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O Plano Plurianual 2012-2015 possui em seus dois gran-

O programa Planejamento e Gestão Estratégica tem por

des Eixos Temáticos, já apresentados, o conjunto de

objetivo a realização dos instrumentos de planejamento

Programas e respectivos Compromissos, capazes de pro-

governamental visando à efetividade das políticas públi-

mover o desenvolvimento sustentável e equilibrado do

cas, gerando desenvolvimento sustentável e aumento da

Estado, com foco nas políticas de redução das desigual-

confiança e participação social. Dentre os principais en-

dades regionais e sociais.

foques estratégicos que nortearam os conteúdos programáticos deste Tema, destacamse (i) o planejamento com

Para que o governo possa atender com eficiência e efeti-

participação social, (ii) a promoção do desenvolvimento

vidade as demandas contempladas nas áreas econômica,

territorial por meio dos Planos Territoriais, Zoneamento

de infraestrutura e social, integrantes dos Eixos anteriores,

Ecológico-Econômico (ZEE) e Avaliação Ambiental Estra-

é mandatória a promoção de uma gestão democrática do

tégica (AAE), (iii) a promoção e estímulo à criação de Con-

Estado, que se constitui no terceiro Eixo de sustentação

sórcios Públicos Municipais e (iv) o fomento às parcerias

deste Plano Plurianual, no âmbito do Poder Executivo,

nacionais e internacionais de cooperação técnica e atra-

tendo como premissas a participação cidadã, o controle

ção de investimentos públicos e privados.

social e a transparência, hoje demandas das sociedades
democráticas, características do estado de direito.

Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal e
financeira, bem como o controle do gasto público para

ÁREAS TEMÁTICAS

prover melhores serviços à população. É o que propõe o

Este Eixo possui em sua estrutura programática cinco

Entregas/Iniciativas. As principais diretrizes deste progra-

Temas/Programas: Planejamento e Gestão Estratégica,

ma relacionam-se à melhoria do desempenho da admi-

Gestão Fiscal, Modernização da Gestão Pública, Relação

nistração tributária e a arrecadação dos tributos estaduais,

Governo-Sociedade e Pacto Federativo.

por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos e méto-

programa Gestão Fiscal e seus respectivos Compromissos e
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dos de apoio à gestão fiscal. Outras diretrizes importantes

nando para todas as unidades do Poder Executivo a im-

dizem respeito ao aumento do controle do gasto público

portância dessa iniciativa, monitorando e avaliando os

e melhoria do desempenho da administração financeira,

resultados e convidando também o cidadão a participar

assim como a promoção de medidas normativas e admi-

do esforço voltado ao combate do desperdício.

nistrativas objetivando a redução do impacto negativo do
déficit previdenciário na capacidade de investimentos do

O fortalecimento da gestão estratégica de pessoas através

Estado com recursos próprios do Tesouro.

da profissionalização do servidor público, promovendo
ações de reconhecimento, capacitação e desenvolvimen-

Pela sua relevância e importância, o programa Moderniza-

to de talentos, com foco no mérito para ascensão social,

ção da Gestão Pública sintetiza as diretrizes gerais do pró-

permeia grande parte dos atributos programáticos do

prio Eixo Gestão Democrática do Estado, tendo por escopo

programa de Modernização da Gestão Pública.

a inovação da gestão pública, visando a elevar o padrão
de eficiência e efetividade do serviço público, por meio de

O programa Relação Governo-Sociedade assegura, através

soluções integradas e otimizadas de gestão e de tecno-

do diálogo social, o acesso à informação, estimulando a

logias da informação, contribuindo para a excelência na

participação cidadã e o controle social da gestão do go-

prestação de serviços à sociedade e para o alcance pleno

verno. Tem como diretrizes estratégicas (i) a transparên-

das políticas públicas.

cia das ações de governo, (ii) a mediação dos conflitos e
negociação das demandas dos movimentos sociais e (iii)

