursos e 

recomposição do acervo bibliográfico),Organização e Gestão de Documentos 

(Digitalização e Microfilmagem). 

Como parte das atividades relacionadas com a implantação desse Projeto Básico, 

coube ao NEMAE acompanhar e patrocinar  o processo de captação dos recursos 

no valor de R$ 9.905.400,00 (nove milhões novecentos e cinco mil e quatrocentos 

reais) junto ao BNDES, tendo em vista a proposta chancelada pela  Secretaria de 

Planejamento  e pela Secretaria da Fazenda,  aprovada pelo Governador do Estado  

e finalmente autorizada pela Lei Estadual nº 11.912, de 18.05.2010. 

 

1. II - ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS E METODOLOGIA ADOTADA  

Na reunião inaugural realizada no dia 27.07.2010, o NEMAE delimitou o âmbito e o 

conteúdo de suas atividades, o escopo e a distribuição do trabalho, a metodologia a 

ser adotada e o plano de ação  a ser desenvolvido.  
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Identificadas as cinco áreas de atuação (Infraestrutura  e Instalações, Consultoria, 

Tecnologia da Informação, Capacitação de Recursos Humanos, Organização e 

Gestão de Documentos), optou-se por adotar esse critério temático na organização 

interna do trabalho, sendo então constituídas cinco Comissões Executivas com 

suas respectivas coordenações.  

Justificadamente, por orientação do Procurador Geral, absteve-se o Núcleo de 

acompanhar o desenvolvimento das obras de Reforma da Sede por existir Comissão 

específica (Comissão de Mudança) anteriormente constituída para o mesmo fim.  

Considerando-se que os demais itens envolviam a aquisição de bens ou  serviços, 

ficou estabelecido que cada Comissão Executiva incumbir-se-ia, no âmbito de suas 

atribuições, de promover pesquisas e estudos, emitir Relatório das  atividades 

empreendidas e elaborar  os Termos de Referência para subsidiar a Procuradoria 

Geral nas licitações e contratações  respectivas. 

Como Metodologia de Trabalho, foram  definidas as seguintes diretrizes: (a) 

diagnóstico para o prévio conhecimento dos cenários interno (levantamento 

das necessidades da PGE) e externo (realização de pesquisas e estudos  para 

conhecimento das ofertas de mercado e da  experiência  recolhida por outros órgãos 

públicos, congêneres ou não);  (b) análise comparativa de propostas (no mínimo, 

três potenciais fornecedores de cada serviço ou bem  seriam convidados a 

apresentar suas propostas a todos os integrantes do Núcleo em dia e horário 

previamente definidos); e (c) ação comunicativa permanente com a efetiva 

participação de todos nas   reuniões ordinárias e extraordinárias  destinadas à 

discussão e deliberação sobre  questões suscitadas por qualquer dos membros da 

equipe e sobre as conclusões das Comissões Executivas.  

Para a consolidação dessas diretrizes, o NEMAE editou a Portaria nº 01/2010, que 

aprovou o Regimento Interno do Núcleo e a Portaria nº 02/2010, que dispôs sobre 

a composição e as atribuições das Comissões Executivas.  

 

2  - DAS  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 
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2. I - CONDUÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DO PROJETO 

No Oficio GASEC/SEPLAN nº 239/2010 dirigido ao Procurador Geral do Estado em 

17.06.2010, ao comunicar a autorização legislativa, a Secretaria de Planejamento 

havia anunciado o enquadramento das atividades previstas no Projeto Básico de 

Modernização da PGE na Linha de Financiamento para Projetos de Modernização 

da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das 

Administrações Estaduais – PMAE mantida pelo BNDES - Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, em resposta à Consulta Prévia dirigida ao 

Banco pelo Estado em janeiro de 2010 (Ofício GASEC/SEPLAN nº 042/2010). 

