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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Natureza da Intervenção 

 

A estrutura organizacional do Estado da Bahia, bem como a dos outros estados 

do Brasil, é composta de Administração Direta, Administração Indireta e de 

Paraestatais. As secretarias estaduais, que são unidades executoras das funções e ações 

governamentais, compõem a Administração Direta; a Administração Indireta é formada 

por empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas; 

as Entidades Paraestatais, também conhecidas como Terceiro Setor, por si só pretendem 

atender a coletividade sem, entretanto, visar lucro como o SENAI, o SESC e o SESI. 

Essas são algumas das linhas definidas como um dos objetos de estudo do Direito 

Administrativo Brasileiro. 

 

Para o Prof. José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 426) a Administração Direta é 

aquela que possui estrutura, competências, servidores e poderes, mas não possuem 

personalidade jurídica própria. Pode ser descrita como o conjunto de órgãos internos da 

pessoa administrativa e que possui competência para exercitar, de forma centralizada, as 

atividades do estado. É composta de pessoas e meios materiais ordenados para realizar 

uma atribuição predeterminada. Já a Administração Indireta caracteriza-se por possuir 
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regime jurídico próprio, desempenha as atividades administrativas de forma 

descentralizada, entretanto são entidades vinculadas à respectiva Administração Direta. 

Para o conceito de Paraestatais o mesmo autor considera a existência de várias correntes 

de pensamentos, mas corrobora a ideia de que Paraestatais são unidades que atuam em 

conjunto e em paralelo com o Estado. 

 

Em se tratando da Administração Direta do Estado da Bahia e focando o estudo no 

campo das finanças estaduais convém esclarecer que a execução orçamentária e 

financeira baiana é dirigida por unidade denominada Superintendência de 

Administração Financeira – SAF, que integra a Secretaria da Fazenda – SEFAZ e que, 

segundo o Regimento da SEFAZ, possui a finalidade de coordenar ações referentes à 

gestão de finanças e das políticas financeira, de financiamentos e de investimentos do 

estado. 

 

A gestão financeira do estado é executada de acordo com fundamentos definidos na Lei 

4.320/64, que instituiu normas gerais de direito financeiro para adoção pela União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal e com os parâmetros da Lei Orçamentária Anual 

– LOA, cujo Projeto de Lei, é elaborado pela Secretaria de Planejamento – SEPLAN e 

submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia – ALBA. A 

LOA estima as receitas e fixa as despesas estaduais norteando toda a execução 

orçamentária e financeira do ente. 

 

A SAF, ainda de acordo com o regimento, é subdividida em três unidades que são a 

Diretoria do Tesouro – DEPAT, a Diretoria de Contabilidade Pública – DICOP e a 

Coordenação Geral de Planejamento, Acompanhamento e Controle Financeiro – 

COPAF. À DEPAT compete coordenar, programar, executar, controlar e avaliar as 

atividades relacionadas à política financeira, captação, guarda e distribuição dos 

recursos, bem como gerenciar a dívida pública e as operações de crédito. A DICOP tem 

a competência de normatizar, padronizar, orientar e controlar a execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e contábil do Estado com a finalidade de administrar a aplicação 

dos recursos públicos por parte dos gestores e, à COPAF compete estudar, planejar, 

analisar, avaliar e controlar as atividades da área financeira, incluindo articulações junto 

à SEPLAN, quanto às atividades relacionadas para a elaboração do Plano Plurianual – 

PPA, Lei de Diretrizes orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, visando 
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obter informações e ações mais adequadas ao processo decisório, à melhoria do gasto 

público e padronização de procedimentos. Cada uma das unidades da SAF, com suas 

finalidades definidas deve interagir com outros órgãos e unidades para possibilitar as 

ações definidas para a gestão financeira estadual. 

 

As secretarias de estado da Bahia têm sua própria estrutura organizacional, mas deve-se, 

entretanto, salientar que todas são dotadas de unidades financeiras, normalmente 

denominadas de Diretoria Financeira – DIFIN, que executam as atividades financeiras e 

contábeis setoriais. As DIFIN executam o orçamento e registram na contabilidade os 

eventos referentes à execução orçamentária da secretaria à qual se subordina. 

 

Assim, pode-se afirmar que a SAF gere as finanças de todo o estado, administrando as 

receitas, captando recursos, conduzindo as questões relativas à dívida estadual, 

repassando recursos para todas as unidades e órgãos do Estado, enquanto que as 

unidades setoriais exercem papel semelhante no quesito execução orçamentária e 

financeira, sendo que apenas no âmbito de sua secretaria. Isso se dá sempre em estreitas 

relações e por meio dos mesmos sistemas financeiros e contábeis da unidade financeira 

central, que é a SAF. 

 

Para desenvolver suas atividades cada secretaria possui seu próprio corpo funcional que, 

em sua maioria, é formado por servidores de várias carreiras, cargos e funções.  

 

A SEFAZ, especificamente, reúne técnicos administrativos, analistas técnicos, 

auxiliares administrativos, especialistas em políticas públicas e o chamado grupo fisco 

que é composto de auditores fiscais e agentes de tributos. Em toda a secretaria, diversas 

são as atividades e diversos são os servidores a desenvolvê-las, entretanto, até mesmo 

por seu fim institucional e por definição em lei, algumas atividades são privativas a 

ocupante de cargos do chamado grupo fisco. 

 

O que está definido na Lei 8.210/02 é que as atribuições exclusivas ao grupo fisco são 

as relativas às áreas de fiscalização (constituição de crédito, planejamento, 

normatização, perícias, julgamento), controle interno, orientação, elaboração de 

propostas (PPA, LDO e LOA), área financeira (programação financeira, aplicações, 
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recebimento, guarda e distribuição de recursos públicos, dívida pública, títulos 

mobiliários, contabilidade) e arrecadação. 

 

No âmbito da SAF, as atividades relativas à gestão financeira do estado podem ser 

exercidas pelos diversos cargos e funções excetuando-se àquelas exclusivas a auditores 

fiscais e agentes de tributos que são também ocupantes de cargo permanente. Na 

Diretoria Financeira – DIFIN dessa secretaria o quadro de servidores segue o modelo 

predominante em toda a secretaria. 

 

Segundo o Prof. José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 575) os cargos públicos 

podem ser classificados em cargos de carreira e cargos isolados. Dentre esses se 

destacam três categorias: vitalícios, efetivos e em comissão. Para o autor, os vitalícios 

são os que possuem maior garantia de permanência visto que os titulares só os podem 

perder através de processo judicial: magistrados, membros do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas fazem parte desse grupo; os efetivos, também chamados de 

permanentes são os que possuem garantia de continuidade após adquirirem estabilidade, 

embora em menor grau que os vitalícios e ainda assim, só os perderá após sentença 

judicial, processo administrativo ou em virtude de avaliação de desempenho negativa; 

os cargos chamados em comissão são temporários e nomeados em função do grau de 

confiança desfrutado junto à autoridade nomeante e assim como inexiste exigência de 

aprovação em concurso para o ocupante o mesmo vale para a dispensa, ficando esta a 

critério da autoridade nomeante. 

