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A Coordenação da Administração Tributária Estadual (CAT) é o órgão da Secretaria da Fazenda 
responsável por coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos órgãos da área tributária, as-
sessorar o Secretário da Fazenda no desenvolvimento e na execução da política tributária do Estado, 
proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária estadual, normatizar os procedimentos 
relativos ao processo de arrecadação tributária, bem como promover a articulação com órgãos e en-
tidades públicas ou privadas, relativamente a assuntos tributários.

Os principais objetivos dessa área dentro da SEFAZ-PE são:

• Proceder à tributação, à arrecadação e à fiscalização dos tributos estaduais;

• Normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária;

• Normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração da legislação relativa 
ao cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias, bem como ao processo 
administrativo-tributário e penalidades tributárias.

O organograma da CAT está disposto como ilustrado a seguir: 

Figura 1: Organograma da Coordenação da Administração Tributária.

(Fonte: CAT | SEFAZ)
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1.1 Receitas Tributárias
1.1.1 Arrecadação do ICMS

1.1.1.1 Resultados por Ano 

O quadriênio de 2019 a 2022 iniciou com uma forte arrecadação de ICMS em 2019, com cresci-
mento de 12,6% em comparação com 2018. O resultado de 2019 foi fortemente afetado por medidas 
perenes da CAT que foram rapidamente implementadas, como a antecipação interna de supermerca-
dos e por medidas pontuais e intermitentes como o PERC do segmento de Petróleo e Gás. 

O ano de 2020 foi o mais desafiador, sendo fortemente impactado pela pandemia. Após um pri-
meiro trimestre de crescimento, os impactos da pandemia foram devastadores na movimentação eco-
nômica e consequentemente na arrecadação de ICMS. Principalmente o segundo trimestre de 2020, 
que foi fortemente afetado com o comprometimento de todo o planejamento e levando o resultado 
anual para uma queda de 1,63% na arrecadação.

Já no ano de 2021, tivemos o retorno da atividade econômica, inclusive das atividades represadas 
durante a pandemia, com uma forte inflação e o retorno dos programas de recuperação de crédito 
que contribuíram para o atingimento de inimagináveis 22,5% de crescimento na arrecadação de ICMS.

Por fim, 2022 foi um ano bastante estudado e planejado pela CAT. O objetivo traçado foi uma meta 
de 7% de crescimento, com maior concentração nos 7 primeiros meses do ano. As medidas tomadas 
pela CAT foram assertivas e estavam garantindo um crescimento de 9,9% bem próximo dos 10,6% 
esperados para o período. Porém, a partir de julho, houve uma série de alterações legais e decisões 
judiciais que começaram a gerar perdas significativas na arrecadação de agosto. Essas alterações 
comprometeram todo o planejamento de crescimento.

*Valores em milhões.

Figura 2: Arrecadação anual de ICMS + Fundos entre 2018 e novembro/2022.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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1.1.1.2 Resultados por Segmento Econômico

Na distribuição da arrecadação por segmentos, nota-se uma grande dependência da arrecadação 
dos segmentos de Combustível e Energia, que somados representam em média 30% da arrecadação 
total do Estado. No top 5 dos segmentos mais importantes na arrecadação ainda podemos citar veí-
culos, varejo e Atacado de Alimentos.

Nos últimos anos foi possível observar um forte crescimento no segmento de Veículos, com cresci-
mento acumulado de 80% entre 2022 e 2018, Material de Construção com 61%, Indústria com 58% e 
Supermercados com 57%, contra uma média de crescimento de 38% entre 2022 e 2018.

O destaque negativo fica para o segmento de Telecomunicações, que vem apresentando constan-
tes reduções na arrecadação, muito relacionadas às estratégias de planejamento tributário com inclu-
são de serviços digitais nas faturas fora da base de cálculo do ICMS. O problema será ainda agravado 
com as medidas de redução de alíquotas impostas pela LC 194/2022.

 

Figura 3: Média da arrecadação de ICMS por segmento econômico. 

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.1.1.3 Resultados por Região Fiscal

Na distribuição da arrecadação por região fiscal, nota-se uma grande dependência da arrecada-
ção na I Região Fiscal com 89% de toda arrecadação de ICMS, causado principalmente pelos segmen-
tos de Energia, Combustível e Telecomunicações, que devido a dinâmica de arrecadação do ICMS são 
concentrados na I Região Fiscal.

O destaque fica para o constante crescimento da III Região Fiscal, que no acumulado cresceu 80,7% 
comparando 2022 a 2018, saindo de uma participação total de 2,5% para 3,2% do total arrecadado, 
enquanto a II Região Fiscal cresceu 62,9% e a I Região Fiscal cresceu 34,6%.
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Figura 4: Arrecadação de ICMS por Região Fiscal.

(Fonte: e-Fisco/SEFAZ)

1.1.1.4 Resultados por Código de Receita

A arrecadação do ICMS antecipado (058-2) continua crescendo acima dos demais códigos, re-
gistrando 55% de crescimento em 2022 em relação a 2018. Apenas em 2021 o 058-2 arrecadou 
R$3.990,7 MM e hoje o ICMS antecipado já representa 18,6% da arrecadação de ICMS do Estado.

O peso do ICMS estimativa (078-7), criado em 2018 também é bastante relevante, a arrecadação é 
concentrada nos principais segmentos e já tem peso praticamente igual ao ICMS Normal (05-1).

Um destaque positivo da gestão foi a implementação da Antecipação Interna de supermercados 
(100-6) com início em 2019 e hoje já representa 1,5% de todo o ICMS arrecadado no Estado.
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Tabela 1: Receitas de Origem 2018 - 2019

Cod Descrição da Receita de Origem 2018 2019 2020 2021 2022*

51 ICMS - NORMAL 4.990,3 3.081,9 3.190,1 3.882,8 3.096,7

582 ICMS-ANTECIPACAO - DIF.ALIQ.SISTEMA FRONTEIRAS 2.638,3 3.024,0 3.291,3 3.990,7 3.058,4

787 ICMS - NORMAL-ESTIMATIVA 1.950,5 3.875,7 3.430,9 4.259,6 2.856,1

426 ICMS - SUBST.TRIBUTARIA CONTRIB. OUTRO ESTADO 1.360,6 1.548,1 1.527,2 1.879,4 1.942,1

175 ICMS - IMPORTACAO DE MERCADORIAS DO EXTERIOR 1.195,5 1.378,1 1.463,7 2.104,1 1.484,6

116 ICMS - SUBST. PELAS SAIDAS PARA ESTE ESTADO 1.331,5 1.080,6 1.099,8 1.104,1 896,7

9980 DEBITOS FISCAIS EM PROCESSOS 477,6 1.101,4 467,5 855,3 406,0

86 ICMS - ANTEC.C/S SUBST.TRIB.MERC.IMP.EXTERIOR 185,8 347,7 419,4 271,3 64,6

760 ICMS - DIFERENÇA ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL 
NÃO CONTRIB. DESTE ESTADO 303,4 420,2 591,3 622,6 386,8

620 ICMS - SIMPLES NACIONAL 322,5 343,7 327,1 408,2 345,2

990 ICMS - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PO-
BREZA - FECEP 257,3 364,2 394,4 460,0 388,1

5423 FEEF- FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL 153,1 318,7 327,2 461,5 424,2

795 ICMS - SUBSTITUTO PELAS SAÍDAS PARA ESTE ESTA-
DO 185,0 350,1 352,6 376,1 274,7

94 ICMS - SUBST. PELAS ENTRADAS SEM DIFERIMENTO 184,1 172,3 182,4 225,9 182,0

1006 ICMS - ANTECIPAÇÃO-OPERAÇÕES INTERNAS 10,7 151,3 234,9 281,2 250,3

Outros 428,1 430,8 395,7 493,1 429,0

TOTAL GERAL 15.974,4 17.989,0 17.695,5 21.675,7 16.485,5 

*Posição de 2022 parcial até setembro 

**Valores em milhões.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.1.2 Arrecadação do IPVA

O quadriênio 2019 a 2022 foi marcado por um forte crescimento do IPVA, com valores positivos 
todos os anos. O destaque fica para 2022 com um crescimento parcial até setembro de 28,7%, muito 
causado pela forte inflação dos veículos, evidenciada pelo aumento da tabela Fipe.

A arrecadação de IPVA em 2022 deve superar um mês médio do ICMS e ocorre de forma concen-
trada nos 4 primeiros meses do ano, garantindo um forte caixa inicial para o Estado.
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*Valores em milhões.

Figura 5: Arrecadação anual de IPVA entre 2018 e novembro/2022.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.1.3 Arrecadação do ICD

A arrecadação do ICD foi acelerada com 2 programas de incentivo ao recolhimento realizados no 
final de  2019/ início de 2020 e com o PERC do ICD de 2022. No ano de 2020 foi atingido o recorde 
histórico do ICD com arrecadação superior a R$176 Milhões e em 2022 devemos repetir um grande 
resultado, pois já estamos com crescimento de 52% em relação ao comparativo acumulado de janeiro 
a outubro, em relação à 2021.

*Valores em milhões.

Figura 6: Arrecadação anual de ICD entre 2018 e novembro/2022.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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1.2 Comportamentos específicos da arrecadação
1.2.1 Importações

O pagamento do ICMS no momento da importação representa em média 10% do total de arreca-
dação de ICMS do Estado. O principal segmento importador é o de Combustíveis, que representa 71% 
desse total. Devido à dinâmica da tributação de combustíveis derivados de Petróleo, o valor pago de 
ICMS é lançado em crédito na escrita do mês seguinte. Essa dinâmica faz a arrecadação total cres-
cer bastante em meses de grandes importações, porém são compensadas no mês seguinte, gerando 
grande volatilidade no total arrecadado pelo estado

. *Valores em milhões.

Figura 7: Média mensal da arrecadação de ICMS por importação entre 2018 e setembro/2022.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.2.2 Programas de Recuperação de Créditos – PERC

1.2.2.1 ICMS

O recolhimento de processos fiscais representou entre 2,5% e 6,1% do total arrecadado de ICMS 
a cada ano. Essa grande variação deve-se principalmente aos grandes programas de incentivos lan-
çados entre 2019 e 2022. O pico da arrecadação de processos ocorreu em 2019, com mais de R$1,1 
bilhão arrecadados.

Foram lançados diferentes PERC´s - programas especiais de recuperação de créditos tributários 
– alguns gerais, para todos os tipos de contribuintes, e outros específicos para alguns grupos de con-
tribuintes.
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 *Valores em milhões.

Figura 8: Recolhimento de Processos Fiscais entre 2018 e setembro/2022.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.2.2.2 IPVA

Em dezembro de 2019 foi instituído o Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários – 
PERC-IPVA que proporcionou a regularização de mais de 46 mil notificações de débito de IPVA, sendo 
R$ 30,5 milhões a vista e R$ 3,5 milhões em valores parcelados até setembro de 2022.

1.2.2.3 ICD

Em 2019 e 2022 foram aprovados dois programas especiais para recuperação de Créditos Tribu-
tários do ICD. O primeiro com vigência de dezembro de 2019 a maio de 2020 que permitiu o ingresso 
nos cofres públicos de R$50,4 milhões, sendo dezembro de 2019 a maior arrecadação mensal da his-
tória do ICD (33,4 milhões de reais). O PERC ICD 2022, por sua vez, lançado em dezembro de 2021 e 
com adesão de março a junho de 2022, possibilitou a regularização de 6.207 processos, na sua maio-
ria decorrentes da Covid-19, que geraram até setembro de 2022 uma arrecadação de mais de R$ 51, 
5 milhões de reais.
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1.3 Alterações legais
1.3.1 Impactos da Pandemia

Mesmo com o grande crescimento em 2019, esperava-se um cenário positivo para a arrecadação 
de ICMS de Pernambuco em 2020. O ano começou de forma bastante positiva, com crescimento acu-
mulado de 7% nos 2 primeiros meses do ano, porém a partir de março e com impactos mais significa-
tivos a partir de abril, o estado foi assolado pela pandemia da Covid-19. 

O impacto na atividade econômica foi imediato, com fechamento das atividades não essenciais e 
aumento na inadimplência de tributos. O período de abril a julho de 2020 foi marcado por uma queda 
de 14,4% na arrecadação de ICMS, sendo os segmentos de Tecidos (-53%), Veículos (-44%) e Varejo 
(-28%) os mais impactados. A perda entre o ICMS efetivamente arrecadado e a arrecadação esperada 
nesse período foi superior a 1 bilhão de reais, atingindo o valor de R$1.305MM.

A compensação federal recebida no valor líquido de R$1.077MM devido a LC 173/2020  foi funda-
mental para o estado.