Constituído já no curso do Projeto de Financiamento elaborado e encaminhado pela 

SEPLAN, o NEMAE assumiu a condução do trabalho logrando obter o cumprimento 

de todas as etapas preparatórias da operação de crédito: aprovação pela STN – 

Secretaria do Tesouro Nacional, inclusão no Programa de Ajuste Fiscal (PAF) da 

SEFAZ, apreciação e deliberação da Diretoria do BNDES e, finalmente, reexame da 

minuta do Contrato de Abertura de Crédito sob o n°  2.041.197.0001 que veio a ser  

publicado  no Diário Oficial do Estado de 25.11.2010. 

O Núcleo participou ainda de duas reuniões com prepostos da instituição financeira 

bem como das visitas por estes realizadas nas instalações da PGE; elaborou, sob a 

orientação do BNDES, o Quadro Lógico destinado ao monitoramento da execução 

dos Projetos e à avaliação dos respectivos resultados e redefiniu o Cronograma de 

Liberação dos recursos para adaptação  aos  cinco (5)  projetos destinatários do 

financiamento. 

 

2. II -  DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONSULTORIA PREVISTA NO PROJETO BÁSICO 

Uma das  primeiras questões suscitadas em reunião plenária do Núcleo, foi a 

definição da Consultoria  prevista no Projeto Básico de Modernização da PGE com o 

objetivo de: “desenhar o papel da PGE com vistas a atender com excelência as 

demandas da sociedade e, imediatamente, da Administração Pública, na 

concretização de políticas públicas. Diagnóstico das necessidades e recursos 

necessários à modernização da PGE” (fls. 26). 
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Considerando tratar-se de um Projeto de Modernização da Gestão, o NEMAE 

identificou na indicação daquela Consultoria o anúncio para a obtenção de suporte 

técnico destinado a subsidiar a construção e o desenvolvimento do planejamento 

estratégico da Procuradoria Geral do Estado.   

Compreendeu-se que numa sociedade em permanente transformação, a  

modernização da gestão de um órgão público implica necessariamente  a utilização 

de técnicas que, propiciando a correta definição de suas  diretrizes e metas a serem 

contempladas nos Planos Plurianuais, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas 

Leis Orçamentárias Anuais, proporcionem os meios adequados para o 

monitoramento da execução dos respectivos projetos  e a avaliação dos resultados 

obtidos. 

A tecnologia do planejamento estratégico é o que vai proporcionar a consolidação 

desse processo  e a constante atualização (modernização) da gestão mediante o  

oportuno alinhamento das ações gerenciais às alterações impactantes (ameaças e 

oportunidades) ocorridas nos cenários interno e externo da organização.  

A necessidade de adaptação imediata às transformações do ambiente não é mais 

considerada uma contingência exclusiva do setor privado. Também das 

organizações públicas cobra-se cada vez mais modernização entendida esta como 

processo de atualização permanente.  

  

Nessa perspectiva é que o planejamento orçamentário e financeiro, historicamente 

obrigatório na esfera pública,  assume  a feição estratégica, de cunho gerencial, com  

novos contornos e dimensões, implicando  flexibilidade das ações  e engajamento 

de  todos  os  integrantes da organização na cultura da estratégia gerencial com 

vistas à obtenção dos melhores resultados com  menor custo operacional e 

financeiro. 

  

Diante dessa constatação, vai se afirmando a percepção de que as  organizações  

que  não  planejam  estrategicamente suas atividades correm o risco  de  não  

alcançarem  os  objetivos desejados, pois somente uma  visão prospectiva 
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adequadamente concebida poderá proporcionar o oportuno  alinhamento da 

respectiva gestão às constantes mudanças  do  entorno e  a implementação dos  

ajustes necessários. 

 

O planejamento estratégico torna-se, assim, uma ferramenta imprescindível à 

garantia de acerto das decisões proporcionando aos gestores públicos a 

sustentação da capacidade operacional dos órgãos sob sua orientação para o 

cumprimento  eficaz e efetivo  das respectivas finalidades institucionais. 