 

Nas demais secretarias as atividades das diretorias financeiras são coordenadas, em 

geral, por pessoa que ocupa cargo temporário, vez que o mais comum é que os 

secretários nomeados pelo Governador do Estado convidem para participar de sua 

gestão pessoas de sua confiança, que por sua vez indicam ou sugerem indivíduos, 

teoricamente competentes quanto à matéria, porém originários de suas relações ou de 

indicação política.  

 

Desse modo, este trabalho pretende mostrar as diversas formas de investidura, 

provimento, ocupação e disponibilização de vagas nas áreas financeiras setoriais 

analisando as implicações e consequências das constantes alterações no quadro de 

servidores dessas unidades provocadas pelas mudanças de governo, de secretariado e de 
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seus auxiliares e que podem ser entendidas como as causas principais da 

descontinuidade e desprofissionalização dessas áreas. 

 

 

1.2 Eixo da Pesquisa 

 

Dentre os temas propostos a pesquisa “A Profissionalização da Área Financeira 

do Estado da Bahia” se ajusta à linha “Princípios Orçamentários e Administração 

Financeira Governamental” e ainda, considerando sua relevância junto à organização, 

pode-se verificar sua aderência ao tema: “Capacitação dos servidores da área financeira: 

um modelo a ser aplicado no Estado da Bahia”. 

 

 

1.3 Motivação 

 

A sugestão de criação de uma carreira própria para a área financeira do Estado 

nasceu da necessidade de criar um corpo técnico, com o conhecimento e as exigências 

técnicas que a área financeira requer. Na situação atual, onde há servidores de várias 

carreiras diferentes, não se encontram especialistas em finanças o que traz prejuízos 

para a gestão financeira do Estado. 

 

A motivação do trabalho se deu pelas observações, dentro da SAF, acerca dos trabalhos 

desenvolvidos principalmente pela DICOP e pela DEPAT. A verificação da dinâmica 

do relacionamento entre essas duas diretorias e as unidades setoriais também foi fator 

predominante na decisão do tema da pesquisa. A DICOP e a DEPAT, quando no 

cumprimento de suas competências, desenvolvem atividades diversas como orientar as 

setoriais quanto aos procedimentos contábeis, promover cursos e treinamentos para os 

servidores, cumprir tarefas relativas à execução financeira do estado e das unidades e 

movimentar recursos em conformidade com a programação financeira do estado. 

 

Nesse contexto, foram constatadas algumas defasagens no atendimento de todas as 

demandas, principalmente no que se referem à recepção, nas unidades gestoras, das 

informações prestadas, da padronização dos procedimentos, dos cursos oferecidos, 

provocadas pelas constantes alterações no quadro de servidores. A ausência de pessoas 
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ocupantes de cargos efetivos concorre para as constantes alterações nas carteiras 

impedindo também a evolução na qualidade do trabalho e do serviço prestado à 

sociedade. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

Neste trabalho se pretende demonstrar a importância da definição de cargo 

específico para desenvolver as atividades dentro da SAF e das unidades financeiras do 

estado. O servidor que se habilitar deverá assumir todas as responsabilidades inerentes à 

função e que hoje são realizadas por pessoal, em sua maioria, nomeado de forma 

temporária. 

 

Esse tipo de proposta é comum em alguns estados brasileiros e também já há um 

movimento geral para rever os quadros da área financeira. Alguns estados já contam 

com uma estrutura que possui órgãos criados especialmente para administrar a 

contabilidade ou as finanças. O Estado do Rio Grande do Sul possui uma Contadoria e 

até mesmo o Estado da Bahia já contemplou em seus quadros o cargo de analista 

financeiro. 

 

Na proposta aqui defendida, a ideia difere do habitual já que o modelo pretendido é de 

criar um cargo cujos requisitos sejam os já tradicionalmente exigidos para as áreas 

financeiras, com a particularidade de definição do número de vagas em cada secretaria 

ou órgão, a obrigatoriedade de lotação em cada um e especificação dos conhecimentos 

necessários para habilitação. 

 

Assim, o valor do trabalho, está na análise do quadro funcional, na qualidade das 

informações geradas pelas unidades setoriais de finanças, na precisão e conformidade 

do trabalho desenvolvido, na apuração da necessidade de profissionalização dessas 

unidades e nos benefícios que essa experiência pode trazer para o Estado da Bahia. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

A proposta é a de tentar contribuir para a decisão de promover o estabelecimento 

permanente dos cargos estratégicos das áreas financeiras do estado, nas secretarias e 

outros órgãos da estrutura administrativa do Estado da Bahia. Esse cargo estratégico 

pode ser entendido como o condutor, a sustentação, a mola mestra para que, em longo 

prazo, a unidade de sua responsabilidade atinja o perfeito funcionamento obtendo maior 

produtividade, eficácia, eficiência, redução de custos e excelência nos serviços. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Atualmente, no quadro funcional das diretorias financeiras do Estado, percebe-se 

uma grande mobilidade de servidores. Em muitos casos constata-se a substituição de 

servidores que acumularam grande experiência nas carteiras financeiras serem 

descartados em privilégio de outros que geralmente são indicados e que, que nem 

sempre, têm os conhecimentos específicos na matéria. Isso demanda novos cursos e 

treinamentos reiterados, acarretando mais custos e provocando o risco de eventuais 

erros e irregularidades nos procedimentos financeiros e contábeis e na aplicação dos 

recursos públicos (gestão financeira). 

 

Numa conjuntura que contemple unidades financeiras cujo quadro funcional seja 

formado de diretores e coordenadores que possuam cargos permanentes, a previsão é de 

que o trabalho desenvolvido, bem como seus resultados, apresente maior conformidade, 

asserção, objetividade e qualidade. 

 

Dentro dessa perspectiva os objetivos específicos apontam no sentido de: 

 

a) Verificar o diagnóstico atual dos cargos e funções que atuam na área financeira 

do estado e quais modelos adotados em alguns estados; 
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b) Avaliar a situação da SAF, das unidades setoriais financeiras, dos órgãos 

vinculados e quais são as características em outros estados; 

 

c) Identificar e sugerir a proposta mais adequada para ocupar de servidores 

permanentes as áreas financeiras das secretarias, a SAF e os órgãos estaduais; 

 

d) Definir as exigências de pré-requisitos e as atribuições do cargo; 

 

e) Sensibilizar a administração para se inserir no processo, promovendo seminários 

e discussões sobre o tema, e, 

 

f) Disseminar a ideia e ouvir os interessados. 

 

 

1.6 Metodologia 

 

O estudo foi conduzido de forma a estabelecer a fundamentação teórica das 

questões relacionadas à gestão governamental, à administração de recursos humanos e 

gestão de pessoas e carreiras de estado. 