Os Compromissos e Entregas/Iniciativas deste programa

o fomento e apoio à organização da sociedade civil, por

foram concebidos a partir de enfoques estratégicos que

meio dos conselhos e associações.

visam ao aperfeiçoamento e padronização dos processos
de Recursos Humanos, Serviços Administrativos, Moder-

Completa este Eixo o programa Pacto Federativo, que visa

nização e Licitação, fortalecendo o Sistema Estadual de

à ampliação da efetividade na implantação das políticas

Administração – SEA.

públicas, pelo fortalecimento da cooperação federativa e
qualificação da relação com os membros dos demais Po-

Outro enfoque estratégico norteador do Tema é conso-

deres do Estado, notadamente com vereadores, deputa-

lidar a cultura da qualidade do gasto público, dissemi-

dos e senadores.
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Ementa
Realizar o planejamento e gestão estratégica governamental, visando à efetividade das políticas públicas, gerando
desenvolvimento sustentável e aumento da confiança e participação social
Recursos do Programa

R$ 1.098.468.000,00

Compromisso

Subsidiar a construção de políticas públicas em áreas prioritárias para o desenvolvimento
estadual

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Elaboração de diagnósticos socioespaciais e socioeconômicos
Realização de estudos prospectivos da economia baiana
Realização de estudo da Matriz Energética da Bahia 2012-2042
Compromisso

Planejar a ação governamental, visando a eficientização e a integração das Políticas Públicas

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Elaboração de plano estratégico
Elaboração dos Instrumentos Legais de Planejamento - PPA, LDO e LOA
Elaboração e divulgação de relatórios anuais
Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas governamentais
Realização de estudos e pesquisas
Elaboração de manuais técnicos
Capacitação de técnicos em planejamento
Compromisso

Melhorar os processos de planejamento, gestão, orçamento e modernização, redesenhando
o Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - Sepege, como rede de governança
do planejamento e gestão para o desenvolvimento sustentável do Estado

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Aprovação do novo marco legal do Sistema de Planejamento
Implantação do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - Sepege
Elaboração dos manuais de processo e sistema
Capacitação da rede de atores
Compromisso

Promover o diálogo e a participação da sociedade na construção do Plano Plurianual e no
monitoramento das Políticas Públicas

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Implementação do PPA - Participativo
Promoção de campanhas de divulgação
Desenvolvimento de instrumentos e estratégia para oitiva popular
Realização de reuniões presenciais e plenárias territoriais
Elaboração de relatório consolidado das propostas do PPA Participativo
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Compromisso

Planejar e coordenar a Política Estadual de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial
Sustentável, para ampliar os mecanismos de participação social na gestão e integração das
Políticas Públicas

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Apoio aos Colegiados de Desenvolvimento Territorial - Codeter
Funcionamento do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - Cedeter
Apoio ao consorciamento, cooperação federativa e gestão municipal
Elaboração de política estadual de desenvolvimento territorial
Elaboração de plano territorial de desenvolvimento sustentável
Elaboração de política estadual de incentivo e apoio aos consórcios públicos
Elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Estado da Bahia - PDS (Zoneamento EcológicoEconômico - ZEE ) e planos mestres das 5 Macrorregiões do Estado
Elaboração do Plano Estadual do Desenvolvimento Sustentável do Estado da Bahia - PDS (Zoneamento Costeiro)
Compromisso

Promover a articulação e a integração das Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional,
visando à sustentabilidade das ações implementadas nos territórios de identidade do Estado

Órgão Responsável

Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Entrega/Iniciativa
Realização de estudos das potencialidades locais e territoriais
Elaboração de projeto de desenvolvimento e integração dos territórios
Criação de cadastro e fontes de financiamento de desenvolvimento territorial
Implementação de sistema de monitoramento das redes de articulação
Compromisso

Fortalecer a Gestão Municipal para melhoria crescente de qualidade e produtividade no
atendimento às demandas da população, ampliando o alcance da efetividade das políticas
públicas