Nos meses seguintes, foi possível observar uma forte retomada da arrecadação, porém ainda foi 
insuficiente para concluir o ano com crescimento. O ano que esperava-se crescer por volta de 6% aca-
bou sofrendo uma queda de 1,5% na arrecadação do ICMS (desconsiderando a compensação federal).

 

*Valores em milhões.

Figura 9: Comparativo entre a arrecadação de ICMS entre 2019 e 2020.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)

1.3.2 Impactos das Leis Complementares N° 192/2022 e 194/2022 na 
arrecadação de ICMS do Estado de Pernambuco

I - DAS ALÍQUOTAS

Com a aprovação da LC 194/2022 o Estado de Pernambuco foi obrigado a alterar as alíquotas de 
ICMS incidentes sobre os combustíveis, a energia elétrica e as operações de comunicações. A alteração 
foi efetivada através da Lei estadual N° 17.898 de 15.07.2022 e resultou nas novas alíquotas informa-
das na tabela abaixo.
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Tabela 2: Valor das alíquotas de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, alteradas a partir da Lei nº 
17.898 de 15 de julho de 2022.

Data Gasolina Etanol Diesel GLP Energia 
Elétrica

Telecomunica-
ções

Até Julho
de 2022 29% 25% 16% 18% 25% 30%

Após Julho
de 2022 18% 15.52% 16% 18% 18% 18%

(Fonte: CAT | SEFAZ)

II - DA BASE DE CÁLCULO DE COMBUSTÍVEIS

Desde a publicação do Ato Cotepe/PMPF N° 38/2021 os Estados optaram por congelar a base 
de cálculo de referência para cobrança do ICMS. Com o congelamento do PMPF – Preço médio pon-
derado ao consumidor final e os seguidos aumentos nos preços dos combustíveis na bomba, o peso 
proporcional do ICMS no valor final do combustível foi sendo reduzido e esses valores deixaram de ser 
arrecadados pelos cofres dos Estados. 

A partir do mês de julho/2022 com o deferimento de liminar no Supremo Tribunal  Federal, os Es-
tados passaram a aplicar a alíquota de ICMS não sobre o preço da venda do combustível nem sobre o 
PMPF congelado, mas sobre a média móvel dos últimos 60 meses.

Na tabela abaixo podemos comparar as bases de cálculo do ICMS com os valores efetivamente 
praticados nas bombas, conforme pesquisa semanal realizada pela ANP – Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Tabela 3: Comparativo das bases de cálculo do ICMS com os valores das bombas de combustível.

Mês

Gasolina Diesel S10 GLP

Base 
Cálculo

Pesquisa
ANP

Defasa-
gem

Base 
Cálculo

Pesquisa
ANP Defasagem Base 

Cálculo
Pesquisa

ANP
Defa-
sagem

Nov/21 R$ 6.186 R$ 6.671 -7% R$ 4.706 R$ 5.392 -13% R$ 6.149 R$ 7.320 -16%

Dez/21 R$ 6.186 R$ 6.639 -7% R$ 4.706 R$ 5.389 -13% R$ 6.149 R$ 7.187 -14%

Jan/22 R$ 6.186 R$ 6.558 -6% R$ 4.706 R$ 5.434 -13% R$ 6.149 R$ 7.204 -15%

Fev/22 R$ 6.186 R$ 6.479 -5% R$ 4.706 R$ 5.461 -14% R$ 6.149 R$ 7.165 -14%

Mar/22 R$ 6.186 R$ 6.981 -11% R$ 4.706 R$ 6.208 -24% R$ 6.149 R$ 7.707 -20%

Abr/22 R$ 6.186 R$ 7.235 -14% R$ 4.706 R$ 6.532 -28% R$ 6.149 R$ 7.976 -23%

Mai/22 R$ 6.186 R$ 7.170 -14% R$ 4.706 R$ 6.800 -31% R$ 6.149 R$ 7.932 -22%

Jun/22 R$ 6.186 R$ 7.390 -16% R$ 4.706 R$ 7.170 -34% R$ 6.149 R$ 7.917 -22%

Jul/22 R$ 4.744 R$ 6.400 -26% R$ 3.852 R$ 7.400 -48% R$ 5.416 R$ 7.912 -32%

Ago/22 R$4.809 R$ 5.460 -12% R$ 3.923 R$ 6.990 -44% R$ 5.484 R$ 7.835 -30%

(Fonte: CAT | SEFAZ e ANP)
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III - DA BASE DE CÁLCULO DE ENERGIA

A Lei Complementar 194/2022 trouxe mais uma inovação informando que não incide ICMS sobre 
os serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia 
elétrica.

O site da Neoenergia (https://servicos.neoenergiapernambuco.com.br/Pages/composicao-tarifa-
ria.aspx) possui um gráfico com a composição tarifária da energia no Estado de Pernambuco. Excluin-
do os custos dos tributos, é possível estimar que os encargos setoriais, a transmissão e a distribuição 
representam aproximadamente 52% da base de cálculo dos tributos. 

Figura 10: Composição tarifária da energia em Pernambuco.

(Fonte: Neoenergia | PE) 

IV - DO IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS

Com o objetivo de estimar os possíveis impactos da LC 192/2022 e LC 194/2022 na arrecadação 
do ICMS do Estado de Pernambuco, considerando as alterações de alíquota e base de cálculo detalha-
das acima, elaboramos a tabela abaixo:

Tabela 4: Possíveis impactos da LC 192/2022 e LC 194/2022 na arrecadação do ICMS.

Segmento Congelamento
PMPF

Média Móvel
60M TUSD/TUST Alíquota Modal Perda Mensal

Total

DIESEL R$ 62,214,882.31 R$ 19,128,052.91 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 81,342,935.22

GASOLINA R$ 35,400,966.77 R$ 45,900,282.28 R$ 0.00 R$ 57,288,573.93 R$ 138,589,822.99

ETANOL R$ 3,470,744.53 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 10,245,412.05 R$ 13,716,156.58

GLP R$ 8,049,367.34 R$ 3,325,044.55 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 11,374,411.90

Energia R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 113,292,149.46 R$ 35,709,345.42 R$ 149,001,494.89

Telecomunicações R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 36,168,019.44 R$ 36,168,019.44

Perda Mensal 
Total R$109,135,960.96 R$ 68,353,379.74 R$ 113,292,149.46 R$139,411,350.84 R$ 430,192,841.01

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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V - IMPACTOS TOTAIS

Diante das alterações legais e das informações que dispomos atualmente, considerando um cená-
rio estável no consumo e nos preços internacionais dos combustíveis, estima-se um impacto mensal 
na arrecadação de ICMS desses segmentos na faixa de R$430 milhões de reais, sendo R$109 milhões 
relativos ao congelamento do PMPF, e R$321 milhões causados pelas alterações legais das Leis Com-
plementares 192/2022 e 191/2022.

Devido a dinâmica de recolhimento do ICMS, esses impactos variam mês a mês, mas no acumula-
do dos meses devem convergir para próximo desses valores indicados acima. Como a movimentação 
econômica de um mês é declarada e recolhida no mês seguinte à ocorrência do fato gerador, o impacto 
das medidas tomadas em julho começaram a ser sentidas na arrecadação de agosto. 

Como pode ser observado na tabela abaixo, a arrecadação de ICMS acumulada de janeiro a julho 
de 2022 apresentou crescimento de R$1.157 MM com relação a 2021, crescimento superior a 9,9%. Em 
nenhum dos meses individualmente, mesmo com todas as variações normais causadas pelas dinâmi-
cas de recolhimento do ICMS, a arrecadação sofreu queda superior a 5%. Porém em agosto, primeiro 
mês impactado pelas LC 192/2022 e LC 194/2022, a redução foi de R$539,4MM, representando uma 
queda de mais de 23% na arrecadação e em setembro o crescimento foi praticamente nulo.

É verdade que esse impacto de agosto não é totalmente proveniente das alterações legais, há 
vários outros fatores relacionados à dinâmica de recolhimento do ICMS que levaram a perda de tal 
magnitude em agosto, e justamente essa dinâmica reduziu o impacto em setembro, porém, quando 
analisamos o acumulado dos dois meses, fica claro que os impactos serão nefastos para as contas do 
Estado de Pernambuco.

Tabela 5: Impacto na Arrecadação Total.

ARRECADAÇÃO TOTAL = A + B + C +  D

Mês 2021 2022 2022 - 2021 Perda Maior que 5%

Janeiro  R$  1.918.574.191,63  R$  1.947.938.174,61  R$  29.363.982,98  NÃO

Fevereiro  R$  1.530.807.762,20  R$  1.497.145.001,50 -R$  33.662.760,70  NÃO

Março  R$  1.655.924.821,76  R$  1.754.083.290,98  R$  98.158.469,22  NÃO

Abril  R$  1.494.417.929,18  R$  1.843.478.483,02  R$  349.060.553,84  NÃO

Maio  R$  1.420.543.766,32  R$  1.946.616.686,87  R$  526.072.920,55  NÃO

Junho  R$  1.915.315.407,74  R$  1.917.038.670,04  R$  1.723.262,30  NÃO

Julho  R$  1.756.142.230,39  R$  1.942.926.259,51  R$  186.784.029,12  NÃO

Parcial (Jan a Jul)  R$  11.691.726.109,22  R$  12.849.226.566,53  R$  1.157.500.457,31  NÃO

Agosto  R$  2.320.442.712,14  R$  1.781.036.060,84 -R$  539.406.651,30  SIM

Setembro  R$  1.852.663.426,53  R$  1.855.253.477,46  R$  2.590.050,93  NÃO

Outubro  R$  1.871.992.032,36  R$  1.760.638.574,99 -R$  111.353.457,37 SIM

Novembro  R$  1,853,557,041.78 - - -

Dezembro  R$  2,085,329,659.87 - - -

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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Quando analisamos os segmentos econômicos individualmente, também disponíveis na tabe-
la abaixo, apesar das variações normais no mês a mês, os segmentos de Combustíveis (+R$283MM 
+13,7%) e Energia (+R$211MM +16%) apresentam crescimento significativo no acumulado até julho, po-
rém queda acentuada nos meses de agosto e setembro, em ambos os casos, acima de 5%.

Tabela 6: Impacto na Arrecadação do setor de Combustíveis.

COMBUSTÍVEIS (A)

Mês 2021 2022 2022 - 2021 Perda Maior que 5%

Janeiro  R$  420.341.791,03  R$  341.710.452,65 -R$  78.631.338,38  SIM

Fevereiro  R$  301.730.414,31  R$  158.563.936,50 -R$  143.166.477,81  SIM

Março  R$  252.600.284,21  R$  347.240.117,18  R$  94.639.832,97  NÃO

Abril  R$  165.198.551,91  R$  292.331.490,03  R$  127.132.938,12  NÃO

Maio  R$  124.453.164,64  R$  408.588.141,76  R$  284.134.977,12  NÃO

Junho  R$  445.517.170,06  R$  393.706.522,05 -R$  51.810.648,01  SIM

Julho  R$  351.848.544,14  R$  402.674.499,85  R$  50.825.955,71  NÃO

Parcial (Jan a Jul)  R$  2.061.689.920,30  R$  2.344.815.160,02  R$  283.125.239,72  NÃO

Agosto  R$  784.485.465,90  R$  215.424.721,22 -R$  569.060.744,68  SIM

Setembro  R$  332.636.731,38  R$  286.469.318,51 -R$  46.167.412,87  SIM

Outubro  R$  366.358.503,77  R$  253.891.793,67 -R$  112.478.327,02 SIM

Novembro  R$  302.635.648,60 - - -

Dezembro  R$  426.920.982,86 - - -

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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Tabela 7: Impacto na Arrecadação do setor de Energia Elétrica.

ENERGIA ELÉTRICA  (B)

Mês 2021 2022 2022 - 2021 Perda Maior que 5%

Janeiro  R$  190.061.778,17  R$  250.698.713,71  R$  60.636.935,54  NÃO

Fevereiro  R$  79.491.156,78  R$  220.636.094,14  R$  141.144.937,36  NÃO

Março  R$  298.932.341,83  R$  198.687.676,20 -R$  100.244.665,63  SIM

Abril  R$  175.051.601,99  R$  231.538.999,35  R$  56.487.397,36  NÃO

Maio  R$  183.987.405,05  R$  208.086.937,20  R$  24.099.532,15  NÃO

Junho  R$  178.877.888,74  R$  204.118.511,70  R$  25.240.622,96  NÃO

Julho  R$  194.000.643,06  R$  197.606.966,90  R$  3.606.323,84  NÃO

Parcial (Jan a Jul)  R$  1.300.402.815,62  R$  1,511.373.899,20  R$  210.971.083,58  NÃO

Agosto  R$  180.822.046,77  R$  160.561.677,66 -R$  20.260.369,11  SIM

Setembro  R$  202.168.741,74  R$  120.579.105,02 -R$  81.589.636,72  SIM

Outubro  R$  204.624.863,92  R$  122.984.113,14 -R$  81.641.785,31 SIM

Novembro  R$  222.679.984,25 - - -

Dezembro  R$  223.611.737,23 - - -

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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O segmento de Telecomunicações tem uma dinâmica diferenciada e já estava apresentando queda 
na arrecadação de 2022 em comparação a 2021, porém em termos percentuais, o mês de agosto foi 
a maior queda na arrecadação, com 42% de redução e setembro a queda atingiu 52%, contra uma 
perda acumulada de 13% até julho.