 

Nesse sentido, foi utilizado o recurso de pesquisa exploratória por meio de estudos de 

casos para diagnosticar a situação atual de cada unidade, buscando traçar um paralelo 

com as situações consideradas ideais. Deve-se, ainda, nesse processo inicial, pesquisar 

os modelos adotados em alguns estados, cujos processos e procedimentos, dentro do 

possível, já tenham sido avaliados com resultados considerados positivos. 

 

Partindo desse diagnóstico, a próxima etapa seria a definição, propriamente dita da 

opção mais adequada ao Estado da Bahia para se determinar a formação do quadro 

funcional de cargos na SAF e nas diretorias financeiras das secretarias e órgãos do 

estado. 

 

Após essa definição foi feita uma análise detalhada dos dados buscando definir os perfis 

mais adequados para orientar, coordenar ou desempenhar as funções e tarefas exigidas 

em uma unidade financeira e contábil setorial do estado. Nesse momento poderão ser 
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destacados os requisitos e exigências para o postulante ao cargo, tendo em vista que as 

competências e habilidades exigidas poderão garantir que os futuros servidores 

desenvolverão atividades de maior precisão e qualidade em área tão sensível à máquina 

estatal. 

 

A etapa seguinte diz respeito à sensibilização da administração. Esta pode ser tarefa das 

mais complexas, pois quando aqui se faz referência à administração deve-se entender 

como alvo principal o Poder Executivo. 

 
“A função administrativa deve ser exercida predominantemente pelo Poder 

Executivo, mas, de forma atípica, os demais poderes constitucionais também a 

exercem. Pode-se dizer que a clássica teoria da separação dos poderes – Executivo, 

Legislativo e Judiciário -, apresentada por Montesquieu e contemplada no art. 2° da 

constituição Federal de 1988, em que os Poderes exercem funções de Estado, não 

apresenta rigidez absoluta na separação das funções. (RIO GRANDE DO SUL. 

Secretaria da Fazenda – CAGE, 2009, p. 45).” 

 

Assim, no caso em tela, ainda que o intuito maior seja o de envolver inúmeros 

representantes de diversas áreas do governo, pode-se prever a participação intensa dos 

secretários de Fazenda, de Administração, Casa Civil, Relações Institucionais, 

Procuradoria Geral do Estado e o Poder Legislativo. Cabe também difundir as 

informações para as outras secretarias e órgãos, tendo em vista que as DIFIN fazem 

parte de sua estrutura. 

 

Cabe salientar que, ainda que o tema seja direcionado para uma decisão de gestão, há de 

se haver ampla discussão buscando difundir a proposta e envolver os interessados, a 

Assembleia Legislativa e a sociedade até mesmo, em se havendo necessidade com a 

promoção de palestras, seminários, congressos e audiências públicas. 

 

 

1.7 Organização 

 

Para ordenar a leitura, o trabalho foi estruturado em capítulos apresentados da 

seguinte maneira: 

O Capítulo 1 é a APRESENTAÇÃO, que como pode ser percebido está dividida em 

sete itens: 
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1. Natureza da intervenção – apresenta a ideia geral da pesquisa, a amplitude do 

campo de pesquisa e a noção da pretensão do que se busca com o resultado. 

2. Eixo da pesquisa – identifica em qual linha de pesquisa, dentre as apresentadas 

pela coordenação da escola e pela Secretaria da Fazenda, o trabalho pode ser 

inserido. 

3. Motivação – busca demonstrar quais os motivos que levaram à escolha do tema, 

bem como a importância das observações que levaram ao nascedouro da ideia. 

4. Justificativa – nesse tópico a autora tenta mostrar a relevância da questão, 

fazendo um paralelo com a situação de outros estados já alinhando com os 

benefícios a serem auferidos. 

5. Objetivos – apontam os objetivos geral e específico da pesquisa destacando as 

análises e resultados que se pretende obter. 

6. Metodologia – busca mostrar a metodologia empregada, os recursos utilizados 

na captação de dados e informações e as etapas seguidas para a realização da 

pesquisa. 

7. Organização. 

 

O Capítulo 2 é o DIAGNÓSTICO, dividido em três itens: 

 

1. Contexto do problema – apresenta a temática dentro de um contexto histórico 

buscando relacionar os fatores que possam ter contribuído para causar o 

problema. 

2. Análise de dados – revela os dados levantados que fundamentam o problema 

diagnosticado. 

3. Definição do problema – define e exemplifica o problema. 

 

O Capítulo 3 é o MARCO TÉCNICO – que tem como objetivo apresentar trabalhos 

acadêmicos, artigos e pesquisas que, de algum modo, contribuíram para a elaboração do 

trabalho.  

 

O Capítulo 4 é o PROGNÓSTICO com cinco itens: 

 

1. Situação Pretendida – revela a situação que se pretende alcançar. 
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2. Recomendações – lista as sugestões e recomendações para o alcance do 

desejado. 

3. Envolvidos – relaciona os interessados, participantes e/ou beneficiários do 

projeto.  

4. Definição de Responsabilidades – estabelece as responsabilidades com vistas a 

organizar e facilitar o processo. 

5. Limitações das Recomendações – demonstra eventuais fatores que dificultem à 

realização das recomendações. 

 

O Capítulo 5 é o CRONOGRAMA E RECURSOS com dois itens:  

 

1. Cronograma de Implantação – cronograma estimando prazo. 

2. Orçamento para Implantação – cronograma estimando custo. 

 

O Capítulo 6 é formado de CONSIDERAÇÕES FINAIS, subdivido em três partes:  

 

1. Avaliação do Processo de Elaboração do Trabalho – considerações às etapas de 

elaboração. 

2. Prováveis Obstáculos à Implantação das Recomendações – dificuldades que 

podem se apresentar quando da instalação e acompanhamento do projeto. 

3. Sugestões e Elementos de uma Estratégia de Implantação – facilitadores para 

desenvolvimento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANEXOS 
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2 DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Contexto do Problema 

 

No histórico da gestão administrativa do Estado da Bahia podem-se observar 

diversas visões de governo relacionadas a pessoas e gestão de recursos humanos, 

inclusive as decisões assumidas em cada gestão relativas aos cargos, funções, 

quantidades e formas que à administração convinha.  Assim, considerando as diferenças 

de posições - até mesmo políticas - ao longo dos anos foi-se modificando a estrutura 

organizacional do estado no particular tema de carreiras de estado e ocupação de cargos 

públicos. 