Órgão Responsável

Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Entrega/Iniciativa
Elaboração e revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU e Cadastro Tributário
Apoio a criação dos consórcios intermunicipais
Apoio aos conselhos territoriais
Assistência técnica aos municípios
Capacitação dos colegiados territoriais
Compromisso

Posicionar o Estado no cenário global em consonância com as diretrizes estratégicas do
governo e a politica externa brasileira, com vistas a dinamizar a economia baiana e promover
o seu desenvolvimento

Órgão Responsável

Gabinete do Governador

Entrega/Iniciativa
Intermediação para celebração de atos de atração de investimentos internacionais e parcerias de cooperação
Organização e coordenação de eventos e missões de atração de investimentos internacionais e visitas ao Estado
Acompanhamento e monitoramento das ações internacionais dos órgãos e entidades finalisticas
Promoção de eventos de parcerias de cooperação internacionais
Capacitação de técnicos em assuntos internacionais
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Compromisso

Fortalecer as ações internacionais dos órgãos e entidades, coordenando a Política
Internacional do Governo, em consonância com a Política Externa Brasileira

Órgão Responsável

Gabinete do Governador

Entrega/Iniciativa
Implantação de sistema de informação das ações internacionais
Promoção de eventos internacionais
Elaboração de relatórios gerenciais das ações internacionais
Compromisso

Viabilizar junto a organismos nacionais e internacionais, financiamentos reembolsáveis e não
reembolsáveis, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Estado

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Negociação e contratação de acordos de financiamento
Compromisso

Buscar, de acordo com o protocolo Agenda Bahia, soluções para questões prioritárias das
Políticas Públicas Estaduais, articulando a cooperação entre os Poderes, Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Bahia e demais entes congêneres

Órgão Responsável

Gabinete do Governador

Entrega/Iniciativa
Implantação de câmara setorial de articulação dos poderes do Programa Pacto pela Vida
Implementação de ações e programas prioritários e estratégicos de interesse comum
Compromisso

Promover a atração de investimentos privados em projetos de reconhecido interesse do
Estado, viabilizando a implementação de parcerias público-privadas

Órgão Responsável

Secretaria da Fazenda

Entrega/Iniciativa
Estudos técnicos de viabilidade do Projeto da Plataforma Logística
Estudos técnicos de viabilidade do Projeto de Mobilidade Urbana
Estudos técnicos de viabilidade de projetos de parcerias público-privadas
Compromisso

Planejar, coordenar, articular e acompanhar ações voltadas ao combate e erradicação da
pobreza, buscando eficiência na aplicação dos recursos disponíveis

Órgão Responsável

Casa Civil

Entrega/Iniciativa
Apoio às ações de combate e erradicação da pobreza
Monitoramento e avaliação das ações de combate e erradicação da pobreza
Promoção de eventos para o fortalecimento do controle social
Realização de estudos e diagnósticos de combate e erradicação da pobreza
Compromisso

Promover a intermodalidade logística para revitalização das áreas dos rios que integram a
Bacia do Rio São Francisco em território baiano

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Realização de estudos de revitalização da Bacia do Rio São Francisco
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Compromisso

Disponibilizar para o Estado instrumento estratégico de ordenamento, planejamento e de
gestão territorial, possibilitando a implementação do desenvolvimento em bases sustentáveis

Órgão Responsável

Secretaria do Meio Ambiente

Entrega/Iniciativa
Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico
Compromisso

Disponibilizar instrumentos e informações e prover o aperfeiçoamento técnico-operacional
voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano

Órgão Responsável

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Entrega/Iniciativa
Implementação do Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação de Desenvolvimento Urbano
Funcionamento do Sistema de Informações Geográficas Urbanas da Bahia - Informs
Funcionamento do Conselho Estadual das Cidades - ConCidades
Aperfeiçoamento técnico-operacional da gestão de desenvolvimento urbano
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