Tabela 8: Impacto na Arrecadação do setor de Telecomunicações.

TELECOMUNICAÇÕES  (C)

Mês 2021 2022 2022 - 2021 Perda Maior que 5%

Janeiro  R$  69.835.232,97  R$  65.323.127,19 -R$  4.512.105,78  SIM

Fevereiro  R$  55.810.759,79  R$  57.425.684,52  R$  1.614.924,73  NÃO

Março  R$  71.120.241,99  R$  69.152.511,07 -R$  1.967.730,92  NÃO

Abril  R$  90.080.837,81  R$  55.369.465,42 -R$  34.711.372,39  SIM

Maio  R$  55.322.996,13  R$  65.089.971,46  R$  9.766.975,33  NÃO

Junho  R$  86.794.183,47  R$  64.471.057,87 -R$  22.323.125,60  SIM

Julho  R$  69.833.695,55  R$  54.778.636,03 -R$  15.055.059,52  SIM

Parcial (Jan a Jul)  R$  498.797.947,71  R$  431.610.453,56 -R$  67.187.494,15  SIM

Agosto  R$  90.018.413,76  R$  52.397.154,65 -R$  37.621.259,11  SIM

Setembro  R$  72.846.114,52  R$  34.752.002,31 -R$  38.094.112,21  SIM

Outubro  R$  73.511.137,75  R$  31.385.763,56 -R$  42.120.144,08 SIM

Novembro  R$  73.980.092,71 - - -

Dezembro  R$  65.691.557,18 - - -

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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Observa-se ainda que o crescimento na arrecadação dos demais segmentos não será nem próxi-
mo do suficiente para cobrir os impactos das alterações legais, já que os segmentos de combustíveis, 
energia e telecomunicações somados representam historicamente mais de 30% da arrecadação de 
ICMS do Estado de Pernambuco.

Tabela 9: Impacto na Arrecadação dos demais seguimentos.

DEMAIS SEGMENTOS  (D)

Mês 2021 2022 2022 - 2021 Perda Maior que 5%

Janeiro  R$  1.238.335.389,46  R$  1.290.205.881,06  R$  51.870.491,60  NÃO

Fevereiro  R$  1.093.775.431,32  R$  1.060.519.286,34 -R$  33.256.144,98  NÃO

Março  R$  1.033.271.953,73  R$  1.139.002.986,53  R$  105.731.032,80  NÃO

Abril  R$  1.064.086.937,47  R$  1.264.238.528,22  R$  200.151.590,75  NÃO

Maio  R$  1.056.780.200,50  R$  1.264.851.636,45  R$  208.071.435,95  NÃO

Junho  R$  1.204.126.165,47  R$  1.254.742.578,42  R$  50.616.412,95  NÃO

Julho  R$  1.140.459.347,64  R$  1.287.866.156,73  R$  147.406.809,09  NÃO

Parcial (Jan a Jul)  R$  7.830.835.425,59  R$  8.561.427.053,75  R$  730.591.628,16  NÃO

Agosto  R$  1.265.116.785,71  R$  1.352.652.507,31  R$  87.535.721,60  NÃO

Setembro  R$  1.245.011.838,89  R$  1.413.453.051,62  R$  168.441.212,73  NÃO

Outubro  R$  1.227.497.526,92  R$  1.352.376.904,62  R$  124.886.799,04 NÃO

Novembro  R$  1.254.261.316,22 - - -

Dezembro  R$  1.369.105.382,60 - - -

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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1.3.3 Emenda Constitucional 87

A Emenda Constitucional 87/2015 alterou a forma de distribuição do ICMS nas vendas interes-
taduais efetuadas para consumidor final não contribuinte do ICMS. Com o crescimento do comércio 
online, essa passou a ser uma importante forma de arrecadação de ICMS de Pernambuco. O cresci-
mento em 2019 com relação a 2018 foi de 40% e em 2020 tivemos novo crescimento de 39%, atingindo 
R$593,6MM  na arrecadação do código de receita 076-0 que foi criado especificamente para essa 
finalidade. Porém, a partir de março de 2021 várias empresas deixaram de recolher esse ICMS alegan-
do a necessidade de regulamentação da cobrança por lei federal. 

Iniciou-se uma série de liminares e decisões judiciais que levaram a um crescimento de apenas 4,9% 
em 2021 e uma queda parcial de 17% em 2022. Por fim, foi aprovada a LC 190/2022 mas permaneceu 
os problemas devido a anterioridade nonagesimal e ainda a anterioridade anual alegada por alguns 
contribuintes.

Toda essa problemática da EC87/2015 deve ficar restrita a 2022, pois a partir de 2023 não devem 
existir questionamentos sobre a legalidade e a necessidade de recolher o ICMS para o estado de des-
tino nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte de ICMS.

*Valores em milhões.

Figura 11: Distribuição do ICMS nas vendas interestaduais devido à EC 87/2015.

(Fonte: e-Fisco | SEFAZ)
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1.4 Estrutura e Governança do Planejamento e 
Execução da Ação Fiscal

A execução das ações fiscais no âmbito da SEFAZ é realizada pelas Diretorias Regionais da Receita 
I RF (sede Recife), II RF (sede Caruaru) e III RF (sede Petrolina) no tocante às auditorias fiscais, termos 
de acompanhamento e regularização (TAR) e diligências de rotina, bem como ações extraordinárias 
ao ciclo quadrimestral. 

A Diretoria Geral de Operações Estratégicas (DOE) também executa ações fiscais punitivas e dire-
cionadas ao combate ao crime de natureza tributária e operações de repressão qualificada, em con-
junto com outros órgãos estaduais e federais, com foco no combate à sonegação estruturada e outros 
crimes correlatos. 

A Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento (DFA) realiza ações específicas de monitoramen-
tos em empresas do Simples Nacional, além daquelas com escopo direcionado ao monitoramento da 
malha-fina da SEFAZ.

Já a Diretoria Geral de Planejamento e Controle da Ação Fiscal (DPC) tem como principal objetivo 
monitorar os segmentos econômicos e os contribuintes, identificando o potencial contributivo e os des-
vios da arrecadação tributária efetiva, bem como planejar as ações fiscais, controlando e avaliando 
seus resultados.

De acordo com o exposto no Decreto nº 49.287/2020, são de responsabilidade da DPC as seguin-
tes atribuições:

• Monitoramento de contribuintes individual ou conjuntamente por segmentos econômicos 
(escrita, comportamento da arrecadação, cumprimento de sistemáticas especiais);

• Planejamento e controle da ação fiscal;

• Análise de credenciamentos específicos da legislação tributária estadual;

• Participação e assessoramento técnico ao CPT na análise de pleitos de política tributária.

Representação técnica nas Câmaras Setoriais de desenvolvimento econômico da Adepe (Agência 
de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco)

A organização da DPC conta com 2 gerências de suporte (GPAF e GAAT) e com 16 gerências de 
segmentos econômicos, a saber: 
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GESTÃO MATRICIAL DA RECEITA (GMR)

O gerenciamento matricial de receita é um método gerencial para elaboração e controle do plane-
jamento, que busca o aumento da receita e contribui para a melhora dos indicadores de rentabilidade. 
A principal premissa para essa gestão é a aplicação do ciclo PDCA, ilustrado a seguir, utilizado para o 
planejamento, controle, execução e avaliação da ação fiscal, alinhados às metas de arrecadação. 

 

Dentre as principais características da GMR, as mais relevantes para o planejamento das ações 
fiscais são: 

• Incentivo ao trabalho em equipe e gestão de projetos;

• Maior empoderamento das equipes;

• Descentralização do poder decisório;

• Decisões estratégicas através de Conselhos diretores;

• Autonomia dos gestores de planejamento e execução.

(Fonte: DPC | SEFAZ)
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O planejamento das ações fiscais dentro da SEFAZ-PE passa pelo Conselho de Planejamento e 
Controle da Ação Fiscal (CPCAF), responsável pela validação, acompanhamento e avaliação quali-
tativa do planejamento e execução das ações fiscais. O Conselho permite um amplo debate técnico, 
integrando as esferas que planejam, analisam e definem as metas de ação fiscal. É no Conselho que 
são discutidos todos os aspectos das ações fiscais e seus resultados. As principais atividades da CP-
CAF são: 

• Conduzir a escolha das ações (validação das ações fiscais);

• Mediar conflitos entre o planejamento e execução;

• Gerir a qualidade constante (reuniões de partida e chegada);

• Checar os resultados e promove a melhoria das ações fiscais (avaliações semestrais).

(Fonte: DPC | SEFAZ)
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GOVERNANÇA DA AÇÃO FISCAL 

(Fonte: DPC | SEFAZ)

(Fonte: DPC | SEFAZ)
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Tipologia da ação fiscal 

• Diligências: ações curtas e subsidiárias às fiscalizações ou ao próprio planejamento. Viés 
punitivo;

• Fiscalizações: foco na auditoria fiscal ou contábil, além de homologações de escritas fiscais. 
Viés punitivo;

• Termo de Acompanhamento e Regularização (TAR): fiscalizações ou diligências com 
oportunidade de redução de multas, em caso de regularização até 30 (trinta) dias da ciência.

Rotinas técnicas para elaboração das ações fiscais 

• Pré-verificações fiscais e contábeis (SEF e SPED);

• Análises qualitativas através do Sistema e-fisco; 

• Ferramentas de auditoria, mineração de dados e dashboards de B.I.:

• Sagent;
• Qliksense;
• Ferramentas nativas do Big Data;
• Idea;
• AFS web.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Estabelecimento de metas de arrecadação anual e por segmento econômico, para efeito de 
prover recursos necessários às políticas públicas e de pessoal, investimentos e custeios do 
estado, e ainda dotar a CTE de previsibilidade para o planejamento de gestão dos recursos 
pelo tesouro estadual;

• Plano de Ação da CAT, para estabelecer prioridades na gestão das áreas da administração 
tributária, principalmente no tocante às estratégias de arrecadação e fiscalização pelos 
órgãos da CAT, bem como ao acompanhamento dos projetos estratégicos da SEFAZ sob 
responsabilidade da CAT;

• Planejamento na DPC e Deliberação no CPCAF das ações fiscais que serão executadas no 
quadrimestre maio a agosto 2023, para correção dos desvios de arrecadação e correto 
cumprimento das obrigações principal e acessória dos contribuintes selecionados;

• Estudo de atualização, com calendarização, das principais pautas fiscais que compõem a base 
de cálculo do ICMS, a exemplo para bebidas quentes e frias, cimento, carnes, derivados do leite, 
ICMS frete, gipsita e madeira;

• Estabelecer o calendário de licenciamento de veículos, para efeito de cobrança do IPVA;

• Estabelecer o calendário para início dos lançamentos do IPVA na dívida ativa, para os débitos 
do imposto referente ao exercício 2023 e eventuais débitos de outros exercícios ainda não 
lançados.



relatório de transiçãosefaz-pe

33Cap 01 - Administração Tributária

1.5 Apontamento de Riscos
Cenários de riscos fiscais para 2023 com repercussão significativa na arrecadação do ICMS:

• Tributação do ICMS em valores inferiores ao de Pernambuco pelos estados vizinhos (Paraíba 
e Alagoas) no âmbito de políticas tributárias de incentivos fiscais voltadas ao segmento 
atacadista possibilitando migração de contribuintes estratégicos com repercussão negativa 
na arrecadação do estado. Exemplos da Natura e da Colgate (Segmento de Atacado), que 
migraram recentemente para Alagoas e para a Paraíba;

• Tributação do IPVA inferior ao de Pernambuco praticada pelo estado da Paraíba incentivando 
a aquisição e emplacamento de veículos com potência acima de 185 CV, haja vista que a 
alíquota do IPVA em Pernambuco para este porte de veículo resulta em um valor maior do 
imposto, resultando em perdas de arrecadação para o IPVA e para o ICMS (Segmento de 
Veículos);

• Perdas de arrecadação do ICMS dos Segmentos de Combustíveis, Energia e Telecomunicações 
em decorrência da aplicabilidade da Lei nº 17.898/22 com as devidas reduções nas alíquotas 
internas, além de perda do ICMS restrita ao Segmento de Energia oriunda de redução de base 
de cálculo no tocante à Tarifa de Energia e Uso do Sistema de Distribuição – TUSD constante na 
tributação do ICMS, em decorrência do início da vigência da Lei Complementar nº 194/22;

• Não prorrogação do termo final de vigência do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal 
(cobrado dos contribuintes beneficiados com políticas de incentivos fiscais) sinalizado para 
31/12/2022 acarretando perda significativa de arrecadação do ICMS.
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O Tesouro Estadual é o órgão da Secretaria de Fazenda responsável por garantir que os recursos 
arrecadados serão distribuídos conforme o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa e, na 
qualidade de coordenação, é auxiliar no desenvolvimento e execução da política financeira do Estado.