 

Com a expansão da ideia da racionalização da máquina estatal capitaneada, 

principalmente, pela adoção da terceirização e propagação das unidades de governo 

denominadas de Administração Indireta passou a ocorrer uma flexibilização na 

contratação de servidores de acordo com as indicações políticas em detrimento do 

merecimento, experiência, competência e formação desejáveis para as áreas técnicas da 

administração pública, que são resultado de ingresso por concurso público, que é a 

forma legítima de acesso. 
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Com a implementação da reforma administrativa promovida pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em 1995, e capitaneada pelo ministro Luís Carlos Bresser 

Pereira, a pretensão era de que a administração pública passasse a ter um caráter 

gerencial onde predominaria a visão empresarial, em oposição à burocrática, 

provocando uma mudança no provimento dos cargos no serviço público. Esse 

pensamento faz parte do trabalho desenvolvido por Ciro Campos Christo Fernandes, em 

1999. O autor entende que, assim como pretendido na esfera federal, esse movimento 

tende a se estender para outras esferas de governo. Desse modo, espera-se também, que 

produza o mesmo efeito no quadro administrativo dos estados, incluindo-se aí o Estado 

da Bahia. 

 

Com essa proposta, a reforma pretendia priorizar a participação da sociedade em setores 

não estratégicos e, objetivando um maior controle social, o estado inicia um processo de 

terceirização, contratação temporária, aumento de cargos em comissão como solução 

para o desenvolvimento de tarefas que, anteriormente, eram desenvolvidas por agentes 

de carreira. Essa postura foi facilitada pela Constituição Federal de 1988, como comenta 

Hely Lopes Meireles (1997, p. 368): 

 
“A criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos do Poder 

Executivo exige lei de iniciativa privativa do Presidente da República, dos 

governadores dos Estados e do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais, conforme 

seja federal, estadual ou municipal a Administração interessada, abrangendo a 

administração direta, autárquica e fundacional.” 

 

Sendo permitida a alteração no quadro funcional desde que, através de lei de sua própria 

iniciativa, a administração estadual assim como em outras esferas de governo passou a 

praticar de forma mais ampla a criação de novos cargos em comissão, carreiras, 

empregos e funções que acabam por gerar grupos e equipes de trabalho altamente 

diversificados na área de recursos humanos. 

 

 

2.2 Análise de Dados 
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Indubitavelmente, em todas as esferas da administração pública existe uma 

mescla de servidores permanentes e temporários que podem ser alocados em quaisquer 

cargos de provimento em comissão e que podem ser assessores, coordenadores, 

diretores, representantes ou gerentes. 

 

Nas secretarias de estado da Bahia as atividades de administração financeira são 

executadas em unidades chamadas de diretorias financeiras ou coordenações financeiras 

e que geralmente estão subordinadas a uma Diretoria Geral. Nessas unidades, o quadro 

de pessoal varia de acordo com o tamanho da secretaria em questão. 

 

Considerando-se as constantes mudanças no quadro de pessoal das unidades financeiras 

das secretarias verificam-se os crescentes desacordos na utilização dos sistemas, 

discordâncias quanto aos procedimentos e o incremento dos custos na qualificação de 

pessoal por repetidas necessidades de cursos e treinamentos de um mesmo tema vez que 

os servidores são reiteradamente substituídos – ver Tabela 1. 

 

Isso pode provocar para a administração pública os mais diversos prejuízos que vão de 

repetidos investimentos com capacitação, abaixa qualidade na execução orçamentária e 

financeira e geração de informações não confiáveis, podendo-se aqui incluir o gasto 

público, tema de grande interesse para todo gestor. Devem-se salientar também as 

constantes comunicações do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE, solicitando 

esclarecimentos quanto a certos registros e lançamentos contábeis. 

 

Como a SAF é responsável por gerir e coordenar a área financeira de todo o Estado a 

ela cabe também promover a capacitação dos servidores lotados nas setoriais no que 

concerne aos sistemas utilizados, aos procedimentos contábeis, aos registros e aos 

pagamentos das unidades executoras e, quando essas atividades não são bem 

desenvolvidas os danos podem ser consideráveis, a exemplo de ressalvas constantes na 

aprovação das contas do Governador, não cumprimento de metas fiscais estabelecidas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ou atrasos no fechamento do balanço geral do 

estado. 

 

Mesmo em se considerando a freqüente atividade desenvolvida entre a SAF e a 

Universidade Corporativa do Serviço Público - UCS na promoção de cursos, oficinas e 
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seminários, buscando viabilizar o adequado funcionamento dos procedimentos e dos 

sistemas a falta de permanência de servidores nos setores contábeis e financeiros, 

principalmente nas unidades, proporciona a descontinuidade no aprendizado e 

conseqüente dispersão de todos os conhecimentos adquiridos. O que se percebe é que os 

servidores, normalmente ocupantes de cargos em comissão, são treinados de forma 

efetiva e constante e, posteriormente, esse trabalho não fica na carteira interessada na 

matéria, quando ocorre a substituição desse servidor por outro de confiança da 

autoridade competente, a cada mudança de gestão. A seguir um quadro resumo 

elaborado pela UCS com as informações de cursos para os servidores das áreas 

financeiras: 
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TABELA 1

ANO: 2007

EVENTO Nº DE 
EVENTOS

Nº DE 
CONCLUINTES

CARGA 
HORÁRIA

ACP - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS 12 93 88
AS FINANÇAS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E A LRF 2 53 8
ATUALIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO - TEORIA E PRÁTICA 7 146 136
CONVÊNIO (EXECUSÃO DO SIGAP) 3 30 52
SICOF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 8 89 160
SIGAP - SISTEMA DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS 9 96 180
TOTAL 41 507 624

ANO: 2008

EVENTO Nº DE 
EVENTOS

Nº DE 
CONCLUINTES

CARGA 
HORÁRIA

ACP - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS 19 184 152
ADIANTAMENTO 6 150 120
AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS 3 35 24
CONTABILIDADE PÚBLICA 3 71 60
DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 8 112 56
PALESTRA GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 1 227 3
PRÁTICAS CAMBIAIS 1 23 8
SEMINÁRIO ACP - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS 1 98 2
SEMINÁRIO SOBRE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL 4 240 19
SICOF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 12 140 240
SIGAP - SISTEMA DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS 15 191 300
TOTAL 73 1471 984

ANO: 2009

EVENTO Nº DE 
EVENTOS

Nº DE 
CONCLUINTES

CARGA 
HORÁRIA

ACP - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS 4 44 48
ADIANTAMENTO 3 62 60
CONVÊNIOS NA EXECUÇÃO DO SIGAP 2 19 40
ORIENTAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO 4 114 16
PAGAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS 2 173 8
SICOF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 7 125 128
SIGAP - SISTEMA DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS 4 57 80
TOTAL 26 594 380

ANO: 2010

EVENTO Nº DE 
EVENTOS

Nº DE 
CONCLUINTES

CARGA 
HORÁRIA

ACP - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS 1 8 12
ADIANTAMENTO / CARTÃO DE PAGAMENTO 8 217 160
ORIENTAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO 3 67 12
SICOF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 9 123 180
SIGAP - SISTEMA DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS 8 125 156
TOTAL 29 540 520
FONTE: UCS-SEFAZ em 13/07/2011

RELAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA
2007 - 2010
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2.3 Definição do Problema 

 

A proposta a ser discutida pelo presente trabalho divide as opiniões a exemplo 

das diversas posições do próprio Governo do Estado ao longo das muitas 

administrações. Entretanto, mais especificamente dentro da SAF, aufere-se um anseio 

de equacionar uma situação equivocada no que concerne à ocupação permanente de 

servidores capacitados e preparados para os setores financeiros das secretarias e 

unidades do Estado. 