 

Essa Administração, de feição gerencial (visão extroversa, focada nos resultados), 

financeiramente programada e  materialmente afinada com seu próprio tempo, 

qualifica o que hoje se denomina “Nova Gestão Pública” vocacionada à 

concretização dos postulados e promessas da democracia, em contraponto ao 

antigo modelo de Administração Pública de cunho burocrático, positivista e  

introverso, que historicamente bem serviu a governos autoritários  e liberais de todos 

os tempos e matizes.  

Tal concepção já foi, aliás, há muito  encampada pelo atual Governo Estadual 

quando elaborou  o Programa de Modernização da Gestão Pública do Estado da 

Bahia PENAGE/BA destinado à contratação de serviços de consultoria para 

mapeamento, análise e redesenho de processos, bem como proposição de 

remodelagem institucional das estruturas organizacionais que compõem o Sistema 

Estadual de Administração – SEA. 

E responde indiretamente aos propósitos da GESPÚBLICA programa empreendido 

pelo Governo Federal com a finalidade de apoiar as organizações públicas das 

esferas federal, estadual e municipal nos processos de transformação gerencial com 

ênfase na produção de resultados práticos para a sociedade com redução de custos 

operacionais, capacitação e participação dos servidores públicos e clara definição de 

objetivos e metas.  

Dessas considerações, o NEMAE extraiu a firme convicção de que  um dos objetivos 

da Consultoria prevista no Projeto Básico de Modernização da Procuradoria Geral 
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do Estado consiste na aquisição de tecnologia destinada à construção e ao 

desenvolvimento do seu planejamento estratégico. 

 Aliás, na discussão desse tema foi ainda suscitado o alinhamento da orientação 

indicada com os propósitos modernizantes da Lei Complementar nª 34/2009  cujo 

diploma normativo, ao adotar um novo modelo de organização e funcionamento  

para a PGE, absorveu duas outras importantes diretrizes da Nova Gestão Pública: 

(a) a profissionalização do pessoal administrativo, com a criação de Grupo 

Ocupacional específico de servidores; e (b) a gestão aberta e participativa projetada, 

internamente, com a descentralização do poder de decisão  e a previsão de 

interação permanente entre os diversos órgãos e, externamente, com a criação da 

Coordenação de Atendimento e a instalação de Núcleos Setoriais nas Secretarias 

de Estado.  

 

 Daí porque, reconhecendo que a simples reunião de recursos materiais e humanos 

não assegura eficiência e efetividade às ações do Órgão, o Projeto Básico de 

Modernização da PGE, além de projetar melhorias em infraestrutura física, aquisição 

de sistema e equipamentos de informática, mobiliário, organização de documentos e 

capacitação de pessoal, previu também a contratação de Consultoria com a 

finalidade de “desenhar o papel  da PGE com vistas a atender com excelência as 

demandas da sociedade e, imediatamente, da Administração Pública, na 

concretização de políticas públicas, diagnóstico  das necessidades e recursos 

necessários á modernização da PGE”.  

Ficou assim estabelecida como tarefa do NEMAE a realização de estudos e 

pesquisas para conhecimento das metodologias existentes e  elaboração de Termo 

de Referência com vistas à contratação de serviços de consultoria destinada a 

subsidiar a construção e a implantação do Planejamento Estratégico na PGE. 

Dada a proximidade das discussões relativas à elaboração do Plano Plurianual 

2011/2015, o Núcleo fixou como limite temporal a ser considerado nesse primeiro 

planejamento o período de cinco anos compreendendo o presente exercício 

financeiro – em face da previsão orçamentária baseada nos recursos destinados ao  

Projeto Básico  em referência  – e os quatro anos correspondentes ao mencionado 
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PPA.  

 

3. RELATÓRIO E CONCLUSÕES SOBRE AS AÇÕES ANUNCIADAS NO PROJETO 

BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO 

Relatam-se a seguir a destinação dos recursos, as atividades realizadas e as 

conclusões até este momento alcançadas no que tange a cada uma das cinco (5) 

realizações inicialmente previstas para a modernização da gestão da PGE. 

 

3. I - QUANTO À CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Projeto Básico de Modernização prevê a destinação de recursos no montante de 

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) para os anunciados serviços de Consultoria. 