GESTÃO FISCAL

Programa

GESTÃO FISCAL

Ementa
Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, bem como o controle do gasto público, provendo melhores
serviços ao cidadão
Recursos do Programa
Compromisso
Órgão Responsável

R$ 196.270.000,00
Melhorar a eficiência, eficácia e transparência da Gestão Fiscal, maximizando a arrecadação
dos tributos e o controle do gasto público
Secretaria da Fazenda

Entrega/Iniciativa
Desenvolvimento de sistemas informatizados na área tributária e financeira
Desenvolvimento de projetos de controle e gestão de processos na área tributária e financeira
Implantação do Sistema de Gestão Integrada de Planejamento e Finanças - Fiplan
Construção e ampliação de unidades fazendárias
Recuperação e adaptação de unidades fazendárias
Aquisição de equipamentos para unidades fazendárias
Capacitação de servidores na área tributária e financeira
Compromisso
Órgão Responsável

Aperfeiçoar o controle eficiente da arrecadação tributária de competência da Procuradoria
Geral do Estado, auxiliando o Estado nas suas funções arrecadatórias e fiscalizatórias
Procuradoria Geral do Estado

Entrega/Iniciativa
Integração do Processo Administrativo Fiscal com a Procuradoria
Implantação e integração do Sistema de Gerenciamento do Imposto de Transmissão e Doação - ITD com a Sefaz
Implantação da gestão da dívida ativa tributária e não tributária
Implantação do Núcleo de Inteligência da Procuradoria Fiscal
Implantação do Projeto de Alienação por Iniciativa Particular
Implantação do Projeto Call Center
Implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão-SAC/PGE
Revisão de leis de arrolamento de bens, parcelamento de débitos fiscais e decretos do Imposto de Transmissão e
Doação - ITD e Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
Compromisso
Órgão Responsável

Conscientizar a população sobre a importância dos tributos como meio para assegurar o
desenvolvimento econômico e social do Estado
Secretaria da Fazenda

Entrega/Iniciativa
Promoção de eventos artístico-culturais e desportivos
Educação fiscal nas escolas
Realização de campanhas educativas
Compromisso
Órgão Responsável

Estabelecer estratégias de gestão para enfrentamento dos efeitos negativos do déficit do
Funprev, contribuindo para o equilíbrio do Sistema Previdenciário do Estado
Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implementação de auditoria e controle interno
Realização de recadastramento dos beneficiários da Previdência Estadual
Vinculação de receitas ao Funprev
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Ementa
Inovar a gestão pública, visando elevar o padrão de eficiência, eficácia e efetividade do serviço público, por meio
de soluções integradas e otimizadas de gestão e de tecnologia da informação, contribuindo para a excelência na
prestação de serviços à sociedade e para o alcance pleno das políticas públicas
Recursos do Programa

R$ 1.129.797.713,00

Compromisso

Aprimorar o modelo e as práticas de gestão, disseminando tecnologias, implementando
ações de melhoria e de desenvolvimento da cultura organizacional orientada para resultados, visando elevar a qualidade na prestação de serviços

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implementação do Sistema Estadual de Administração
Desenvolvimento de práticas de modernização administrativa
Desenvolvimento de projetos de melhoria continuada
Implantação de modelo de gestão
Aporte de tecnologias de gestão
Implementação de melhoria do atendimento em unidades prioritárias
Implantação de programa de gerenciamento de diretrizes e rotinas
Implantação de escritórios de gestão de projetos
Elaboração de atos regulamentares
Compromisso

Consolidar a cultura de eficiência do gasto e do controle gerencial, visando uma gestão
provedora de serviços de qualidade, com vistas a maximização do retorno para a sociedade

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Disseminação de práticas de qualificação do gasto
Elaboração de estudos e pesquisas de qualificação do gasto
Implantação do sistema de monitoramento e avaliação do gasto

Compromisso

Proporcionar aos servidores um ambiente corporativo que estimule um padrão de conduta
ética, acesso ao conhecimento, valorização, profissionalização e progresso na carreira
baseado no mérito, assim como aperfeiçoar os instrumentos gerenciais voltados
ao monitoramento do quadro de pessoal