 

Essa descrição é fruto da observação permanente da autora, bem como, diálogos 

travados com dirigentes, técnicos, profissionais ligados à área de gestão de recursos 

humanos e especialistas em gestão administrativa, contábil e financeira.  

 

O problema pode ser definido como a frequente alteração no quadro funcional das 

unidades financeiras no âmbito da administração do Estado da Bahia. 

 

De acordo com o que foi verificado pode-se descrever que existem algumas sugestões 

para solucionar o problema apresentado, mas serão apresentadas apenas aquelas que se 

referem à ocupação permanente desses cargos. 

 

Assim, alguns interlocutores ponderaram que esses postos poderiam ser ocupados por 

servidores que já fazem parte do quadro permanente dentro da administração estadual. 

Considerando essa linha de pensamento podem ser citados os ocupantes do chamando 

Grupo Fisco da SEFAZ, composto por Agentes de Tributos e Auditores Fiscais e o 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG, cargo pertencente 

à estrutura da Secretaria de Administração da Bahia – SAEB. Ainda assim, cabe 

observar que o Grupo Fisco, apesar de possuir maior número de atribuições 

pertencentes à área tributária, concurso específico para a área financeira foi realizado 

em 2004. 

 

Outra corrente defende que os postos deveriam ser apenas restritos, por lei, a quaisquer 

servidores estaduais, de carreira, que dispusessem de formação em área afim como 

ciências contábeis, administração, direito ou economia, tendo em vista que o servidor 

vai lidar com processos e procedimentos relativos à execução orçamentária e financeira. 
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Outro conceito envolve a criação de uma carreira específica para ocupação desses 

cargos e equivalentes com a promoção de concurso público para provimento, 

especificando detalhadamente os requisitos e atribuições necessárias para garantir a 

permanência desses na unidade bem como, que os mesmos reúnam características que 

sejam determinantes para avalizar a eficácia, eficiência e efetividade nos trabalhos 

desenvolvidos. 

 

Em todas as sugestões percebe-se que o propósito é evoluir na qualidade da gestão 

orçamentária e financeira das secretarias do estado, podendo a idéia ser estendida – na 

medida do possível – às unidades da Administração Indireta que podem e devem 

participar desse projeto de profissionalização da área financeira do Estado. 
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3 MARCO TÉCNICO 

 

Durante a realização da pesquisa não foi localizado outro trabalho acadêmico 

com foco semelhante ao que está sendo tratado aqui. Ainda assim, serão apresentadas 

algumas contribuições que devem revelar o quadro em outros estados, um Projeto de 

Lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia cuja proposta se enquadra, em parte 

ao que se discute nessa pesquisa e um relatório do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia – TCE que avaliou a Ação de Operacionalização da Unidade de Atendimento ao 

Cidadão – SAC. 

 

Foi realizado um levantamento junto às áreas financeiras de outros estados através do 

Grupo de Gestores Financeiros - GEFIN1 e que pode trazer informações que venham a 

ampliar as discussões, ou mesmo, o surgimento de novas ideias para auxiliar o processo 

decisório no equacionamento do problema. 

 

O Estado de Santa Catarina – SC possui em seus quadros alguns cargos efetivos 

voltados para a gestão e controle orçamentário e financeiro. O Auditor Interno do Poder 
                                                
1 GEFIN – Grupo de Gestores Financeiros, grupo instituído pelo  Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, órgão do 
Ministério da Fazenda. 
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Executivo desempenha suas funções em todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual acompanhando, principalmente, os recursos financeiros do estado 

administrados por outros órgãos e entidades públicos ou privados. É lotado na 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF. O Contador da Fazenda Estadual também é 

lotado na SEF, na Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG, mas atua em todos os 

órgãos e entidades do estado mediante ato de atribuição de exercício. O Analista 

Financeiro do Tesouro Estadual, cujas atribuições estão diretamente relacionadas às 

atividades financeiras e são desenvolvidas dentro da Diretoria do Tesouro Estadual – 

DITE. 

 

O Espírito Santo – ES se apresenta com um cargo denominado Consultor do Executivo 

que está vinculado a Subsecretaria do Tesouro Estadual – SUBSET, unidade da 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Suas atribuições estão detalhadas na Lei 

Complementar n° 537/2009 e são compostas basicamente de atividades relacionadas às 

receitas e despesas do estado, dívida pública, gestão orçamentária, patrimonial, 

financeira e contábil, gestão do sistema financeiro e contábil, programação financeira e 

atividades correlatas. 

 

O Estado do Rio de Janeiro – RJ transformou através da Lei Ordinária 5756/2010, o 

Técnico em Contabilidade em Agente de Controle Interno e os de Contador e Técnico 

de Controle Interno em Analista de Controle Interno que estão vinculados aos Órgãos 

de Gestão e Supervisão da Atividade Fim que são as Subsecretarias de Receita, de 

Finanças e a Divisão de Apoio Administrativo. 

 

O Estado do Rio Grande do Sul – RS criou, em abril de 2010, através da Lei 

Complementar n.º 13.451 o Auditor do Estado para atuar na Auditoria e Contadoria e 

através da Lei Complementar n.º 13.453 o Auditor de Finanças do Estado para atuar no 

Tesouro. Além desses, ainda permanecem em atividade o Agente Fiscal do Tesouro 

Estadual de graduação superior e de graduação média o Técnico do Tesouro do Estado, 

ambos com atuação em três áreas da SEFAZ - do Tesouro, Controle Interno e Receita 

Estadual (fiscalização). 
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O Estado de Pernambuco – PE possui três cargos relacionados às áreas de finanças, 

planejamento e controle: o Analista de Gestão Administrativa que foi criado pela Lei 

Complementar n. ° 117 de 2008, vinculado à Secretaria de Administração do Estado – 

SAD, com atribuições nas áreas de planejamento de políticas públicas, controle de 

sistemas, programas e projetos de recursos humanos, financeiros, previdenciários, 

materiais, patrimoniais, informacionais e estruturais de interesse do Estado. A lei 

Complementar 118 do mesmo ano criou o Analista de Planejamento, Orçamento e 

Gestão, vinculado à Secretaria de Planejamento, Gestão – SEPLAG com atividades de 

planejar, acompanhar e gerenciar políticas e gestão pública, orçamento e gestão 

governamental, relatórios de planejamento, execução e avaliação das políticas públicas, 

ação governamental geral e das setoriais, programas e projetos governamentais, 

participação na elaboração de Planos Plurianuais e Anuais e as respectivas peças e Leis 

Orçamentárias. O cargo de Analista de Controle Interno que foi criado pela Lei 119 de 

2010 é vinculado à Secretaria Especial de Controladoria Geral do Estado – SECGE e 

suas ações são voltadas para controle, fiscalização e acompanhamento de pessoas e 

órgãos que mantenham guarda ou façam uso de valores públicos do Estado, contratos, 

convênios, acordos celebrados, avaliação das ações governamental e da gestão dos 

administradores públicos, análise das prestações de contas da despesa orçamentária do 

Poder Executivo, exame e certificação da regularidade das tomadas de contas dos 

responsáveis por órgãos da Administração Direta e dos dirigentes das entidades da 

Administração Indireta. 