A Coordenação de Controle do Tesouro Estadual (CTE) prima, como missão institucional, para que 
o gasto público seja executado observando conceitos de qualidade, transparência e, assim, sujeitos a 
monitoramento e controle. Essa responsabilidade faz com que o Tesouro objetive permanentemente o 
equilíbrio fiscal e  a sustentabilidade das contas públicas do Estado.

Destarte, os principais objetivos desta área dentro da SEFAZ-PE são:

• Coordenar, supervisionar e controlar as atividades de administração financeira e de 
contabilidade no âmbito do Poder Executivo Estadual;

• Controlar os níveis de endividamento do Estado;

• Gerir os sistemas corporativos financeiros, em interação com as demais áreas do Estado;

• Zelar pelo cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000;

• Propor objetivos e estratégias, definindo metas e compromissos para o equilíbrio fiscal do 
Estado.

Figura 12: Organograma da Coordenação de Controle do Tesouro Estadual.

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.1 Equilíbrio Fiscal
2.1.1 Resultado Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia a integração entre o planejamento e a execução orçamentá-
ria. Esse demonstrativo identifica o montante dos créditos orçamentários autorizados, a despesa em-
penhada e a despesa realizada em confronto com a Receita realizada. O resultado orçamentário do 
Estado de Pernambuco continuou crescente, após os efeitos da pandemia nos anos de 2020 e 2021. 
Com um crescimento percentual de 43,2% em relação ao mesmo período de 2021, o Estado apesar de 
ter crescido suas despesas orçamentárias no período em 19,2%, obteve um crescimento na receita or-
çamentária de 22,1%, gerando um resultado orçamentário extremamente positivo, estabelecendo-se 
como o maior saldo da série histórica recente.

*Valores em milhões.

Figura 13: Resultado Orçamentário de Pernambuco.

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)

2.1.2 Resultado Primário

A apuração do resultado primário tem por objetivo avaliar a sustentabilidade da política fiscal, 
ou seja, a capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas 
usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de admi-
nistrar a dívida existente. Esse demonstrativo indica se os níveis de gastos são compatíveis com a 
arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras (primárias) são capazes de suportar as despesas 
não-financeiras (primárias). O resultado primário do Estado de Pernambuco simboliza o esforço fiscal 
na direção da diminuição da dívida consolidada líquida, visto que apresentou superávits primários em 
todos os períodos em estudo. No 4º bimestre de 2022, o resultado primário apresentou uma leve di-
minuição quando comparado ao mesmo período de 2021, reduzindo R$ 228,8 milhões (-5,9%). Ainda 
assim, a confrontação entre as receitas e despesas primárias no período, resultou em mais de R$ 3,6 
bilhões, sendo o segundo melhor resultado da recente série histórica.
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*Valores em milhões.

Figura 14: Resultado Primário de Pernambuco.

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)

2.1.3 Receita Total e Despesa Total

No 4º bimestre de 2022, a Receita Total aumentou R$ 6.295 milhões ou o equivalente a 22,1%, me-
lhor resultado da recente série histórica. O ICMS, principal tributo do Estado, cresceu R$ 552 milhões 
(4,1%) graças às ações fiscais, sendo influenciado também pelos efeitos da inflação, principalmente a 
alta dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, que fogem ao controle de preços do Estado de 
Pernambuco. Destaca-se também o incremento de R$ 1.530 milhões do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), um crescimento de 27,1% com relação ao mesmo período de 2021. Além disso, houve 
maior incremento das Transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (FUNDEB), com um aumento de R$ 244 milhões (20%), que tem como base o coeficiente de alunos 
matriculados na rede pública, Estado e Municípios. Nas Receitas de Capital tivemos um aumento de R$ 
1.190 milhões, um incremento de 48% através de operações de crédito, frutos da nova classificação B 
do Estado de Pernambuco no indicador de Capacidade de Pagamento (CAPAG) aferido pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN), que permitiu ao Estado acesso a novas linhas de crédito com garantias 
dadas pela União.

A Despesa Total cresceu R$ 4.831 milhões, o equivalente a 19,2%. Nas Despesas de Capital ti-
vemos um incremento de R$ 990 milhões em Investimentos e Inversões, correspondendo a 175,3% 
de aumento em relação ao 4º bimestre de 2021. Nas despesas correntes, as Despesas com Pessoal 
aumentaram R$ 1.619 milhões, um aumento de 14,4%, com a reposição da inflação dos últimos anos 
sendo aplicada ao funcionalismo, após a proibição de se conceder reajustes nos anos de 2020 e 2021, 
motivada, sobretudo, pelas dificuldades vividas durante a pandemia da Covid-19. As Transferências 
Constitucionais aos Municípios aumentaram em R$ 341 milhões (+8,6%), decorrente da melhoria na 
arrecadação do ICMS e do IPVA. Já as Outras Despesas Correntes apresentaram o maior incremento 
absoluto dentre as rubricas de despesas, ou seja, aumentaram cerca de R$ 1.921 milhões, represen-
tando um incremento de 28,5%.
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*Valores em milhões.

Figura 15: Receita total e Despesa total do Estado de Pernambuco.

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais) 

2.1.4 Investimentos e Inversões

Os investimentos do Estado de Pernambuco cresceram no 4º bimestre de 2022 em quase R$ 1 
bilhão quando comparados com o mesmo período em 2021, um incremento de 175,3%. O resultado 
expressivo é o maior da recente série histórica por larga margem, sendo resultado da obtenção da 
classificação B do indicador de Capacidade de Pagamento (CAPAG) aferido pela Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), que permitiu ao Estado obter acesso a operações de crédito com aval da União, 
possibilitando acesso a recursos de capital essenciais para o planejamento e a execução de obras.

*Valores em milhões

Figura 16: Investimentos do Estado de Pernambuco. 

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)
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2.1.5 Restos a Pagar

A execução da despesa pública muitas vezes exige o cumprimento de cronogramas que consomem 
vários meses podendo se estender para exercícios futuros. Assim, ao final de um exercício, se a despe-
sa empenhada ainda não houver sido paga, seu valor será reconhecido como "restos a pagar".  O saldo 
de Restos a Pagar Processados (RPP) no 4º bimestre de 2022 possui o seu menor valor da recente 
série histórica, num montante de R$ 141 milhões, uma redução de 5,6% frente ao mesmo período do 
ano anterior. Com o incremento nas receitas correntes e o equilíbrio fiscal obtido nos últimos anos foi 
possível a redução progressiva do saldo de restos a pagar, bem como a redução da inscrição destes a 
partir do exercício de 2019.

*Valores em milhões

Figura 17: Valores referentes ao Saldo a Pagar do Estado de Pernambuco entre 2017-2022.  

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)
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2.1.6 Dívida Consolidada

A dívida pública do Estado de Pernambuco é constituída pela dívida, realizações de empréstimos e 
financiamentos, precatórios judiciais e realização de operações de crédito. O montante da dívida bruta 
teve um crescimento em 2022 de R$ 637 milhões (+3,9%), no entanto a dívida consolidada líquida pos-
sui seu menor valor histórico na série recente, com redução de R$ 1,74 bilhões (-18,3%) em relação ao 
mesmo período de 2021. Quando feito o cotejo entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente 
líquida é visto que o Estado possui o menor endividamento da história recente com um percentual de 
21,47% no segundo quadrimestre de 2022, onde o menor valor anterior tinha sido alcançado no 1º 
quadrimestre deste mesmo ano com 25,15%.

*Valores em milhões

Figura 18: Dívida Pública do Estado de Pernambuco. 

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)
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2.1.7 Receita Corrente Líquida

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Receita Corrente Líquida (RCL) é o soma-
tório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos itens específicos para União, 
Estados, DF e Municípios. Nesse sentido, a essência do conceito da RCL é incluir todas as receitas 
correntes e deduzir as transferências obrigatórias entre os entes da federação, principalmente as de-
correntes de repartição de receitas tributárias, como a cota-parte do ICMS arrecadado pelo Estado e 
distribuído aos Municípios. Conforme os dados históricos analisados, é perceptível um aumento consi-
derável na RCL, com um aumento percentual de 20,2% entre o 4º bimestre de 2021 e 2022, com um 
acréscimo de R$ 6,048 bilhões em números absolutos, o melhor resultado da recente série histórica. 
Dessa forma, esse incremento da RCL possibilita melhorar os indicadores de comprometimento, como 
gastos com pessoal e dívida pública.

*Valores em milhões

Figura 19: Receita Corrente Líquida do Estado de Pernambuco. 

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)
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2.1.8 Despesa Líquida de Pessoal

Conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a frequência de verificação do cum-
primento dos limites com a despesa total com pessoal realiza-se ao final de cada quadrimestre. O 
percentual de aplicação é mensurado através da razão entre a despesa total com pessoal do Poder 
Executivo e a Receita Corrente Líquida Ajustada (deduzida das emendas parlamentares Federais indi-
viduais e de bancada). Vê-se que houve um esforço da gestão estadual em manter a continuidade do 
recuo do percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida, pois se comparando os dados 
quadrimestrais da série histórica a partir de 2019, chegou-se no 2° quadrimestre de 2022 ao menor 
comprometimento dentro do período de avaliação desse indicador.

Figura 20: Despesa Líquida de Pessoal do Estado de Pernambuco. 

(Fonte: CTE | SEFAZ, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais)
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2.2 Sustentabilidade Fiscal
2.2.1 Projeção de cenários de tendências: Despesas/Receitas Geridas

Trata-se de Metodologia que visa estabelecer a predição da majoração ou redução das despesas 
discricionárias do GRUPO DE CUSTEIO | GD3, em que se excluem os temas vinculados à Folha de Pes-
soal. Este Quadro é produzido pela DCMD (Diretoria de Controle e Monitoramento das Despesas Cor-
rentes) e é parte integrante do Cenário Fiscal da CTE, que se vale de contribuições advindas da DAFE 
(Diretoria Geral de Administração Financeira do Estado) e DSCF (Diretoria de Sistemas Corporativos 
Financeiros). 

 

Figura 21: Exemplo da projeção de cenários de tendência aplicado ao Fechamento Fiscal da Saúde. 

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.2.2 Parametrização das propostas de tetos de gasto – pactuação 
com as UGs

Consiste na consolidação das quotas financeiras mínimas para atender às agendas de contratu-
alização e liquidação dos temas de base do Executivo no grupo de Custeio | GD3, envolvendo tópicos 
críticos de Terceirizados, Medicamentos, Merenda, Despesas de Serviços Essenciais , afora FOLHA DE 
PESSOAL, mas capitais para a prestação dos serviços do Estado. 

Figura 22: Exemplificação das reuniões de pactuação da despesa corrente. 

(Fonte: CTE | SEFAZ)

2.2.3 Monitoramento da Execução das Despesas por Unidade Gestora 
– Custeio/Executivas

Atividade essencial da DCMD que por meio da análise das destinações discricionárias das fontes 
Federais e fontes de Arrecadação Própria da Secretaria promove a otimização da utilização desses 
recursos de forma prioritária no processo de PACTUAÇÃO DOS TETOS DE GASTO. Este processo evita 
acumulação de recursos Federais, potencializando o uso das Fontes do Tesouro para Despesas sem 
fontes externas de financiamento.
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Figura 23: Exemplificação do monitoramento das despesas de ação direta à sociedade.

(Fonte: CTE | SEFAZ, e-Fisco)

2.2.4 Gestão e Monitoramento das metas e compromissos do 
Programa de Ajuste Fiscal

PAF1

O primeiro programa de ajuste fiscal firmado entre o Estado de Pernambuco e a União por inter-
médio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, chamado de Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados ou simplesmente PAF, teve como fundamento a Lei Federal nº 9.496, 
de 1997. Esse programa possibilitou a reestruturação da dívida do Estado perante diversos credo-
res e assunção desta pela União. Hoje essa dívida é denominada de dívida da Lei nº 9.496 com a 
STN União, em decorrência de seu refinanciamento. Por outro lado, o Estado de Pernambuco firmou 
obrigação com o cumprimento de determinadas metas e compromissos perante a União/STN que, no 
caso do PAF1, são seis metas, a saber: (I) - dívida financeira em relação à receita líquida real - RLR; 
(II) - resultado primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras; (III) 
- despesas com o pagamento do funcionalismo público; (IV) - arrecadação de receitas próprias; (V) - 
privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial e (VI) 
- despesas de investimento em relação à RLR. Essas metas vigoraram, em sua totalidade, até a edição 

da Lei Complementar nº 156/2016. 