Seguindo a orientação inicialmente estabelecida, a Comissão Executiva 

encarregada de promover os estudos destinados à formulação da proposta de 

contratação da Consultoria para o Planejamento Estratégico houve por bem 

convidar, de acordo com indicações recebidas da  SEPLAN e da SAEB, 04 (quatro) 

conhecidas organizações  da especialidade em atuação no mercado nacional:  

STRATEGIA, BRAINSTORMING, PLANNUS E INDG, para a exposição de seus 

métodos, procedimentos  e  propostas de trabalho. 

As audiências foram realizadas com a participação de todos os membros do NEMAE 

e consistiram na apresentação do perfil das consultoras e demonstração de suas 

metodologias. Por este meio o Núcleo pôde conhecer as técnicas de planejamento 

estratégico existentes e reforçar a consciência de sua importância como instrumento 

de modernização e capacitação operacional da PGE. 

O passo seguinte foi a pesquisa de campo com visitas aos órgãos públicos que já 

haviam adotado essa técnica e acumulado alguma experiência no seu manejo como 

instrumento de gestão.   

Aqui em Salvador, o NEMAE visitou o Núcleo Estratégico do Ministério Público do 

Estado da Bahia e do Tribunal de Contas do Estado. O primeiro, valendo-se da 

experiência do Tribunal de Contas da União, contratou a BRAINSTORMING, cuja 
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técnica, conhecida como Método Grumbach, foi reputada a mais completa e 

adequada às necessidades do MPE. A experiência aí colhida limitou-se, contudo, ao 

conhecimento dos fundamentos da escolha e da forma da contratação já que esta 

havia sido realizada há apenas quatro meses.  

O TCE, ao contrário, já vem adotando técnicas de planejamento estratégico 

mantendo órgão específico para esse fim. Embora houvesse contratado os serviços 

de consultoria da Fundação Faculdade de Administração da UFBA, seguiu operando 

seus próprios recursos. Utiliza método tradicional, de monitoramento e avaliação de 

indicadores baseado em cenários estáticos. 

Na sequência desse trabalho de pesquisa, a Comissão se deslocou até Brasília para 

participar de reuniões no Banco do Brasil, no Tribunal de Contas da União e no 

Ministério da Defesa, especialmente programadas para o Ministério Público do 

Estado da Bahia, onde foram apresentadas, por especialistas em planejamento e 

gestão de projetos dos próprios órgãos públicos, a metodologia aplicada com base 

no Método Grumbach baseado em Cenários Prospectivos e os resultados obtidos 

por cada um deles na aplicação dessa tecnologia. 

O conhecimento dessas experiências pôde proporcionar ao NEMAE a clara 

percepção da singularidade desse Método e das razões que nortearam a opção 

daquelas instituições ao contratarem diretamente, por inexigibilidade de licitação, a 

Consultoria da BREINSTORMING, única empresa titular da tecnologia indicada. 

A Comissão recolheu e preservou arquivo eletrônico em nome do NEMAE, contendo 

exemplares de projetos, pareceres e termos de referência que lhe foram 

franqueados pelos diversos órgãos visitados, todos versando programas e ações 

voltadas para o planejamento estratégico das respectivas gestões. 

No Termo de Referência que acompanha  este Relatório Parcial encontram-se as 

informações sobre o perfil da empresa e os fundamentos que sustentam o parecer 

da Comissão. 

Ainda como contribuição do Núcleo Especial está anexada ao Projeto de 

Contratação do Planejamento Estratégico uma proposta de revisão da atual 

estrutura da Coordenação de Gestão Estratégica da PGE elaborada pelo Gestor 
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Célio Alcântara. 

 

3.II - QUANTO À  CONTRATAÇÃO DO  SISTEMA DE INFORMÁTICA 

O Projeto Básico prevê investimento na ordem de R$1.000.000,00 (um milhão de 

reais) para a “contratação do desenvolvimento de um sistema corporativo de gestão 

das atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento que atenda 

às especificidades das áreas administrativas e judiciais, inclusive a área fiscal”. 