São Paulo – SP possui o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 

Públicas do quadro da Secretaria da Fazenda – SEFAZ instituído através da Lei 

Complementar 1.034/2008 que possui atribuições específicas da área financeira e de 

planejamento. Nesse estado foi editado também o Decreto 56.149/2010 que trata da 

organização e atividades inerentes aos Grupos Setoriais e de Planejamento, Orçamento e 

Finanças públicas que devem atuar em outras secretarias e órgãos. O decreto normatiza, 

entre outras disposições, que as Secretaria da Fazenda e Secretaria de Economia e 

Planejamento são os órgãos centrais para as atividades de planejamento, orçamento e 

finanças públicas do Poder Executivo e que os Grupos Setoriais serão compostos de 

membros das duas secretarias centrais, das secretarias a que estão vinculadas e um 

corpo técnico auxiliar. Para todas as atividades e grupos de trabalho mencionados estão 
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previstas as participações do Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 

Públicas. 

 

Além do levantamento realizado em alguns estados tramita na Assembleia Legislativa 

da Bahia o Projeto de Lei n.º 19.134/2011 de autoria do deputado Paulo Rangel, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de nomeação de funcionários ocupantes de cargo efetivo 

para as funções comissionadas dos cargos de segundo e terceiro escalão do Estado da 

Bahia. Expõe como algumas das justificativas: 

 
A ampliação desta possibilidade para o funcionalismo público estadual poderá 

transformar-se em fato gerador da melhoria no serviço prestado por estes órgãos, vez 

que a concessão de cargos públicos com maior relevância dentro da estrutura estatal 

ocasionará uma ampliação da qualificação dos funcionários concursados. 

Devendo ainda ser observado que a presente proposta legislativa poderá ocasionar 

uma melhor utilização de recursos e inovação em gestão pública, já que a nomeação 

de funcionários de carreira daquele ente público trará consigo a experiência dos 

setores que efetivamente laborou durante a carreira. 

 

Cabe ainda salientar que o autor do Projeto de Lei observa que a proposição não 

acarretará novas despesas à administração pública estadual, vez que os cargos 

mencionados no projeto são os que já fazem parte da estrutura organizacional dos entes, 

cujos salários não serão alterados havendo somente o aproveitamento dos servidores já 

efetivos nos cargos comissionados. 

 

Outro marco a ser citado é um relatório produzido em 2007 pelo Tribunal de Contas do 

Estado – TCE que avaliou a Ação Operacionalização de Unidade de Atendimento ao 

Cidadão que é de responsabilidade da Superintendência de Atendimento ao Cidadão – 

SAC, órgão vinculado à Secretaria da Administração da Bahia – SAEB. O SAC consiste 

em oferecer aos cidadãos, em um único espaço a prestação de serviços de vários órgãos 

e entidades das esferas de governo federal, estadual e municipal. Em um dos 

diagnósticos do relatório o TCE aponta a “Vulnerabilidade na manutenção do 

conhecimento adquirido pelo corpo técnico.” Ainda avaliou que isso se dá, 

principalmente, pelo modelo de contratação de pessoal do SAC que, desde a sua 

criação, tem se baseado numa multiplicidade de regimes contratuais. O relatório tomou 

por base o ano de 2006 em que a participação de servidores em contrato por tempo 

determinado perfazia 68% do total de participantes. Os servidores com vínculo 
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permanente se restringem à ocupação de cargos de direção, gerenciamento e 

subgerenciamento das unidades. Assim, o TCE relata: 

 
“Potencialmente, a inexistência de vínculo permanente com o Estado e a consequente 

rotatividade de pessoal pode acarretar a perda do conhecimento adquirido, e, 

consequentemente, redundar em “solução de continuidade” do gerenciamento 

estratégico e operacional da Superintendência, bem como na diminuição da 

qualidade dos serviços prestados nos postos. 

Além disso, uma reconstituição do quadro de pessoal requereria a capacitação dos 

novos funcionários, qualquer que fosse a natureza do vínculo contratual através do 

qual viessem a ser preenchidas as vagas, o que demandaria tempo e custo financeiro 

para o Estado. 

Dessa forma, a Auditoria constatou que, além das implicações legais, o modelo de 

pessoal adotado para o SAC não assegura a manutenção, na Instituição, do 

conhecimento adquirido pelo corpo técnico, ao mesmo tempo em que se caracteriza 

como uma “gestão de alto risco potencial” na administração de pessoal, 

considerando os eventuais prejuízos financeiros (capacitação, dentre outros) e 

operacionais, podendo colocar em risco a credibilidade de um serviço público 

consolidado e bem conceituado perante a população.” 

 

Diante das constatações o TCE apresenta algumas recomendações para aperfeiçoamento 

da superintendência SAC e, entre elas, aborda o modelo de pessoal e propõe: 

 

 Estudar a possibilidade de composição do quadro de pessoal em que 

preponderem cargos de provimento permanente; 

 Avaliar, como alternativa para substituição do modelo atual, a possibilidade de 

relocação de servidores de outros órgãos; 

 Considerar modelo de quadro de pessoal através da cessão de servidores 

municipais, cabendo ao Estado a capacitação. 

 Avaliar a possibilidade de promover medidas junto aos órgãos governamentais 

para viabilizar mudanças na legislação do Estado da Bahia, com vistas a criação 

de emprego público na Administração Direta como alternativa para substituição 

ao modelo atual. 
 

4 PROGNÓSTICO 

 

4.1 Situação Pretendida 
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A meta principal é de estabelecer a melhor maneira de ocupação das áreas 

financeiras do estado para possibilitara formação de uma equipe adequada que atenda as 

expectativas levantadas como ideais e cujas características principais priorizem os 

aspectos relativos à continuidade, especialização, nível de comprometimento, eficiência 

e eficácia. 

 

Essa escolha se dará a partir de resultados a serem obtidos em pesquisas exploratórias 

detalhadas nas áreas financeiras dentro e fora do Estado, buscando identificar as 

unidades que apresentem resultados mais positivos qualitativa e quantitativamente. 