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implantação e funcionamento da Escola de Governo
Aperfeiçoamento da gestão de carreiras
Concessão de prêmios e benefício ao servidor
Capacitação de servidor público
Implementação de sistema de atenção a saúde e segurança do trabalho do servidor
Integração dos sistemas informacionais, processuais e tecnológicos de recursos humanos
Realização de concurso público
Dimensionamento do quantitativo de pessoal de cada unidade
Intensificação da fiscalização e controle da conduta funcional do servidor
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Compromisso

Ampliar a assistência preventiva e terapêutica tornando efetiva a promoção da saúde dos
beneficiários do Planserv, otimizando a relação custo x benefício, de modo a manter o nível
de acesso e de qualidade para os usuários

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Prestação de assistência à saúde
Implantação de unidade de atendimento médico do Planserv
Implantação e funcionamento de unidade de dispensação de medicamentos do Planserv
Atividades educativas de saúde
Implantação de tabela de serviços em saúde
Implantação de sistema de auditoria de controle e qualidade
Compromisso

Qualificar o atendimento previdenciário através da diversificação dos canais de
comunicação com os beneficiários e demais usuários do Sistema de Previdência Estadual

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implantação de novos canais de comunicação previdenciária
Preservação do acervo de documentação previdenciária
Compromisso

Viabilizar a concessão de benefícios ao servidor público para aquisição da casa própria,
visando a melhoria da sua qualidade de vida

Órgão Responsável

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Entrega/Iniciativa
Apoio ao servidor na aquisição da casa própria

Compromisso

Aperfeiçoar a gestão dos processos de compras públicas, visando potencializar a
ação do Estado por meio da economia gerada, tempestividade e qualidade dos
serviços e produtos adquiridos, bem como otimizar o controle dos bens móveis
e imóveis do patrimônio público

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implantação do planejamento de compras e contratação de serviços
Implementação de gestão de estoque
Realização de mapeamento, redesenho e priorização dos processos de licitação
Potencialização do uso e renovação contínua dos bens móveis
Gerenciamento do patrimônio imobiliário do Estado
Aperfeiçomento do sistema de operação com veículo
Compromisso

Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, por meio da simplificação de processos
e redução de burocracia, com um padrão de atendimento qualificado e impessoal

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implantação e funcionamento de Posto SAC
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Entrega/Iniciativa
Implantação e funcionamento de Ponto Cidadão
Expansão do Serviço de Atendimento ao Turista - SAT
Recuperação de Posto SAC

Compromisso

Proporcionar ao Executivo o suporte tecnológico adequado a maximização dos resultados
das Políticas Públicas, bem como fomentar a utilização de tecnologias inovadoras que contribuam para a melhoria dos processos

Órgão Responsável

Secretaria da Administração

Entrega/Iniciativa
Implantação das melhores práticas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
Implantação do catálogo de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
Implementação de ferramenta para solução de Business Intelligence - BI
Modernização e ampliação do Data Center da Prodeb
Implantação da central de atendimento da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - Prodeb
Compromisso

Ampliar e modernizar a Empresa Gráfica da Bahia, tornando seu processo produtivo mais
eficiente e eficaz

Órgão Responsável

Casa Civil

Entrega/Iniciativa
Modernização e atualização tecnológica
Reequipamento do Parque Industrial e Tecnológico
Reestruturação dos espaços físicos
Compromisso

Prover a infraestrutura física adequada para a prestação do serviço público, investindo na
melhoria constante das edificações públicas

Órgão Responsável

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Entrega/Iniciativa
Construção e ampliação de prédios públicos
Recuperação e conservação das edificações públicas
Fiscalização de obras e serviços públicos
Desenvolvimento do Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia - Qualiobra
Compromisso

Ampliar e modernizar o sistema de telefonia e internet nos órgãos do Estado, melhorando a
qualidade dos serviços de comunicação no âmbito do CAB