Não foi necessário maior esforço no diagnóstico da situação existente  além do 

realizado quando da elaboração do Projeto Básico, para a confirmação da 

necessidade de implantação na Procuradoria Geral do Estado de um Sistema de 

Informática completo e integrado, compatível com a natureza e as exigências dos  

seus serviços. 

Constatou-se a insuficiência técnica do SICAJ, do SAP e do SIGAT e a 

inconveniência da manutenção de vários sistemas dentro de uma mesma 

organização. 

 A tais fatores se somam a necessidade de alinhamento da Procuradoria Geral do 

Estado à informatização do Poder Judiciário com a implantação dos processos 

eletrônicos e o vertiginoso crescimento da demanda dos serviços jurídicos, tanto na 

esfera administrativa quanto na judicial, para cujo controle, racionalização e 

execução revelam-se inadequados os  três sistemas atualmente  em uso na PGE. 

No trabalho desenvolvido pela Comissão Executiva de Informática, o NEMAE 

recolheu informações, por amostragem,  sobre a tecnologia adotada por quatro (4) 

das empresas existentes no mercado com experiência em informatização na área 

jurídica: TOTVS, PROLINK, SOFTPLAN E MPS INFORMÁTICA. 

Dentre estas, destacou-se a SOFTPLAN por ser a única com sistema já 

desenvolvido para Procuradorias de Estado, o  PGE-NET,  compreendendo diversos 

módulos, inclusive o da Execução Fiscal Eletrônica.  Comprovada a experiência da 

SOFTPLAN na implantação e manutenção do PGE-NET em 14 (quatorze) 

Procuradorias, sendo 08 (oito) PGEs e 04  (quatro) PGMs, e atuação em vários 
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Tribunais de Justiça,  o NEMAE destacou três dos integrantes da Comissão 

Executiva de Informárica, Procuradores Simone Silvany e Leonardo Gaudenzi e o 

Coordenador de Gestão Estratégica, Roberto Simões, para se deslocar até 

Florianópolis – SC, a fim de conhecer a experiência pioneira que foi a da 

Procuradoria Geral de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça desse mesmo 

Estado, onde está sediada a empresa.  

Foi então possível presenciar o funcionamento do sistema, colher o depoimento dos 

respectivos técnicos e usuários e visitar as instalações da própria empresa. 

Além da apresentação sumária feita  inicialmente aos integrantes do Núcleo, 

identificou-se a conveniência de  levar a proposta ao conhecimento de um maior 

número de procuradores e Servidores da PGE,  promovendo-se em conseqüência 

uma  nova  exposição  desta vez mais detalhada de todo o sistema.  A convite do 

NEMAE, participaram dessa exposição os  Juízes da 1ª e da 2ª Varas da Fazenda 

Publica, por coordenarem as atividades voltadas para a aquisição,  pelo Tribunal de 

Justiça, do sistema desenvolvido pela mesma empresa para outros Tribunais. 

A Comissão Executiva de Informática cuidou de recolher como subsídios vários 

dados da experiência de outras Procuradorias de Estado, incluindo pareceres 

jurídicos sobre a forma de contratação e exemplares dos respectivos contratos. 

Instruem o presente documento, o Relatório e o Termo de Referência elaborados 

pela referida Comissão assim como o Parecer da Coordenação de Gestão 

Estratégica acerca das tecnologias pesquisadas e da singularidade do sistema 

desenvolvido pela empresa SOFTPLAN. 

Por fim, vale ressaltar que neste mês de dezembro de 2010 foi editado o Decreto nº  

12.532, de 23 de dezembro de 2010, dispondo sobre diretrizes e  procedimentos a 

serem observados por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na 

aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 
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3.III - QUANTO À CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Ainda no elenco das atividades previstas no Projeto Básico está incluída a 

Capacitação de Recursos Humanos a ser desenvolvida através de Cursos de Pós-

Graduação, Cursos de Gestão para Líderes e Cursos de Aperfeiçoamento. Para 

essas atividades foi destacada a significativa parcela correspondente a 15,5% do 

valor do financiamento, no importe de R$1.710.000,00 (um milhão e setecentos e 

dez mil reais) a ser desembolsado em parcelas trimestrais a partir do terceiro 

trimestre de vigência da operação de crédito.  