PAF2

Em 2016, com a edição da Lei Complementar nº 156/2016, que, no âmbito do programa de ajuste 
fiscal, estabeleceu uma reestruturação do programa, que passou a ser chamado de PAF2, o atual PAF, 
principalmente em relação às metas para torná-las coerentes, alinhadas, com a Lei de Responsabili-
dade Fiscal – LRF, LC nº 101/2000. Diante disso, as seis metas passaram a ser: (I) - dívida consolidada; 
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(II) - resultado primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras; 
(III) - despesa com pessoal; (IV) - receitas de arrecadação própria; (V) - gestão pública; e (VI) - dispo-
nibilidade de caixa. Todavia, em 2021, com a edição da Lei Complementar Federal nº 178, ocorreram 
mudanças novamente nas metas. 

PAF3

Em 2021, foi editada a Lei Complementar Federal nº 178 que trouxe consigo diversas mudanças no 
âmbito dos programas fiscais dos entes subnacionais. A primeira alteração foi do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados – PAF para Programa de Acompanhamento e Trans-
parência Fiscal, PAF3 ou PATF, que para o Estado de Pernambuco terá vigência, provavelmente, no 
exercício de 2023, na próxima revisão do programa. O novo programa, PAF3, apresenta metas, para 
fins de adimplência e para fins de bonificação no Espaço Fiscal, considerando os indicadores de: a) 
Poupança Corrente; b) Liquidez; e c) Despesa com pessoal. Esses indicadores apresentarão duas me-
tas cada um, uma meta de adimplência com o programa e outra meta de bonificação no espaço fiscal, 
conforme já mencionado, totalizando seis metas do programa. 

Com as considerações expostas, acrescentamos que o PAF é regido por duas fases, a fase de re-
visão do programa, que deve ocorrer até trinta e um de outubro de cada exercício fiscal. Além disso, 
é na revisão em que são estabelecidas as metas e o eventual espaço fiscal para o Estado usufruir a 
partir do exercício seguinte. Por outro lado, em cada exercício de revisão do programa há também a 
fase de avaliação do programa que foi pactuado no exercício anterior. A avaliação é iniciada, via de 
regra, em fevereiro de cada exercício e finalizada em julho. É na avaliação que a STN solicita diversas 
informações e quadros dos entes subnacionais, concluindo com a análise da situação fiscal dos entes e 
consequentemente publicando o resultado quanto ao cumprimento das metas ou não, inclusive publi-
cando a classificação da capacidade de pagamento. 

Tabela 10: Monitoramento e definições de metas do Programa de Ajuste Fiscal (PAF). 

METAS PAF

2020 20/19% 2021 21/20%

 1 - DC/RCL (%) 63,14 1,8% 54,09 -14,3%

2 - RESUL PRIM (PGTO) mi 2.069,46 103,8% 3,222 55,7%

3 - DCP / RCL (%) 55,61 -2,7% 49,63 -10,8%

4 - Rec Arr Próp mi 21,127 -1,0% 26,129 23,7%

5 - Meta de Gestão - - - -

6 - Disp. De Caixa m 307,97 -128,4% 576,41 87,2%

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.2.5 Monitoramento dos projetos de normas legais e infralegais, com 
impacto no Tesouro Estadual

O monitoramento de projetos de normas, constitucionais, legais e infralegais, editados pelas ins-
tituições instituídas e competentes, com impacto para o Tesouro Estadual é fundamental para uma 
gestão eficiente dos recursos públicos. Podemos elencar como instituições que constantemente editam 
normas com impacto nas finanças públicas estaduais: Congresso Nacional, Presidência da República, 
Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, 
além de outros órgãos federais com competência em todas as esferas federativas. Além disso, no 
escopo estadual, há a Assembléia Legislativa Estadual, Tribunal de Contas Estadual e outros órgãos 
estaduais de comparência normativa com impactos financeiros ao Tesouro. Diante disso, há necessi-
dade constante de monitoramento pela Assessoria do Tesouro Estadual – ACTE de novas normas com 
impacto nos recursos estaduais, necessitando de análise, bem como gestão nas esferas competentes, 
quando necessário. 

2.2.6 Acompanhamento do serviço da dívida pública e da evolução dos 
passivos do estado

Trata-se do acompanhamento da dívida do Estado de Pernambuco. A partir da Gerência de Acom-
panhamento da Dívida Pública são produzidos relatórios gerenciais, e executados os processos de 
acompanhamento dos contratos, fiscalização da cobrança dos bancos, fechamento de câmbio nas 
operações com bancos internacionais. Além destas atividades, dedica-se à colaboração nas novas 
operações de crédito , com ou sem aval da União, bem como se procede à manutenção de informações 
nos sistemas federais de acompanhamento.  

Figura 24: Exemplificação do acompanhamento da dívida pública e evolução dos passivos do Estado.

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.2.7 Gestão das aplicações financeiras do Tesouro Estadual

Atividade que se circunscreve às aplicações que estão sob tutela da SEFAZ. Correspondem ao 
cuidar de ativos na ordem de bilhões de reais, aplicados em diversas contas e bancos que resultam em 
valores relevantes de rendimentos financeiros. De forma correlata temos o gerenciamento da conta 
única do Estado, de onde derivam quase a totalidade dos pagamentos e ingressos de recursos do Es-
tado. Buscar as melhores taxas de rendimento, a risco nulo, é o objetivo precípuo da Diretoria Geral de 
Administração Financeira do Estado. 

2.2.8 Fluxo de Caixa – aperfeiçoamento de modelo preditivo

O fluxo de caixa é, possivelmente, a principal fonte de acompanhamento gerencial da saúde finan-
ceira do Estado de Pernambuco. Trata-se de ferramenta de conciliação bancária, acompanhamento 
diário e previsão de todas as receitas e despesas. O melhor insumo para decisões acerca dos egressos 
do erário provêm da observância das variáveis próprias ao fluxo de caixa: seu saldo diário, os dias exa-
tos das obrigações constitucionais, valores da folha, arrecadação de tributos, custeio e investimento, 
obrigações legais e contratuais, entre outras. O modelo é dinâmico e flexível, está em constante aper-
feiçoamento e busca continuamente atender às necessidades da gestão fiscal do estado.

*Valores em bilhões

Figura 25: Exemplificação do monitoramento do fluxo de caixa do Estado. 

(Fonte: CTE | SEFAZ)

 



2019 % 2020 % Realízado até
ago/21 2021 % Realizado até

ago/22 % 2022 
Projetado %

RESULTADO
PRIMÁRIO

1.015.527.496 19,0% 2.070.320.459 103,90% 3.854.714.524 3.237.469.090 56,4% 3.625.828.370 -5,9% 14.926.968 -99,5%

RESULTADO
ORÇAMENTÁ-

RIO
348.728.877 953,6% 1.025.185.094 194,0% 3.382.878.647 2.001.031.178 95,2% 4.846.665.383 43,3% 293.129.020 -85,4%

RECEITAS 37.528.726.465 7.9% 39.600.184.523 5.5% 28.519.398.762 44.248.574.082 11,7% 34.814.363.333 22,1% 51.589.541.707 16,6%

1CMS 17.294.848.289 10,4% 17.277.441.458 -0,1% 13.610.270.834 21.029.665.935 21,7% 14.161.987.305 4,1% 21.440.591.631 2,0% 

F PE 6.675.260.678 9,1% 6.395.842.839 -4,2% 5.643.195.566 8.526.054.295 33.3% 7.173.078.976 27,1% 10.728.530.109 25,8% 

I PVA 1.264.587.188 7,5% 1.306.984.741 3,4% 1.314.910.714 1.454.995.162 11,3% 1.693.933.482 28,8% 1.874.538.272 28,8% 

IRRF 1.574.872.674 7,1% 1.780.251.084 13,0% 1.101.013.029 1.740.768.213 -2,2% 1.436.771.411 30,5% 2.216.878.248 27,4%

SUS 1.557.377.404 -1,6% 2.205.421.355 41,6% 1.374.252.442 2.181.802.045 1,1% 1.295.581.613 -5,7% 1.919.581.613 -12,0%

Transt. Lig
FUNDES 

- 1.768.860.185 10.2% - 1.795.567.351 1,5% - 1.222.538.435 - 2.060.732.573 14,8% - 1.466.714.200 20,0% -2.347.349.060 13,9% 

Convénios 287.407.610 -24,0% 275.430.849 -4,2% 107.108.578 204.263.143 -25,8% 338.071.353 215,6% 436.118.416 113,5% 

Op Crédito 383.086.837 -40,0% 204.681.417 -46,6% 96.802.784 375.711.309 83,6% 1.286.457.905 1229,0% 1.397.457.905 271,9% 

Demais 10.260.145.971 9,5% 11.949.698.131 16,5% 6.494.323.190 10.796.046.552 -9,7% 8.895.195.489 37,0% 13.923.194.573 29,0%

DESPESAS 37.179.997.588 7,0% 38.574.999.429 3,8% 25.136.520.115 42.247.542.904 9,5% 29.967.697.950 19,2% 51.296.412.687 21,4%

Pessoal (GD1) 18.296.130.743 7,1% 18.966.975.500 3,7% 11.082.365.177 18.490.556.195 -2,5% 12.409.198.842 12,0% 21.740.675.587 17,6%

Serviço da 
Divida

1.726.158.230 14,2% 1.293.718.336 -25,1% 967.182.699 1.786.934.937 38,1% 1.018.135.410 5,3% 1.702.708.940 -4,7%

Cota Parte -
Municípios

4.892.949.025 9,4% 4.892.912.432 0,0% 3.968.228.531 5.893.123.841  20.4% 4.309.579.065 8,6% 6.192.599.382 5,1%

Outras Despe-
sas Correntes 

7.767.306.907 7,1% 9.016.668.871 16,1% 6.340.012.468 10.886.545.446 20,7%  8.135.226.837 28,0% 13.476.167.805 23,8%

Investimentos e 
Inversões 

1.069.333.933 -22,7% 983.425.028 -8,0% 526.326.711 1.426.444.047 45,0% 1.517.044.768 188,2% 3.857.101.624 170,4%

Outros Poderes 3.428.118.750 12,2% 3.421.299.262 -0,2% 2.252.404.528 3.763.938.437 10,0% 2.578.513.026 14,5% 4.327.159.349 15,0%

Tabela 11: Exemplo de fluxo de caixa com projeção para 2022

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.2.9 Gestão da qualidade da informação contábil 

No âmbito da CGE – Contadoria Geral do Estado - diversas gerências auxiliam entre si e concorrem 
para assegurar a qualidade na geração e consolidação das informações contábeis. A informação con-
tábil, matéria-prima essencial para a devida gestão fiscal do Estado, apoia-a tanto para a tomada de 
decisões da administração pública quanto para demonstrar de forma tempestiva e fidedigna a situa-
ção financeira do ente. Entre as principais gerências e atividades que se destacam para a consecução 
da melhor gestão da qualidade fiscal – quesito em que Pernambuco tem-se destacado nacionalmente, 
em termos de primazia, reconhecida pela figuração primaz no Ranking da Qualidade de Informação 
Contábil e Fiscal - e que conferem excelência , então , à Contadoria Geral do Estado, estão: 

Figura 26: Exemplificação do monitoramento das fontes próprias e convênios.

(Fonte: CTE | SEFAZ)

Atividades sob o cuidar da Gerência de Produção de Informações e Gerência de Contabilidade

• Acompanhamento de modificações das regras para a elaboração dos demonstrativos fiscais, 
conforme as definições da STN; 

• Análise da integridade das informações dos bancos de dados utilizados para a construção dos 
demonstrativos;

• Conferência dos números dos demonstrativos com informações de outras origens, a exemplo 
de consultas ou relatórios analíticos;

• Verificação cruzada entre os demonstrativos que compõem o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), de publicação bimestral, e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), de 
publicação quadrimestral;

• Confrontação e revisão dos demonstrativos da GPIN com os demonstrativos emitidos pela STN 
(“Rascunhos do SICONFI”) com base na Matriz de Saldos Contábeis do Estado; 

• Monitoramento e supervisão da escrituração contábil executada pelos órgãos setoriais 
contábeis do Estado.
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Atividades sob o cuidar da Gerência de Operacionalização do Sistema Contábil e da Gerência de 
Inovação e Integração do Sistema Contábil 

• Verificação de consistência entre relatórios contábeis; 

• Padronização de documentos e rotinas contábeis;

• Adequação dos relatórios contábeis ao novo ementário de Receita; 

• Adequação das alterações na Matriz de Saldos Contábeis (MSC).