 

Em relação à administração pública, algumas das grandes ambições da sociedade são a 

correta aplicação dos recursos e a qualidade e redução dos gastos públicos. Pode-se 

afirmar que a importância dos investimentos, a necessidade da transparência nas contas 

e a responsabilidade com o social são aditivos importantes para promover uma 

avaliação positiva de determinada gestão. Como os objetivos maiores da administração 

pública, no âmbito da SEFAZ contemplam a excelência na gestão de pessoas, o 

incremento real da receita, o alcance do equilíbrio fiscal e a melhoria da qualidade do 

atendimento, compreende-se a importância da análise da necessidade da 

profissionalização, através de definição de cargo permanente dos setores financeiros do 

estado. Para corroborar esse pensamento pode-se destacar um dos pilares institucionais 

da SEFAZ, disponível em seu sítio e transcrito abaixo: 
 

VISÃO DE FUTURO 

 

Atingir a excelência na administração fazendária, sendo reconhecida como uma organização 

democrática, participativa e inovadora, que valoriza o seu quadro de servidores, nos aspectos 

profissional e humano, norteando-se pelos princípios de transparência, ética e 

responsabilidade social (SEFAZ/Ba.). 

 

O que ocorre é que, anteriormente, já foram criados e extintos cargos na área financeira 

da Secretaria da Fazenda da Bahia. Exemplos podem ser verificados nos anos de 1989 

quando lei ordinária estadual extinguiu a carreira do Analista Financeiro, incorporando 

os servidores remanescentes à carreira de Auditor Fiscal Estadual. Foi realizado 

também, no ano de 2004, o último concurso para Auditor Fiscal do Estado, 
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disponibilizando 48 vagas específicas para as áreas de Administração, Finanças, 

Controle Interno e de Tecnologia da Informação. 

 

Assim, a sugestão consiste em criação de nova carreira ou proposta semelhante para 

ocupação de cargos nas áreas financeiras do Estado, tanto na SAF como nas unidades 

setoriais integrantes da Administração Direta, bem como nos órgãos e entidades da 

Administração Indireta. 

 

 

4.2 Recomendações 

 

Considerando as questões que se apresentam como possíveis causadoras de 

prejuízo ao estado e, de acordo com as observações feitas acerca do provimento dos 

cargos nas áreas financeiras setoriais, infere-se que a inexistência de um cargo 

permanente para o desempenho das atividades e funções específicas dessa área pode ser 

o fator preponderante para as dificuldades que importunam o dia a dia dos gestores no 

comando da execução orçamentária e financeira de sua pasta, tornando-se um fator de 

risco para a gestão das finanças. 

 

Claro está que não seria possível afirmar que gestor algum vá indicar pessoa desprovida 

de preparo para coordenar atividades que necessitem de conhecimento específico. O que 

ocorre é que a função pública exige do seu agente mais que especialização e 

conhecimentos. Ele tem como uma de suas funções a execução da perfeita vontade do 

estado, e para reafirmar a subjetividade dessa vocação, o provimento através de 

concurso público que definirá ocupação para cargo permanente pode ser a linha 

divisória das diferenças no resultado do trabalho. 

 

Há que ressaltar que, sendo a área financeira altamente especializada, exige 

remuneração acima da média e, por meio de cargos de provimento temporário ou de 

administrativos, não há, salvo em algumas exceções, como remunerar esses 

profissionais com salário condizente às especificidades da função. 

 

No Estado da Bahia o Tesouro Estadual é unidade da estrutura da SAF e nesta unidade 

podem ser constatados vários tipos de contrato para o quadro funcional. Também foi 
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verificado que nenhuma proposta foi feita, anteriormente, para as diretorias financeiras 

das demais secretarias e órgãos. Como alguns estados contemplam carreiras ligadas à 

área financeira e que, em sua maioria, sempre são vinculadas ao Tesouro Estadual as 

recomendações são no sentido de que: 

 

 a Administração Estadual, por meio da Secretaria da Fazenda, institua Grupo de 

Trabalho – GT que produza relatório com os detalhes dos modelos adotados 

para o quadro funcional das áreas financeiras dos estados e das unidades; 

 

 o Grupo de Trabalho produza relatório detalhado da situação das unidades 

financeiras setoriais do Estado da Bahia; 

 

 o Grupo de Trabalho sugira modelo mais adequado para formação do quadro de 

servidores permanentes das unidades setoriais e que estes também 

complementem o quadro de servidores da SAF; 

 

 a Administração Estadual, através das Secretarias da Fazenda e da 

Administração discutam as indicações dos Grupo de Trabalho e, após decisão, 

impulsionem as ações legais necessárias para atender a resolução como 

intervenção na organização. 

 

 

4.3 Envolvidos 

 

Diversos são os atores a participar desse processo. Aqui não será considerada a 

ordem de relevância de cada um deles. O que ocorre é que o conceito de importância, 

nesse caso, não se sobrepõe à definição de totalidade que o caso requer. Assim, 

consideram-se como atores: 

a) Em princípio, pode-se citar que as próprias unidades setoriais serão as grandes 

beneficiadas com a realização de tal projeto. Isso porque será observado o fim 

das constantes mudanças nos quadros funcionais, a conseqüente estabilização, 

permanência e maior comprometimento, com a possibilidade de 
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responsabilização de servidores além de formação de especialistas e de cultura 

organizacional.  

 

b) Os titulares das secretarias também serão alcançados pelos melhoramentos, já 

que terão como interlocutores dos assuntos financeiros servidores da própria 

casa e que logo terão experiência e conhecimentos específicos uma vez que não 

serão descartados a cada mudança de gestão.  

 

c) A Secretaria da Fazenda, especificamente a SAF, experimentará a vantagem de 

ter interlocução com servidores do quadro efetivo de cada secretaria e que 

poderão ser multiplicadores, dentro de sua unidade, das orientações e 

determinações da SAF, evitando, assim, os reiterados cursos, treinamentos e 

orientações sobre um mesmo tema. Além disso, a SAF será contemplada com 

parte dos servidores permanentes evitando a atual proporção entre os cargos 

efetivos e temporários. 

 

d) O Governo do Estado poderá ser o agente que colherá benefícios de maior 

visibilidade, quando se considera que mais demandas da sociedade serão 

atendidas no que diz respeito à atuação do estado na administração dos recursos 

e das pessoas em busca da eficiência e excelência nos serviços. 

 

 

4.4 Definição de Responsabilidades 

 

As responsabilidades prioritárias caberão à Administração Estadual, mais 

especificamente aos Secretários de Fazenda, de Administração - SAEB, da Procuradoria 

Geral do Estado - PGE e da Casa Civil. Por outro lado, percebe-se a necessidade de 

eleger uma pessoa ou unidade que seja o estimulador da idéia, a “mola mestra” do 

projeto de intervenção organizacional. 