Inicialmente, convém ressaltar que a Procuradoria Geral do Estado até a presente 

data ainda não conseguiu formar seu próprio quadro de servidores efetivos, o que 

torna impossível na atualidade o desenvolvimento de um Programa de 

Aperfeiçoamento e Capacitação com a garantia de retorno à própria Instituição. A 

maioria dos servidores é formada por contratados pelo REDA, titulares de cargos em 

comissão ou cedidos por outros órgãos do Estado. 

Tal consideração assume especial relevo quando se está diante de um amplo 

Projeto de Reforma compreendendo mudanças conceituais e estruturais 

importantes, bem assim, a aquisição de tecnologias de ponta  com que se pretende 

elevar o Órgão aos patamares da modernidade. 

 Daí a colocação da premissa básica no sentido de que sejam adotadas 

providências imediatas com vistas à realização dos concursos públicos para o  

provimento dos cargos vagos de Analista e Assistente de Procuradoria, realizando-

se de logo novos estudos para o redimensionamento das necessidades do Órgão  e  

encaminhamento para ampliação dos quadros de pessoal existentes.  

 Não obstante, e sem embargo dessa premissa, diante da significativa afetação de 

recursos para esta área, presente a necessidade de implantação no âmbito do 

Estado da Bahia de um centro permanente de  capacitação de recursos humanos 

para atender aos desafios e exigências da governabilidade nas três esferas de 

Poder, o NEMAE propõe que seja definida como uma das metas do Projeto de 

Modernização da Procuradoria Geral, a elaboração de Projeto para Criação da 

Escola de Governo no âmbito de Estado da Bahia, com base na previsão contida 

no art. 39, § 2º da Constituição Federal. 
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A Reforma Administrativa introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, na 

linha dos valores sustentados pela Nova Gestão Pública  que tem na 

profissionalização dos servidores uma das formas de garantir a eficiência e a 

eficácia das ações governamentais, prevê que a União, os Estados e o Distrito 

Federal mantenham “escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos 

servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos 

para a promoção na carreira.” 

Apresentada na reunião Plenária do  NEMAE realizada em 15 de dezembro de 

2010,  a proposta de encaminhamento para a elaboração do Anteprojeto de Criação 

da Escola de Governo nos moldes indicados, foi  por todos aprovada sendo nesta 

oportunidade submetida ao Procurador Geral como proposta deste Núcleo Especial. 

Organizada sob a forma de fundação ou órgão especial, com autonomia 

administrativa e financeira, a Escola de Governo atuaria sob a supervisão técnica da 

Procuradoria Geral do Estado e teria como finalidade organizar e promover cursos 

de atualização, especialização e pós graduação em matérias de Direito Público, 

acessíveis a todo o universo de servidores  e gestores públicos, do Estado e dos 

Municípios, e desenvolver outros programas de intercâmbio e difusão de 

conhecimentos no campo do Direito do Estado e da Gestão Pública, inclusive para  

parlamentares e dirigentes municipais.  

Seria uma forma de incrementar o aperfeiçoamento dos serviços públicos, o 

adequado manejo dos recursos, dos bens e serviços administrativos com foco nos 

melhores resultados sob o ponto de vista da sociedade que os mantém e dos 

cidadãos que deles necessitam. 

A PGE, que conta com quadro efetivo de profissionais da área jurídica recrutados 

em rigorosos concursos públicos, é, na realidade, o órgão mais indicado para cuidar 

do planejamento e da supervisão das atividades da Escola de Governo que deve dar 

ênfase ao caráter público e institucional das ações governamentais e aos princípios 

constitucionais da Administração Pública.   

