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Plano Plurianual 2004-2007 – Bahia: Desenvolvimento Humano e Competitividade,

mações esperadas. A programação dos Poderes Legislativo e Judiciário e Ministério Público está

que se constituirá no instrumento balizador do planejamento de médio prazo, absorve

consolidada em uma estratégia, três linhas de intervenção, nove programas e 37 ações.

as orientações estratégicas (estratégias e linhas de intervenção) decorrentes do planejamento
de longo prazo e expressas no Plano Estratégico do Governo.

Cumpre destacar, que as estratégias obedecem a uma perspectiva de articulação territorial
que se impõe como condição essencial ao desenvolvimento harmônico do Estado. A

Estruturado por um conjunto articulado de diretrizes, objetivos e metas, que se manifestam

integração das áreas empobrecidas da região central do território baiano e a consolidação

pelos programas, o PPA integrará o planejamento, o orçamento e a gestão mediante um

de cidades médias, a partir de pólos aglutinadores da oferta de equipamentos e serviços,

conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) necessárias e suficientes

inserem-se no conteúdo de todas as estratégias, como resposta governamental à indiscutível

para atender um problema, demanda ou oportunidade da sociedade.

necessidade de irradiar, de forma mais justa, os benefícios do desenvolvimento. Essa
orientação está expressa na diretriz transversal denominada Todos os Cantos da Bahia,

Dessa forma, empenhou-se o Governo do Estado em fazer convergir o planejamento de
longo, médio e curto prazo, de modo a conferir organicidade às intervenções, racionalizar o
uso dos recursos disponíveis e, em última instância, potencializar o alcance das ações,
pavimentando com segurança o caminho que conduzirá à Bahia do futuro: socialmente justa
e coesa, com uma economia competitiva e diversificada, espacialmente integrada e
ambientalmente limpa.

integrante do Plano Estratégico do Governo.
Para viabilizar as ações programadas, o Governo disporá, no próximo quadriênio, de recursos
no valor de R$ 26,2 bilhões, dos quais 53,1%, ou R$ 13,9 bilhões, de recursos orçamentários
e 46,9%, ou R$ 12,3 bilhões, de recursos extra-orçamentários.
Os recursos estão distribuídos da seguinte forma:
Poder Executivo

R$

25,9 bilhões

Para o período 2004-2007 foram definidas para o Poder Executivo cinco estratégias

Poder Legislativo

R$ 161,4 milhões

relacionadas à dimensão de planejamento: social, econômica, ambiental e espacial, além da

Poder Judiciário

R$ 82,7 milhões

dimensão de gestão, que possibilitará o planejamento, a gestão e articulação do

Ministério Público

R$ 41,9 milhões

desenvolvimento.
Em consonância com as prioridades governamentais, que colocam em primeiro plano a
As cinco estratégias desdobram-se em 17 linhas de intervenção, nas quais se vincula um elenco

evolução do quadro social no Estado, a estratégia Bahia de Toda Gente apresenta-se como

de 37 programas, estruturados por um conjunto de 670 ações capazes de gerar as transfor-

a de maior representatividade no PPA, absorvendo 40,9% do total dos recursos; a estratégia
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Bahia que Faz participa com 39,5%; Caminhos da Bahia contará com 12,7% do total de

Convém salientar que os recursos extra-orçamentários, provêm, em sua quase totalidade,

recursos; e, Riquezas da Boa Terra terá uma participação de 2,1%, mas há que se considerar

do Governo Federal, e sua aplicação se concentrará nas estratégias Bahia de Toda Gente,

que ela não se esgota no seu próprio âmbito, já que a questão ambiental perpassa todas as

Bahia que Faz e Caminhos da Bahia.

demais estratégias. O PPA atribuiu à estratégia Gestão Solidária e Governo Competente a
participação de 3,7% do total de recursos pela preocupação e compromisso do Governo da

O conjunto de estratégias, linhas de intervenção e programas pode ser visualizado mais

Bahia com a modernização e a excelência na prestação dos serviços públicos.

nitidamente na estrutura da matriz a seguir:
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ESTRUTURA DO PPA
Poder Executivo
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Poderes Legislativo e Judiciário e Ministério Público