Órgão Responsável

Secretaria de Infraestrutura

Entrega/Iniciativa
Ampliação e operacionalização do Sistema de Telefonia dos Órgãos Estaduais
Implantação do Sistema Wireless no CAB
Compromisso

Ampliar a Certificação de Qualidade em Órgãos e Unidades da Administração Estadual, aplicando normas reconhecidas internacionalmente, com impactos positivos na Sociedade

Órgão Responsável

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

352

Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Entrega/Iniciativa
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

Compromisso

Modernizar a Procuradoria Geral do Estado, tornando-a eficiente, motivada e habilitada a
assessorar a Administração Pública a atender as demandas da Sociedade, garantindo a lisura
e eficiência na execução dos Programas Sociais do Estado

Órgão Responsável

Procuradoria Geral do Estado

Entrega/Iniciativa
Implementação do Projeto de Modernização da PGE
Modernização do setor de Tecnologia da Informação - TI
Construção de unidades regionais
Ampliação de infraestrutura física
Adequação das unidades regionais
Aquisição de móveis e equipamentos
Realização de concurso público
Capacitação de Procuradores
Aquisição de veículos
Compromisso

Prover a Procuradoria Geral do Estado de instrumentos facilitadores das suas atribuições de
representação, consultoria e assessoramento, para racionalizar suas atividades jurídicas

Órgão Responsável

Procuradoria Geral do Estado

Entrega/Iniciativa
Implantação de Processo Eletrônico Judicial
Implantação de Procuradorias Regionais
Implantação de Representação Fiscal em Brasília
Implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública
Assessoramento jurídico das ações de infraestrutura do Estado para a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016
Acompanhamento jurídico da atuação do gestor público nas políticas públicas
Elaboração de Lei Complementar criando a Residência Jurídica

Compromisso

Ordenar e coordenar a consecução hermenéutica e finalistica do interesse público, integrando os serviços jurídicos do Estado, de forma a viabilizar os controles de inspeção e
auto-orientação

Órgão Responsável

Procuradoria Geral do Estado

Entrega/Iniciativa
Reestruturação dos serviços jurídicos
Capacitação de técnicos
Realização de concurso público
Realização de seminários
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Compromisso

Fortalecer as relações interinstitucionais para o alcance dos objetivos públicos dentro da
melhor técnica jurídica na Procuradoria Geral do Estado

Órgão Responsável

Procuradoria Geral do Estado

Entrega/Iniciativa
Implantação da Escola de Governo PGE
Capacitação de gestores e servidores
Realização de eventos
Programa/Compromisso Transversal
Programa

Energia para o Desenvolvimento

Compromisso Transversal
Promover o uso racional da energia elétrica, no âmbito do poder público, como forma de
aumentar a disponibilidade da energia ofertada à sociedade e reduzir os gastos públicos
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Orgão
Secretaria da
Infraestrutura

Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Programa

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Ementa
Assegurar o acesso à informação, estimular a participação cidadã e o controle social da gestão do Estado
Recursos do Programa

R$ 347.674.000,00

Compromisso

Planejar e coordenar a execução dos serviços de eventos institucionais, mercadológicos e
de utilidade pública, buscando identificar o público alvo e a melhor maneira de atingi-los
com maior eficiência

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Realização de eventos institucionais, mercadológicos e de utilidade pública
Compromisso

Promover a política de comunicação e informação, garantindo à sociedade pleno conhecimento e transparência das ações do Governo

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Publicidade Institucional
Publicidade de Utilidade Pública
Divulgação das Ações do Governo
Compromisso

Viabilizar o cumprimento institucional do Estado de levar informação das ações
do Governo ao cidadão

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Implantação da TV WEB
Aquisição tecnológica da infraestrutura de equipamentos de gravação e transmissão
Digitalização do acervo de áudio e vídeo
Compromisso