Esse centro de produção e difusão do conhecimento voltado exclusivamente para a 

capacitação intelectual e ética de gestores e agentes públicos, destinar-se-á, em 
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última análise, à formação de quadros para a organização de núcleos estratégicos 

de alta qualificação técnica nas Secretarias e demais órgãos e entidades de 

Administração Pública dos três Poderes, que irão garantir coerência sistêmica, 

capacidade operacional  e  qualidade dos serviços públicos no Estado  da Bahia. 

Ainda em conexão com a capacitação de recursos humanos há previsão quanto à 

atualização do Acervo bibliográfico da PGE, para cuja realização foram previstos 

recursos no montante de R$ 500.000,00 a serem liberados a partir do terceiro 

trimestre de vigência do contrato de financiamento.  

O CEA – Centro de Estudos e Aperfeiçoamento sob a supervisão de sua 

Procuradora-Chefe, também integrante do NEMAE, está promovendo o 

levantamento das necessidades do órgão e a identificação de novas aquisições para 

a elaboração do Relatório e Termo de Referência que servirão de base à  respectiva 

contratação.  

3.IV - DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE  A  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

De acordo com o Projeto Básico, as intervenções em infraestrutura compreendem as 

obras de reforma e a aquisição de mobiliário destinados à futura sede da 

Procuradoria Geral, bem assim dos equipamentos de informática necessários à 

implantação no novo sistema de TI a ser desenvolvido ou customizado no órgão. 

Para as obras de reforma, o investimento previsto é de R$ 2.000.000,00, para 

mobiliário, de R$ 1.356.000,00 e, para equipamentos de hardware, R$ 590.000,00, 

para veículos, R$ 350.000,00a serem todos liberados nos dois primeiros trimestres 

de vigência do contrato de financiamento. 

Os respectivos projetos estão sendo encaminhados pela Comissão de Mudança, 

encarregada do acompanhamento das obras de reforma,  pela Diretoria 

Administrativa, responsável pelos procedimentos destinados à aquisição do 

mobiliário e, pela Coordenação de Gestão Estratégica – CGE, incumbida do 

redimensionamento e dos procedimentos para a aquisição dos equipamentos de 

informática, sob a supervisão de Comissão Específica do NEMAE quanto aos 

respectivos alinhamentos com as condições do contrato de abertura de crédito junto 

ao BNDES.  
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3.V - QUANTO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS  

O Projeto Básico prevê o valor de R$ 2.500.000,00 para investimento nesses 

serviços. 

Considerando que a PGE já vinha mantendo contratos com a Empresa Gráfica da 

Bahia EGBA para o cumprimento desse objeto, a Comissão Específica do NEMAE 

encarregada dos estudos e da elaboração do relatório com parecer a ser instruído 

com o termo de referência destinado ao embasamento da contratação de novos 

serviços, está realizando o diagnóstico da situação existente para avaliar as 

indicações a serem feitas. 

Entretanto, como a digitalização dos documentos relativos aos processos judiciais 

poderá ser efetuada por demanda na implantação do Sistema de Informática, 

serviço que deve integrar o rol de obrigações a cargo da empresa contratada, a 

proposta deste Núcleo Especial é no sentido de suspender-se qualquer avanço 

quanto à licitação, contratação ou mesmo prorrogação de contratos existentes para 

digitalização de documentos na Procuradoria Judicial  e na PROFIS, redirecionando-

se parte dos respectivos recursos para a contratação do sistema de informática.  

Deve o trabalho do Núcleo prosseguir, todavia, no que tange à definição da 

conveniência e oportunidade quanto à imediata implantação de serviços de 

microfilmagem de CDAs e outros documentos reputados relevantes. 

 

4. PROPOSTAS APROVADAS  

Como conclusão desta primeira etapa dos trabalhos, o NEMAE apresente nesta 

oportunidade ao Procurador Geral do Estado as seguintes medidas e providências: 

I - a abertura imediata de procedimentos administrativos destinados  à  contratação: 

a) da Consultoria para o Planejamento Estratégico com base no respectivo 

Termo de Referência e Pareceres que acompanham este Relatório Parcial; 
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b) do Sistema de Informática, de acordo com o Relatório, o  Termo de Referência e 

os Pareceres que também instruem este Relatório Parcial;  

c) da aquisição dos equipamentos de informática compatíveis com as dimensões 

e necessidades do Sistema a ser adquirido e da rede lógica  projetada para a nova 

sede; 

d) da aquisição do mobiliário destinado às novas instalações da sede da PGE-BA, 

conforme projeto já elaborado pela área administrativa sob a supervisão da 

Comissão de Mudança.  