(Fonte: CTE | SEFAZ, Tesouro Nacional Transparente)

2.2.10 Elaboração e Monitoramento de Cenários Fiscais 

Atividade realizada mensalmente pela DSCF - Diretoria de Sistemas Corporativos Financeiros - em 
que são projetadas todas as receitas e despesas do Estado com o objetivo de monitorar a tendência 
dos resultados para subsidiar a gestão do Tesouro Estadual. São apresentados os principais indica-
dores fiscais da LRF entre outros e gerenciais. Como exemplo: Resultado Orçamentário, Primário, In-
dicadores da CAPAG, Receita Corrente Líquida, Endividamento, Mínimos Constitucionais, recortes por 
grupo de fontes (conta única e demais), etc.
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Tabela 12: Monitoramento e projeções dos principais indicadores de resultados fiscais. 

INDICADORES 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO 33.097.680 -132,4% 348.728.877 953,6% 1.025.185.094 194,0% 2.001.031.178 95,2%

RESULTADO 
PRIMÁRIO 852.945.231 -187.7% 1.015.527.146 19,1,% 2.056.032.560 102,5% 3.220.551.891 56,6%

RCL 23.131.949.692 7,5% 25.340.299.465 9,5,% 27.238.978.598 7,5% 31.342.387.716 15,1%

RESTOS A 
PAGAR P. (SALDO 

REINSC)
345.995.000 - 265.671.000 - 175.133.000 -34,1% 81.191.000 -53,6%

SERVIÇO DA 
DIVIDAiRCL 

(11,5%)
6,54% 0,2% 6,80% 0,3% 4,76% -2,1% 5,72% 1,0%

DIVID CONSOL 
LIQUIDA RCL 

(200%)
61,85% 0,6% 52,33% -9,5% 48,06% -4,3% 36,14% -11,9%

25% EDUCAÇÃO 
(MDE) 27,70% 0,2% 27,48% -0,2% 26,95% -0,5% 25,80% -1,2%

12% SAÚDE 15,35% -1,0% 14,98% -0,4% 16,58% 1,6% 17,21% 0,6%

0,5% CIÉNC E TEC 0,60% 0,1% 0,57% 0,0% 0,53% 0,0% 0,59% 0,1%

PESSOAL x RCL-
EXEC (46.55% / 

49%)
47,95% -1,0% 46,91% -1,0% 45,82% -1,1% 41,04,% -4,8%

PESSOAL x RCL-
TODOS POD (57% 

/ 60%)
56,82% -1,5% 56,10% -0,7% 54,88% -1,2% 49,55,% -5,3%

POUP CORR-% 
(EXERCÍCIO) 95,71% -2,0% 94.76% -1,0% 93,32% -1,4% 90,48% -2,8%

INDIC 
ENDIVIDAMENTO 

(CAPAG)
67,87% -0,6% 62,01% -5,9% 63,14% 1,1% 54,05% -9,1%

INDIC LIQUIDEZ 
(CAPAG) -2.497.371.751 127,9% -1.156.002.697 -53,7% 307.971.818 -126,6% 576.409.048 87,2%

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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Figura 27: Monitoramento da despesa de pessoal frente à RCL.

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.2.11 Análise de impacto financeiro das solicitações de despesa das 
Unidades Gestoras 

Trata-se do acompanhamento das solicitações das Unidades Gestoras para contratações, abertu-
ra de processos licitatórios, adesões às atas de registros de preço, chamamento público, entre outros. 
A partir da Diretoria de Planejamento do Tesouro Estadual (DPTE) são feitas análises das despesas 
e seu impacto no aumento do desembolso financeiro presente e sua repercussão futura, em caso de 
despesas de custeio contínuo. 

2.2.12 Suporte à operacionalização da execução orçamentário-
financeira no e-Fisco Financeiro 

Compete à Diretoria de Monitoramento e Atendimento Financeiro (DMAF) atender às demandas 
dos usuários do Sistema e-Fisco Financeiro, especialmente quanto ao uso e entendimento de suas re-
gras operacionais, bem como manter atualizadas as tabelas gerais de suporte a esse Sistema. 
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2.3 Convênio e Operações de Crédito
2.3.1 Monitoramento, análise e projeções dos indicadores da 
Capacidade de Pagamento – CAPAG

Atividade multissetorial em curso no Tesouro Estadual, rotina que se inicia no cuidadoso acompa-
nhamento da trajetória da execução das despesas e na realização das receitas. Identificação de opor-
tunidades por entre os dois vetores – com os quais se alia a mais fidedigna contabilização , uma vez que 
as informações subsidiadoras à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão avalizador , a quem compete 
reputar a Capacidade de Pagamento dos entes , procedem da feitura dos relatórios que transitam no 
SICONFI. 

Não se atinge a esta meta arrojada , de obtenção de investment grade, sem um princípio de orga-
nização e norteamento de absolutamente toda a estrutura da CTE, e para além – com a colaboração 
das secretarias que integram a Câmara de Programação Financeira. 

A meta finalística não é , está claro, a percepção da CAPAG. O objetivo central é habilitar o estado 
de Pernambuco a obter espaço fiscal importante na contratação de operações de crédito, com aval da 
União – o que envolve menor risco à instituição financeira credora , e por conseguinte, estabelecimento 
de condições financeiras mais vantajosas para o ente – com vistas a obtenção de fundamental recurso 
para viabilizar os requeridos investimentos de que os cidadãos deste estado necessitam. 

Figura 28: Exemplificação do monitoramento e projeções do CAPAG de Pernambuco.

(Fonte: CTE | SEFAZ)
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2.3.2 Monitoramento da execução das fontes próprias, de convênio e 
operações de crédito

Em concomitância com a dinâmica de alocação ótima das fontes de recurso, o manejo das receitas 
oriundas de operações de crédito e convênios têm sido de fundamental importância na harmonização 
da execução das despesas – tanto no grupo de custeio/executivas quanto no de investimentos. 

É imprescindível que recursos decorrentes de convênios de receitas atendam ao propósito de exe-
cução das despesas aos mesmos vinculadas, o que resulta, na exata medida, em preservação da fonte 
Tesouro, que pode ser aproveitada , no espaço assim auferido para atender aos gastos prescindem 
de fonte específica , conferindo o necessário grau de liberdade para a gestão, dentro dos princípios de 
legalidade , moralidade , transparência – que condizem com a administração pública. 

Da mesma sorte, recursos provindos de operações de crédito devem ser utilizados dentro dos mes-
mos ditames: com cuidados adicionais, de emprego exclusivo em liquidações do grupo de investimento 
, requerendo atenção para com a capacidade de endividamento do estado, que deve se acomodar nos 
limiares propostos pelos estamentos legais , mantendo a relação entre o estoque da dívida e a receita 
corrente líquida abaixo do limite prudencial
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2.4 Apontamento de Riscos
Quanto à Capacidade de Pagamento (CAPAG) e Programa de Ação Fiscal (PAF)

METAS DE BONIFICAÇÃO | IMPACTO NO ESPAÇO FISCAL ADICIONAL

No período de 2020 a 2021, PE cumpriu as 6 metas do PAF2. O desafio será cumprir as metas do 
PAF3, inclusive as de bonificação. 

POUPANÇA CORRENTE | IMPACTO NA NOTA CAPAG

Entre os três indicadores - endividamento, poupança e liquidez - o de poupança, ponderado pelos 
três últimos exercícios, será o grande desafio, devendo ser mantido abaixo de 95%. 

AQUISIÇÃO E ACESSO AO ESPAÇO FISCAL | IMPACTO NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

PE precisará manter, no mínimo, a CAPAG B e respeitar a poupança corrente do art. 167-A, da 
CRFB/1988, para realizar operações de crédito. 

ENQUADRAMENTO DA POUPANÇA CORRENTE| IMPACTO NA CONCESSÃO DE GARANTIA

O Ente deve ficar abaixo de 95%. Do contrário, todos os poderes e órgãos autônomos deverão im-
plementar medidas de ajustes nas despesas de pessoal. 

Quanto ao Caixa e Dívida Pública

ALÍQUOTA MODAL ICMS – SEVERA REDUÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL

A redução do ICMS em 2022 , determinada pelos efeitos das LC 192 e 194 , minou a arrecadação 
de três segmentos representativos desta componente – Energia, Telecomunicações e Combustí-
veis, com efeitos perceptíveis a partir de ago/2022 e constitui-se desafio expressivo das finanças 
pernambucanas em 2023. Estratégias de racionalização da despesa, o que envolve toda a estru-
tura de estado, aliadas à otimização do uso de recursos da área tributária serão imprescindíveis 
para se reconquistar o equilíbrio fiscal dinâmico das contas públicas; 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Como forma aventada pela União para compensar os estados com a queda do ICMS é a suspensão 
de pagamento de serviço da dívida do estado no limite das perdas mensais relativas ao exercício 
de 2021. Dada a indefinição de critérios e a urgência decorrente da precipitação das referidas 
perdas, sem que houvesse sinalização para a pronta iniciativa federal em administrativamente 
iniciar o processo de reparação o estado se viu na contingência – caso contrário seria cobrado por 
omissão – de interpor ação cível originária, de sorte a garantir este direito previsto. Acompanhar 
a eficácia desta iniciativa, quitação das parcelas sob a execução das contragarantias da União e a 
futura evolução do serviço da dívida estadual serão desafios para os próximos anos. 

Quanto às Despesas Correntes

PISO DA EDUCAÇÃO | IMPACTO DE R$ 540 Mi em 2023

No período 2010 – 2022, a previsão a nível nacional do percentual acumulado de reajuste do Piso é 
de 304,79%, enquanto para o INPC há projeção de crescimento de 124,84%, bem como a receita do 
FUNDEB 239,91% e a RCL 211,99% na média nacional. Haveria assim, um diferencial superior a 80% 
de crescimento relativo, caso esta pauta seja revisitada no próximo ano, com vistas à recomposição 
do valor do piso, em face ao indexador utilizado; 

PISO DA ENFERMAGEM IMPACTO DE R$ 1,04 Bi EM 2023

O tema está em regularização no Governo Federal, ao qual aponta fontes de financiamento não 
continuada. Há impactos nos planos de Carreira com repercussão em outros ganhos remunera-
tórios ( plantão extra) que precisam ser considerados], e que irão impactar o referido Grupo. Há 
também questões contratuais das OSS e Rede Credenciadas, que podem agravar ainda mais este 
quadro; 
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CUSTEIO DA SAÚDE IMPACTO ESTIMADO EM R$ 490 Mi PARA 2023

O Financiamento da Saúde no Estado conta com a participação de 72% de Recursos Estaduais, 
considerando que a tabela SUS não vem sendo atualizada nos últimos anos. Esse efeito tende a se 
agravar pela inflação em Saúde que não guarda correlação com a inflação medida pelo IPCA. O 
ajuste da base de preços geral , que forma a base contributiva do ICMS, é assim insuficiente para, 
na mesma medida , enfrentar o feito do custeio das despesas em SAÚDE incremental. Outro ponto 
preocupante nesse cenário é que o PISO DA ENFERMAGEM se reflete também no grupo de custeio 
das despesas do estado, devido aos contratos de OSS e Rede Credenciada. 

Quanto à Contabilidade-Geral do Estado de Pernambuco

RISCO DE PARALISAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E DA METODOLOGIA 
DE CUSTOS NO ESTADO

O Decreto de Padrão Mínimo 10.540/20 e a Norma Técnica de Contabilidade NBC TSP 34/21, es-
pecífica de custos, determinam prazos legais (2023) para implantação de um sistema de custos 
nos entes da Federação, cuja não observância poderá sujeitar o Estado a possíveis penalidades. 
Aposentadorias dos dois auditores responsáveis pela gerência de custos do Estado, falta de ca-
pacitação em custos de responsáveis nas setoriais contábeis, insuficiência de suporte de TI para 
dar andamento às alterações nos sistemas estruturantes necessários (FPI e SICPE) e atraso na 
implantação das funcionalidades patrimoniais do PE-Integrado são as principais presentes dificul-
dades a serem transpostas.  

RISCO DE REDUÇÃO DA QUALIDADE DE ENTREGA DAS SETORIAIS CONTÁBEIS POR FALTA DE 
SERVIDORES E (OU) SUBSTITUIÇÕES NÃO AMPARADAS EM CRITÉRIOS TÉCNICOS

De acordo com o Decreto n° 39.754/13, os Órgãos Setoriais de Contabilidade estão sujeitos à su-
pervisão técnica da SEFAZ através dessa Contadoria Geral do Estado, e a nomeação para os ges-
tores dessas setoriais é atribuição exclusiva do Secretário da Fazenda As nomeações aos cargos 
de confiança das Secretarias são atribuições autônomas de interesse dos novos gestores, mas a 
orientação decorre da necessidade de observar à determinação do Decreto, além de avalizar as 
condições técnicas dos profissionais nomeados, com o fim de garantir a confiabilidade e qualidade 
dos registros contábeis das Secretarias. Há presentemente, déficit destes profissionais, tanto em 
exercício nas Unidades Gestoras do Estado pertencentes à administração direta, quanto às UGs da 
administração indireta, o que pode comprometer a excelência contábil do estado em médio prazo. 