Coordenar a política de comunicação social, assegurando a sociedade o pleno
conhecimento e transparência das informações

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Implantação do Plano Estadual de Políticas Públicas de Comunicação Social
Desenvolvimento de políticas públicas de comunicação
Implantação de rede pública de comunicação
Requalificação da infraestrutura de comunicação do Estado
Criação de serviços de radiodifusão de som e imagem
Funcionamento do Conselho Estadual de Comunicação Social
Realização das conferências estaduais, livres e regionais de comunicação social
Publicação de editais de fomento à produção e difusão
Capacitação técnica na área de comunicação social
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Programa

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Compromisso

Promover agilidade na produção de conteúdo das matérias veiculadas, valorizando a mídia
e o rádio como instrumento de socialização das ações do Governo

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Implantação de rádio web
Desenvolvimento do Projeto Mídia Jovem
Desenvolvimento de projeto de formação de comunicadores comunitários
Atualização da infraestrutura de equipamentos de gravação e transmissão
Aquisição de software específico para audios
Compromisso

Ordenar o acervo fotográfico do Governo, revitalizando suas imagens para disponibilização
à sociedadee o rádio como instrumento de socialização das ações do Governo

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Digitalização do acervo fotográfico
Aquisição de programa de gerenciamento e indexação de imagens
Atualização tecnológica de infraestrutura de equipamentos fotográficos
Implantação de ambiente climatizado para guarda do acervo analógico

Compromisso

Normatizar e coordenar a execução dos programas de internet, incluindo sítios,
campanhas publicitárias, mídias online e gerenciamento de redes sociais, criando uma
presença digital para o Governo

Órgão Responsável

Secretaria de Comunicação Social

Entrega/Iniciativa
Implantação do portal de internet institucional do Governo
Implantação de plataformas móveis e multimídia
Gerenciamento de campanha online
Compromisso

Articular e dialogar com a sociedade civil e a população jovem do Estado, promovendo o
desenvolvimento econômico e social

Órgão Responsável

Secretaria de Relações Institucionais

Entrega/Iniciativa
Implementação de políticas públicas e diretrizes voltadas à promoção do desenvolvimento econômico e social
Fomento à criação de conselhos e associações
Realização de encontros, fóruns, conferências, grupos de trabalhos e seminários

Compromisso

Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, ambiental e estatística,
visando subsidiar o planejamento governamental e a sociedade para definir políticas e
programas de desenvolvimento econômico e social do Estado

Órgão Responsável

Secretaria do Planejamento

Entrega/Iniciativa
Elaboração de pesquisas socioeconômicas e ambientais
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Programa

RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE

Entrega/Iniciativa
Elaboração de mapas e informações cartográficas
Produção de estatísticas e indicadores socioeconômicos
Produção de informações cartográficas
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Eixo Estruturante

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

Área Temática

PACTO FEDERATIVO

Programa

PACTO FEDERATIVO

Ementa
Buscar soluções integradoras dentro do Pacto Federativo, visando à ampliação da efetividade na implementação de
políticas públicas, pelo fortalecimento da cooperação federativa e qualificação da relação com parlamentares
Recursos do Programa
Compromisso
Órgão Responsável

R$ 2.196.000,00
Articular a política do Poder Executivo com os demais poderes e entes federativos, estabelecendo a sua coordenação e integração política
Secretaria de Relações Institucionais

Entrega/Iniciativa
Coordenação da relação política do Poder Executivo com diversas esferas do Governo, Poderes e Sociedade Civil
Implementação do Sistema de Relacionamento Institucional - SRI
Apoio a criação de consórcios públicos municipais
Realização de encontros, conferências, fóruns e seminários
Compromisso

Disponibilizar linhas de financiamento destinadas a apoiar à infraestrutura básica em Municípios, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população e redução das
desigualdades sociais

Órgão Responsável

Secretaria da Fazenda

Entrega/Iniciativa
Disponibilização de linhas de financiamento destinadas a apoiar à infraestrutura básica em municípios
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