 

Para isso a autora entende como que a escolha da Superintendência de Administração 

Financeira – SAF da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ a unidade 

mais adequada para estimular e acompanhar a execução do projeto do início até o 

alcance dos objetivos. Desse modo, ficam assim definidas as responsabilidades: 
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 Para a SAF – iniciar o processo junto à Administração Estadual e impulsionar e 

dinamizar as etapas seguintes; 

 Para a Secretaria da Fazenda – definir membros e formalizar do Grupo de 

Trabalho especificando os resultados que se espera alcançar. Cabem à SEFAZ 

também a análise e decisão da pertinência do resultado recomendado do Grupo 

de Trabalho; 

 Para o Grupo de Trabalho – atender, na totalidade, as demandas que provocaram 

a sua formação; 

 Para as Unidades Financeiras Setoriais do Estado – prestar todas as informações 

solicitadas pelo Grupo de Trabalho bem como atender, na medida do possível, 

outros pedidos que se façam necessários para municiar o relatório do GT; 

 Para Secretaria de Administração análise e avaliação da possibilidade de 

realização de concurso e estudos do impacto financeiro na folha de pagamento 

do Estado; 

 Para Procuradoria Geral do Estado – PGE, análise jurídica da decisão; 

 Para a Casa Civil os encaminhamentos necessários após a finalização das etapas 

anteriores. 

 

 

4.5 Limitações às Recomendações 

 

As limitações a serem consideradas de certa relevância não são em grande 

número. Os assuntos relativos a carreiras, cargos e concursos são, por sua própria 

natureza, de difícil aceitação por demandarem demorados estudos de viabilidade, riscos 

de onerar a folha de pessoal, juízo dos gestores de recursos humanos e, porque não 

dizer, eventuais manifestações de corporativismo. 

 

Segundo Simon Schwartzman em opinião publicada em 1987, intitulada O Sentido do 

Corporativismo, eventualmente o Estado não consegue regular e controlar as atividades 

de certos grupos ou categorias profissionais que passam a exigir privilégios, direitos 

exclusivos e monopólios. Sem a devida exigência de desempenho e eficiência esses 

grupos buscam maximizar sua presença no cenário corporativo para garantir seus 
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direitos e privilégios. Movimentos semelhantes podem ser observados em qualquer 

empresa, e no serviço público também, ao sinal de qualquer mudança ou nova diretriz 

nos processos de gestão. 

 

Para as recomendações apresentadas aqui não se constatam dificuldades ou limitações 

de grande relevância visto que se tratam, tão somente, de operacionalização de um 

estudo que deverá ser desenvolvido por servidores da própria Secretaria da Fazenda, 

salientando apenas que o último item sugerido deverá contar com imprescindível 

vontade política para sua realização. 
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5 CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

5.1 Cronograma de Implantação 

 

O cronograma está previsto para as ações que devem ser desenvolvidas dentro 

da perspectiva do assentimento das propostas aqui apresentadas. Independente do 

resultado considera-se que a importância está no aprofundamento da questão e desse 

modo, o cronograma foi elaborado com as etapas de discussões, estudos e decisões a 

serem tomadas no âmbito institucional. 

 

Ainda assim, as atividades podem ser modificadas de acordo com o andamento do 

trabalho, especificando e detalhando os procedimentos a serem executados, estando o 

cronograma sujeito a alterações, podendo ser fixados novos prazos a partir das recentes 

premissas, métodos e número de pessoas nas equipes de trabalho. 

 

Deve-se atentar para duas medidas utilizadas na construção do cronograma, sendo 

algumas atividades previstas em meses e outras em semanas. 
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Cronograma de Implantação 
ATIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
ANÁLISE DO PIO
DISCUSSÕES PRELIMINARES
DEFINIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
FORMALIZAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO
APRESENTAÇÃO DE DECISÃO

SEMANAS MESES SEMANAS

 
 

 

5.2 Orçamento para Implantação 

 

Na previsão de custos para atendimento das atividades, apenas foram estimados 

os gastos com diárias de viagens, deslocamento e hospedagens para visitas a serem 

realizadas pelo Grupo de Trabalho aos estados cujos modelos ocupação das áreas 

financeiras sejam considerados mais próximos do que se pretende sugerir para o Estado 

da Bahia. Essa decisão foi tomada vez que como a sugestão é de que o GT seja formado 

por servidores da própria SEFAZ e assim, não existem gastos adicionais de consultoria 

ou salários. Avalia-se que em uma viagem, hoje, os gastos por servidor entre diárias, 

deslocamento e hospedagem seriam na ordem de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais). Como não se sabe o quantitativo de servidores a serem designados para as tarefas 

e, tomando-se como exemplo, a indicação de quatro servidores em visita a seis estados, 

esse valor seria inferior a R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).  

 

 

5.3 Análise de Custos Não Financeiros 

 

O custo não financeiro consiste na formação do Grupo de Trabalho. A definição 

do perfil dos participantes deve contemplar servidores que tenham conhecimento das 

necessidades da área financeira. Como, na SAF existe certa carência de pessoal, é 

possível que a Administração encontre dificuldades para a formação do GT, uma vez 

que nenhuma das unidades da Superintendência de Administração Financeira possa 

prescindir de algum de seus servidores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Avaliação do Processo de Elaboração do Trabalho 

 

A elaboração do trabalho não foi simples. A inexistência de outras pesquisas 

com tema semelhante, a princípio, provocou desalento. Ainda assim, preponderou a 

certeza da autora quanto à importância do tema para a Administração Financeira 

Estadual. 

 

Em função da certeza da relevância do tema nunca houve dúvidas quanto à escolha do 

assunto. O que ocorreu em diversas oportunidades foi um tratamento mais voltado para 

pesquisas operacionais no campo da própria área, o que pode tornar deficiente a 

fundamentação teórica. 

 

Os debates informais dentro da instituição também foram predominantes para a 

insistência na finalização da pesquisa. Alguns interlocutores e colaboradores foram 

essenciais para o assentamento de alguns conceitos práticos e sugestões foram decisivas 

para a conclusão. 
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6.2 Prováveis Obstáculos à Implantação das Recomendações 

 

Propor qualquer tipo de mudança em organismos públicos exige, sempre, muitos 

estudos, teorias, comprovações e certezas. É também objeto de muita resistência, 

principalmente no tocante a servidores, gestores, cargos e carreiras. 

 

Considerando que, mesmo que haja grande resistência à mudanças por parte de 

integrantes da organização, a proposta de realizar o estudo não apresenta grandes 

obstáculos dependendo principalmente de vontade política para sua realização. 

 

6.3 Sugestões e Elementos de uma Estratégia de Implantação 

 

As principais sugestões de estratégias a serem adotadas são as que possuem 

elementos relacionados com a vontade de fazer. Como o projeto não exige, para o 

estudo, grande investimento financeiro a aposta deve ser feita no trabalho de 

convencimento das partes interessadas e dos atores envolvidos. 

 

A Superintendência de Administração Financeira – SAF, parte interessada nesse 

projeto, pode se empenhar na busca de pessoas chave que acreditem na necessidade de 

promoção de mudança tão significativa para gestão financeira estadual. 
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ANEXOS 