Quanto ao e-Fisco Financeiro 

Alta demanda de manutenção do e-Fisco financeiro devido à implementação do novo Padrão de 
Fontes; 

Eventual Inadimplência junto a Receita Federal – Em não havendo a conclusão dos relatórios para 
envio de dados referentes ao E-SOCIAL e REINF; 

Dificuldades de envio dos relatórios já prontos do REINF devido à troca de gestão (Contadores das 
UGs); 

Adequações do e-Fisco referente à nova lei de licitações, bem como integração o novo sistema de 
contratos da SAD – dificuldade devido à troca de gestor do módulo do e-fisco GBP (aposentado-
ria); 

Necessidades de integrações com sistema de Almoxarifado e Patrimônio (PEIntegrado/SAD) para 
atendimento do Decreto SIAFIC (União - 10.540/2020).
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3.1 Diretoria Geral de Política Tributária (DPT)
A Diretoria Geral de Política Tributária tem como atribuições assessorar o Secretário da Fazenda e 

o Coordenador da Administração Tributária Estadual nas questões de política tributária e de conces-
são de benefícios e incentivos fiscais em geral e coordenar os estudos fiscais e econômicos necessários 
à melhoria permanente da política tributária estadual.

No organograma da Secretaria da Fazenda, a DPT está ligada diretamente ao Secretário da Fa-
zenda e possui três diretorias subordinadas, como disposto na figura a seguir:

 

Figura 29: Organograma da Diretoria de Política Tributária.

(Fonte: DPT | SEFAZ)

3.1.1 Histórico dos Benefícios Fiscais (LC 160/17 e Convênio ICMS 
190/17)

Até agosto de 2017, os Estados concediam benefícios fiscais em desacordo com o disposto na alí-
nea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal e LC 24/75, publicando normas esta-
duais sem a devida aprovação do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária). 

Considerando que as normas publicadas até este período não encontravam amparo legal, existiam 
diversos questionamentos jurídicos em todo o país, nos Tribunais de Justiça estaduais e até no Supre-
mo Tribunal Federal, episódio esse conhecido como Guerra Fiscal. 

Na tentativa de pacificar essa contenda e resolver a guerra fiscal do ICMS, foi publicada a Lei Com-
plementar nº 160/17 e, posteriormente, o Convênio ICMS nº 190/17, dispondo sobre a remissão de cré-
ditos tributários relacionados a benefícios fiscais concedidos de forma irregular e da reinstituição das 
respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. Dentro desse rol, em Pernam-
buco, encontravam-se os benefícios instituídos por meio de diversos programas de desenvolvimento, 
a exemplo do PRODEPE, do PRODEAUTO, do PROIND e dos benefícios concedidos para atração da 
Refinaria Abreu e Lima.

Foram estabelecidos procedimentos e datas a serem observados pelas Secretarias da Fazenda 
de cada Estado e do Distrito Federal para que benefícios fiscais irregulares fossem convalidados e até 
mesmo prorrogados, dentro das seguintes condições:
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1. Publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os atos 
normativos, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital 
publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 
2º do art. 155 da Constituição Federal;

2. Efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ;

3. Estes benefícios não podem ultrapassar os seguintes prazos de concessão:

a. 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades 
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura 
rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem 
como quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades beneficentes 
de assistência social;

b. 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento 
das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a 
operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;

c. 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento 
das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;

d. 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados às operações e prestações 
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;

e. 31 de dezembro de 2018, quanto aos demais.

Ao proibir a edição de novos benefícios, a partir de 8 de agosto de 2017,  o Convênio ICMS 190/17 
possibilitou que os Estados e o Distrito Federal pudessem aderir aos benefícios fiscais instituídos ou 
reinstituídos, concedidos ou prorrogados, pelas unidades federadas da respectiva Região Geográfica, 
tentando mitigar a guerra fiscal em uma mesma Região Geográfica.

3.1.2 Conselho de Política Tributária (CPT)

O Conselho de Política Tributária possui papel fundamental na análise dos assuntos relacionados à 
política tributária do Estado, desempenhando atividades que estão listadas e podem ser observadas 
a seguir: 

• Apreciar pedidos internos e de contribuintes de mudança de legislação, após prévia análise de 
conveniência e oportunidade da Diretoria Geral de Política Tributária;

• Deliberar sobre a política tributária estadual e pleitos de contribuintes;

• Deliberar sobre pedido de fruição de benefício do PROIND;

• Determinar a realização de estudos complementares e propor a mudança da legislação 
tributária;

• Determinar a emissão de notas técnicas sobre assuntos a serem apreciados em suas reuniões;

• Solicitar a participação de representantes de contribuintes para prestar esclarecimentos sobre 
seus pleitos.

 

O CPT é composto pelos seguintes membros:

1. Secretário da Fazenda (Presidência)

2. Coordenador da Administração Tributária Estadual

3. Diretor Geral de Política Tributária

4. Superintendente Jurídico da Fazenda

5. Diretor Geral de Planejamento e Controle da Ação Fiscal

6. Diretor de Tributação e Orientação
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7. Diretor de Processos e Sistemas Tributários

8. Diretor de Estudos Econômicos e Tributários

9. Diretor de Controle e Acompanhamento de Benefícios Fiscais

10. Diretor de Assuntos Federativos

 

A DPT possui a função de coordenar as atividades administrativas necessárias à realização do 
CPT, tais como:

• Recebimentos de demandas internas, de outros órgãos ou de contribuintes;

• Definição de pautas de reunião;

• Solicitação e/ou confecção de estudos econômico-fiscais necessários para apreciação dos 
pedidos;

• Indeferimento liminar de pleito de contribuinte;

• Convocação de contribuinte para esclarecimentos de pleitos;

• Resposta às demandas formuladas.
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3.2 Diretoria de Assuntos Federativos (DAF)
A Diretoria de Assuntos Federativos tem como atribuições assessorar o Secretário da Fazenda e o 

Diretor Geral de Política Tributária no desempenho de suas atividades; assessorar o Secretário da Fa-
zenda no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e em quaisquer fóruns de discussão de 
assuntos federativos, em especial os relacionados a mudanças no Sistema Tributário Nacional; repre-
sentar o Estado nas reuniões da Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS); coordenar a 
participação do Estado nos grupos de trabalho no âmbito da COTEPE/ICMS e outros grupos de traba-
lho diretamente subordinados ao CONFAZ; e coordenar a participação da Secretaria da Fazenda em 
estudos e pesquisas nacionais sobre assuntos econômico-tributários.

3.2.1 CONFAZ e COTEPE/ICMS

O Conselho Nacional de Política Fazendária é o órgão por meio do qual os Estados e o Distrito Fe-
deral, através de seus Secretários estaduais de Fazenda, em reuniões ordinárias e extraordinárias, 
deliberam sobre assuntos relacionados ao ICMS, buscando uma maior uniformização e eficiência, bem 
como uma harmonia mínima na concessão de benefícios fiscais, em obediência às disposições do art. 
155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Das deliberações do CONFAZ, resultam os Convênios ICMS, 
os Protocolos ICMS e os Ajustes SINIEF.

Para bem desempenhar suas atribuições, o CONFAZ conta com a Comissão Técnica Permanente 
do ICMS, que, previamente à apreciação pelo CONFAZ, promove a análise técnica de cada proposição 
ou assunto a ser submetido a esse Conselho.

Antecedendo cada reunião da COTEPE/ICMS, e sob sua coordenação, são realizados ciclos de reu-
niões trimestrais de diversos grupos de trabalho (GTs) (mais de 40 GTs em atividades), com técnicos 
especialistas em cada assunto, a exemplo do GT 26 – Benefícios Fiscais, do GT 05 – Combustíveis e 
Lubrificantes, do GT 06 – SINIEF, do GT 47 – Reforma Tributária e do GT 53 – Arrecadação.

Temas mais importantes que são deliberados pelo CONFAZ (Convênios):

1. Benefícios fiscais diversos, de ordem geral, como isenções nas operações com medicamentos 
adquiridos pelo SUS ou nas operações internas com adubos e fertilizantes; ou específicos de 
algum estado, tais como a concessão de redução de base de cálculo nas saídas internas de aços 
planos ou isenção nas saídas de gás natural veicular;

2. Crédito presumido do ICMS para algum segmento econômico específico;

3. Concessão de redução de imposto, multas e juros, com vistas a incrementar a recuperação de 
créditos tributários. São os chamados “REFIS” ou “PERC”.

Pendência do CONFAZ

Ao longo dos últimos anos, a exigência do recolhimento do ICMS Mínimo anual (atualizado com base 
no IPCA) a ser recolhido por parte do Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco, nos 
termos do Anexo 33 do Decreto n° 44.650/2017 (artigos 9° a 15), tem se mostrado bastante penoso, 
especialmente quanto aos casos em que ocorre redução do faturamento anual.

Tentando corrigir esta distorção, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco enviou a Pro-
posta de Convênio – PC 222/22 – PE, reduzindo o valor do montante mínimo de ICMS anual a recolher, 
no mesmo percentual de queda do faturamento, em relação ano anterior, quando esta queda for su-
perior a 10% (dez por cento), atualizado pelo IPCA, sendo esta redução limitada ao percentual de 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor do montante mínimo de ICMS anual a recolher ou R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), o que for maior.

A PC 222/22 – PE foi apresentada na 186ª reunião ordinária do CONFAZ, que ocorreu no municí-
pio de Maceió - AL, em 23 de setembro de 2022, tendo sido rejeitada, em virtude do voto contrário do 
Estado de São Paulo. É relevante informar que a aprovação de uma PC exige quórum de unanimidade 
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dos estados. O Estado de Pernambuco irá reapresentar a referida PC na próxima reunião do CONFAZ 
(187ª reunião ordinária), que ocorrerá no município de Natal – RN em 09 de dezembro de 2022.

3.2.2 COMSEFAZ

O Comitê dos Secretários Estaduais de Fazenda (COMSEFAZ), com sede própria em Brasília, é atu-
almente presidido pelo Secretário da Fazenda deste Estado, Dr. Décio Padilha.

O COMSEFAZ se reúne, geralmente, antes das reuniões do CONFAZ, buscando consensos prévios 
sobre os assuntos a serem nele deliberados. Além disso, o COMSEFAZ tem discutido questões comuns 
junto à União, relativos ao Tesouro e à Dívida Pública, formulando proposições de soluções desses 
problemas, que são apresentadas ao Ministério da Economia nas subsequentes reuniões do CONFAZ.

Uma grande atuação do COMSEFAZ tem se dado, nos últimos quatro anos, junto ao Congresso Na-
cional, no tocante às mais diversas propostas de reforma tributária, surgidas nos âmbitos do próprio 
Legislativo federal ou do Ministério da Economia.

3.2.3 Reforma Tributária e STF

Tanto na COTEPE/ICMS, quanto no CONFAZ e no COMSEFAZ, desde 2019, tem havido muitas reu-
niões convocadas de urgência, para discutir temas relacionados à reforma tributária e a decisões di-
versas do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ICMS, contrárias às Fazendas estaduais.
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3.3 Benefícios Fiscais
A Diretoria de Controle e Acompanhamento de Benefícios Fiscais tem como atribuições: assesso-

rar o Secretário da Fazenda, o Coordenador da Administração Tributária Estadual e o Diretor Geral 
de Política Tributária em matéria de política tributária e na concessão de benefícios fiscais; controlar 
e monitorar os contribuintes beneficiários de incentivos fiscais; e subsidiar a Diretoria Geral de Pla-
nejamento e Controle da Ação Fiscal com elementos para a propositura de ações fiscais, por meio da 
avaliação de seus resultados.

Na rotina destas atribuições está toda a temática relacionada aos principais incentivos fiscais do 
Estado de Pernambuco: o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (PRODEPE), o 
Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (PROIND), o Programa de Estímulo à Ati-
vidade Portuária (PEAP 1 e PEAP 2) e o Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado 
de Pernambuco (PRODEAUTO), dentre outros.

A atividade da DBF consiste na análise dos Projetos (iniciais) e Pleitos (solicitação de alteração) dos 
incentivos, além do atendimento a demandas internas e contribuintes relacionadas ao tema. O traba-
lho de acompanhamento dos contribuintes incentivados tem sido efetuado em parceria com a Gerên-
cia de Segmento Econômico – Monitoramento de Benefícios Fiscais da Diretoria Geral de Planejamento 
e Controle da Ação Fiscal. 