II - a constituição de Comissão ou Grupo de Trabalho para examinar a proposta de 

criação da Escola de Governo, tendo em vista o disposto no art. 39, § 2º, da 

Constituição Federal, ou estrutura similar para desenvolver e implementar o projeto 

de Capacitação de Recursos Humanos para a Administração Pública  em geral 

sob a orientação e a supervisão da Procuradoria Geral do Estado através  do CEA-

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento.  

III – a abertura imediata dos concursos públicos para o preenchimento dos 

cargos vagos de Procurador do Estado, Analista de Procuradoria e Assistente 

de Procuradoria, de modo a assegurar o efetivo domínio, pela PGE, da tecnologia a 

ser adquirida na implantação do Planejamento Estratégico e do Sistema de 

Informática acima indicados. 

IV – a constituição de Comissão ou Grupo de Trabalho para reavaliar a organização, 

a composição e o funcionamento da Coordenadoria de Gestão Estratégica e 

demais unidades da PGE, tendo em vista os novos desafios que se lhes 

descortinam com a implantação da reforma estrutural  e conceitual em andamento e 

a conseqüente necessidade de contar com quadros capacitados para a gestão de 

projetos, bem como para o monitoramento  de planos de ação e avaliação de 

indicadores a serem definidos no Planejamento Estratégico do Órgão. Para o fim 

específico de revisão da organização da Coordenação de Gestão Estratégica, o 

NEMAE incorpora e apresenta proposta formulada pela própria CGE que  instrui 

este Relatório Parcial.  

V – a organização de eventos que proporcionem a difusão entre os Procuradores do 
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Estado e demais Servidores do Órgão, do conhecimento sobre o conteúdo, 

fundamentos e conceitos que lastreiam a Reforma da PGE,com ênfase no 

desenvolvimento da cultura do planejamento estratégico, proporcionando-lhes  

oportunidade e condições de participação e engajamento na execução dos projetos, 

cujo êxito vai depender  do grau de envolvimento de toda a Procuradoria Geral do 

Estado. 

  

Salvador, 15 de dezembro de 2010 

Joselita Cardoso Leão 

Coordenadora do NEMAE 
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COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA  

           PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA - NEMAE 

                        (Portarias  nºs.  PGE 079/2010 e  PGE 126/2010)  

 

Joselita Cardoso Leão – Coordenadora do NEMAE  e da Comissão Executiva de 

Planejamento Estratégico) 

Maria Hermínia Angeli de Almeida - (Subcoordenadora do NEMAE e Coordenadora da 

Comissão Executiva de Digitalização e Microfilmagem) 

Cristiane de Araújo Góes Magalhães - (Coordenadora da Comissão de Informática) 

Bárbara Camardelli Loi - (Coordenadora da Comissão Executiva para o Projeto de 

Capacitação de Recursos Humanos e Recomposição do Acervo Bibliográfico) 

Roberto Simões Silva de Vasconcelos - (Coordenador da Comissão Executiva para 

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Informática). 

Simone Silvany de Souza Pamponet – Representante da Procuradoria Administrativa. 

Leonardo Sérgio Pontes Gaudenzi – Representante da Procuradoria Fiscal. 

Ana Falcão de Azevedo Souza – Representante da Diretoria Administrativa. 

Célio Augusto Silveira de Alcântara – Representante da Coordenação de Gestão 

Estratégica. 

Rodrigo Pimentel de Souza Lima – Representante da Secretaria da Administração. 

Verônica Santos de Novaes – Representante do Núcleo de Licitações e Contratos da 

Procuradoria Administrativa. 

Ricardo José Costa Villaça – Representante das Unidades Regionais. 

 


