DIRETRIZ ESTRATÉGICA

PODER LEGISLATIVO

A Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, que tem

de liderar um processo de mudança e avanço na

como função legislar, exercer a fiscalização e o con-

função institucional do Legislativo

trole externo dos órgãos e representantes do Poder
Público, e o dever de exercer com total transparência

O fortalecimento dos mecanismos administrativos, das

suas atividades de representação da sociedade

práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitarão

baiana, definiu suas ações prioritárias, para o período

maior controle dos custos operacionais, assim como a efi-

2008-2011, com o propósito de assegurar os compro-

ciência e transparência dos serviços, tais como pareceres,

missos do Colegiado e executar com eficiência suas

processos e atos deliberativos, viabilizando o grande

atribuições institucionais.

desafio de mostrar à Bahia que a Assembléia Legislativa
está à altura do novo momento histórico construído pela

O Parlamento, por natureza, pela origem de sua

população baiana a partir das eleições.

composição e por sua pluralidade política e
partidária, convivendo com o contraditório, é um

Merece destaque o Programa de Qualificação dos Pro-

Poder transparente, aberto à fiscalização da

fissionais da Assembléia Legislativa, com a implanta-

sociedade e da mídia, dessa forma, será enfatizado

ção da Escola do Legislativo, incentivando-se a eficiên-

um amplo programa de modernização da gestão

cia e a qualidade dos serviços prestados. Serão fortale-

legislativa centrado em dois pressupostos básicos:

cidas, também, as atividades voltadas à realização de

transparência e interatividade.

eventos, conferências, teleconferências, resgate da memória da Casa, aparelhando, e dando eficácia ao Me-

Nesse contexto, a Assembléia Legislativa, valendo-se

morial do Legislativo e incentivando a publicação de

de inovações tecnológicas, aproxima-se, cada vez

livros e outras relacionadas ao interesse da sociedade,

mais, da população com informações em tempo real,

no âmbito da ação legislativa.

através da comunicação televisiva e do aperfeiçoamento do seu portal na internet, cumprindo o dever

Como forma de criar melhores condições de funciona-
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mento, a Assembléia Legislativa dará continuidade ao

modernização e atualização da rede; integração inter-

programa de modernização das instalações físicas, com

na para a comunicação e transmissão de dados entre

a ampliação e adaptação de seus espaços, permitindo

parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização

maior funcionalidade à Instituição, bem como outro

da internet como mecanismo de interatividade, am-

nível de acessibilidade da sociedade baiana.

pliando o acesso a informações sobre as políticas, os
projetos e as ações de interesse da Assembléia, assim

Por fim, será promovido, neste quadriênio, o fortale-

como a tramitação de informações de interesse do

cimento da tecnologia da informação, através da

cidadão.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

Diretriz Estratégica: GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: Fortalecimento da Atuação Legislativa
Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Órgão Participante: AL
Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e
representantes do Poder Público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais do órgão e de seus
membros
Público-Alvo: População do Estado
Recursos do Programa: Orçamentários
Não-Orçamentários
Total
R$ 37.770.000
R$ 0
R$ 37.770.000

Ação Orçamentária
Localização/Descrição

Produto

Quantidade

Metropolitano de Salvador
Capacitação dos Servidores da Assembléia Legislativa

Servidor capacitado

Publicidade Institucional - Ações da Assembléia Legislativa

Ação divulgada

Ampliação das Instalações Físicas da Assembléia

Unidade legislativa ampliada

1

Ampliação da Rede Informatizada da Assembléia Legislativa

Rede de informação ampliada

1

Adaptação das Instalações Físicas da Assembléia

Unidade legislativa adaptada

1
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1.250
12