3.3.1 Programa de Incentivo 

3.3.1.1 Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE

O PRODEPE é o principal incentivo do Estado, concentrando as maiores indústrias e centrais de 
distribuição. Ele foi instituído com a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade indus-
trial e no comércio atacadista de Pernambuco. Consolidado na Lei nº 11.675/ 1999 e regulamentado 
pelo Decreto nº 21.959/1999, trouxe quase dois bilhões em investimentos para o Estado nos últimos 
quatro anos, como pode ser observado no gráfico a seguir: 

Figura 30: Investimentos gerados pelo PRODEPE, quantidade de contribuintes e de empregos gerados com o programa.

(Fonte: DBF | SEFAZ)
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Ainda, é possível destacar os maiores investimentos dos últimos 4 anos, indicados na tabela abaixo: 

Tabela 13: Maiores investimentos dos últimos 4 anos do PRODEPE.

Ano Empresa Localização Investimento Empregos 
Gerados

2019 AMBEV S.A. Itapissuma - Região Metropolitana 
de Recife R$ 155 milhões 16

2020 QUÍMICA AMPARO LTDA Itapissuma - Região Metropolitana 
de Recife R$ 300 milhões 320

2021 INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUN-
DO DA FONTE S/A

Paulista - Região Metropolitana 
de Recife R$ 122 milhões 84

2022 MASTERBOI Canhotinho - Agreste Pernambu-
cano R$ 137 milhões 564

(Fonte: DBF | SEFAZ)

O PRODEPE indústria é concedido de acordo com a natureza da atividade, especificação dos pro-
dutos fabricados e comercializados, e prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamen-
te ao desenvolvimento do Estado de Pernambuco, dividindo-se em:

a. Prioritários: agroindústria, exceto a sucroalcooleira, metalmecânica e de material de transporte, 
eletroeletrônica, farmacoquímica, bebidas, minerais não-metálicos (exceto cerâmica vermelha), 
têxtil e plástico, com crédito presumido de até 75%. Destacam-se os agrupamentos industriais 
especiais:

• automobilístico, siderúrgico, de produção de laminados de alumínio a quente, de 
fabricação de vidros planos, temperados ou não e metalúrgico, com 95% (noventa e cinco 
por cento) de crédito presumido, independentemente de suas localizações; e

• farmacoquímico, quando localizada no Polo Farmacoquímico e de Química Fina da Zona 
da Mata Norte do Estado, com 95% (noventa e cinco por cento) de crédito presumido, ou 
de 85% (oitenta e cinco por cento), quando localizada no Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros – SUAPE e tenha projeto de investimentos, em valor de, no 
mínimo, R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

b. Relevantes, com crédito presumido de até 47,5% (quarenta e sete e meio por cento).

 

Importante ressaltar que o percentual de crédito presumido também tem como critério a localiza-
ção geográfica do empreendimento (substituindo os percentuais do item a), incentivando a interiori-
zação dos investimentos com percentual de crédito presumido de acordo com a Mesorregião onde se 
encontra o estabelecimento, conforme figura abaixo.
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Figura 31: Incentivos Fiscais do PRODEPE (indústria).

(Fonte: ADEPE)

Há a previsão de percentuais maiores do que o estabelecido na Região, a depender de algumas 
características do projeto, tais como:

• 90% (noventa por cento) na Mesorregião da Mata Pernambucana para atividade principal 
de fabricação de produtos alimentícios, projeto de investimentos em valor de, no mínimo, R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais) e geração acima de 300 (trezentos) empregos diretos;

• Acréscimo de dez pontos percentuais, desde que a empresa beneficiária tenha projeto de 
investimentos, em valor de, no mínimo, R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e esteja 
instalada nos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma, Olinda, 
Paulista, Camaragibe, Moreno e São Lourenço da Mata;

• O Prodepe também oferece benefícios para a atividade de Central de Distribuição;

• Crédito presumido de 3% sobre o valor das transferências entre estabelecimentos da mesma 
empresa localizada entre qualquer estado brasileiro e Pernambuco;

• Crédito presumido de 3% sobre o valor das saídas interestaduais;

• Não aplicação de substituição tributária nas entradas estaduais de produtos sujeitos à ST (via 
credenciamento);

• Válido apenas para mercadorias não produzidas em Pernambuco (Edital de Não Concorrência);

• Prazo de fruição: até 31 de dezembro de 2032.
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A Importação também pode é incentivada pelo Prodepe, nos seguintes termos:

• Diferimento do ICMS Importação para produtos sem fabricação local (necessário edital de não 
concorrência);

• Crédito Presumido de 47,5% sobre débito gerado nas saídas interestaduais;

• Crédito Presumido de 8% (apurado sobre o valor total da operação de importação) nas saídas 
internas para produtos com carga de 18% (10% de crédito presumido para produtos com 
alíquota superior da 18%);

• Não aplicável a combustíveis e trigo e seus derivados;

• Prazo de fruição: até 31 de dezembro de 2032;

• Benefício extensivo às Tradings.

Há diversas hipóteses de impedimento que implicam na glosa total do crédito utilizado, tais como 
atraso de ICMS devido, a qualquer título, Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF), obrigações acessórias, 
dentre outras. Estas infrações têm gerado processos de débito de centenas de milhões de reais, que 
tem sido regularizados por meio de Programas de Recuperação de Crédito (Leis Complementares 
356/2017 e 393/2018, e suas prorrogações) que permitiram a remissão de até 80% (oitenta por cento) 
dos montantes autuados.

3.3.1.2 Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND

O PROIND foi instituído em 2017 com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da atividade indus-
trial no Estado de Pernambuco por meio da concessão de crédito presumido do imposto. Regulamen-
tado pelo Anexo 33 do Decreto nº 44.650/2017, trouxe mais de R$840 milhões em investimentos para 
o Estado nos últimos quatro anos, conforme gráfico abaixo:  

Figura 32: Investimentos gerados pelo PROIND, quantidade de contribuintes e de empregos gerados com o programa. 

(Fonte: DBF | SEFAZ)
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Ainda, é possível destacar os maiores investimentos dos últimos 4 anos, indicados na tabela abaixo: 

Tabela 14: Maiores investimentos dos últimos 4 anos do PROIND. 

Ano Empresa Localização Investimento Empregos 
Gerados

2019 RIO BONITO NORDESTE FABRI-
CAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA Bonito - Agreste Pernambuco R$ 23 milhões  156

2020 OL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA Pombos - Mata Atlântica R$ 70 milhões  290

2021 METALÚRGICA BARRA DO PIRAI 
S/A Ribeirão - Mata Atlântica R$ 82 milhões  143

2022 AÇOMAIS LTDA Olinda - Região Metropolitana de 
Recife R$ 50 milhões  40

(Fonte: DBF | SEFAZ)

O PROIND tem se mostrado uma alternativa ao PRODEPE Indústria, oferecendo percentuais de 
crédito presumidos semelhantes com penalidades menos gravosas aos descumprimentos de obriga-
ções, valorizando a correção espontânea das irregularidades. Além disso, é concedido à empresa por 
inscrição estadual sem discriminação de produtos, o que dá maior flexibilidade à empresa que não 
necessita pleitear modificações em seu Decreto concessivo a cada alteração/ampliação da atividade 
industrial.

Os percentuais de crédito presumido são diferenciados de acordo com a localização do contribuin-
te, com o objetivo de incentivar a interiorização dos investimentos com percentual de crédito presumido 
de acordo com a Mesorregião onde se encontra o estabelecimento, como no PRODEPE e nos mesmos 
percentuais, sendo de 75% (setenta e cinco por cento) para a Mesorregião Metropolitana do Recife a 
95% (noventa e cinco por cento) para Sertão Pernambucano.

Também há a previsão do maior percentual de 95% (noventa e cinco por cento) em determinadas 
situações: atividade econômica principal integrante dos agrupamentos industriais siderúrgico, produ-
tor de laminados de alumínio a quente ou fabricante de vidros planos, temperados ou não; ou empresa 
farmacoquímica, localizada no Polo Farmacoquímico e de Química Fina da Zona da Mata Norte do 
Estado.

Nos últimos anos foram efetuadas algumas alterações que melhoram e simplificam ainda mais: 

• Alteração da concessão do PROIND, antes feita por Edital, para Decreto, oferecendo maior 
segurança jurídica ao contribuinte (Dec. 47.804/2019);

• Alteração da decisão sobre a concessão do PROIND para o Conselho de Política Tributária - 
CPT (Dec. 50.998/2021);

• Inclusão do Código de Receita 62-0 no cômputo do ICMS Mínimo, facilitando a aprovação de 
contribuintes que migram do Simples Nacional para o PROIND (Dec. 52.969/2022).

3.3.1.3 Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo de Pernambuco - 
PRODEAUTO

O PRODEAUTO foi instituído pela Lei n° 13.484/2008, e regulamentado pelo Anexo 36 do Decreto 
n° 44.650/2017 (recentemente incorporado), com a finalidade de atrair e fomentar investimentos no 
setor automotivo, mediante a concessão de incentivos fiscais para os estabelecimentos industriais e 
comerciais atacadistas de veículos nacionais ou importados, empresas sistemistas do setor automo-
tivo, bem como trading companies, relativamente à importação de veículos, dentre outros, conforme 
previsto na legislação aplicável. 

Entre os incentivos previstos no PRODEAUTO estão crédito presumido de até 95% do saldo de-



relatório de transiçãosefaz-pe

74Cap 03 - Política Tributária

vedor do ICMS, diferimento do recolhimento do ICMS incidente na importação e do saldo devedor do 
ICMS de responsabilidade direta, bem como aproveitamento de saldo credor.

Atualmente, assim como no PEAP apresentado a seguir, o contribuinte solicita o seu credencia-
mento enviando documentos e formulário específico para a DBF, que será analisado pelos auditores e 
aprovado pelo Diretor. Os benefícios concedidos poderão ser usufruídos pelo prazo de 12 (doze) anos, 
prorrogável por igual período. O credenciamento é publicado em Edital no Diário Oficial do Estado. 

Este incentivo alcança um quantitativo de 100 (cem) contribuintes com credenciamento ativo, de 
grande importância para o Estado, representando uma média mensal de R$6 bilhões em saídas to-
tais e R$52,7 milhões de arrecadação para o Estado. Tem como seu expoente a FCA FIAT CHRYSLER 
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e empresas sistemistas (estabelecimentos industriais que fornecem dire-
tamente produtos intermediários, embalagens, partes, peças, acessórios, componentes, matérias-pri-
mas e quaisquer outros insumos). 

Figura 33: Projetos do PRODEAUTO aprovados nos últimos 4 anos,  incluindo renovações e prorrogações. 

(Fonte: DBF | SEFAZ)

3.3.1.4 Programa de Estímulo à Atividade Portuária - PEAP

O PEAP foi instituído pela Lei n° 13.942/2009, hoje regulamentado pelo Anexo 27 do Decreto n° 
44.650/2017, com a finalidade de estimular a ampliação do volume das operações de importação me-
diante a concessão de incentivos fiscais.

O fluxo de aprovação é o mesmo do PRODEAUTO e o credenciamento entra em vigor na data de 
publicação do respectivo edital de credenciamento no DOE e tem validade até 31 de dezembro de 
2025, quando o contribuinte for central de distribuição de supermercados, e por 1 (um) ano, nos demais 
casos, podendo ser prorrogado ou renovado mediante formalização de pedido específico, no caso de 
prorrogação, protocolado até 30 (trinta) dias antes do termo final do credenciamento em vigor. 

O PEAP possui duas modalidades: PEAP 1 e PEAP 2. Os contribuintes credenciados no PEAP 1, tem 
direito aos seguintes benefícios fiscais:

a. Redução de Base de Cálculo na operação de importação de tal forma que o montante do 
imposto a ser recolhido seja o valor resultante da aplicação dos seguintes percentuais:

• 5%, na hipótese de a alíquota aplicável à mercadoria ser igual ou inferior a 18%
• 10%, na hipótese de a alíquota aplicável à mercadoria ser superior a 18%

b. Redução de Base de Cálculo na saída interna de mercadoria importada com destino a 
contribuinte inscrito no Cacepe com código da CNAE relativo a comércio atacadista ou a indústria 
que adquira a mercadoria para revenda, de tal forma que o montante do imposto destacado no 
documento fiscal corresponda ao valor resultante da aplicação dos seguintes percentuais:

• 5%, na hipótese de a alíquota aplicável à mercadoria ser igual ou inferior a 18%
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• 10%, na hipótese de a alíquota aplicável à mercadoria ser superior a 18%

c. Crédito presumido na saída interna de mercadoria importada no montante equivalente ao 
valor do ICMS relativo à respectiva operação quando destinadas a estabelecimento comercial 
atacadista ou a indústria que adquira a mercadoria para revenda e beneficiadas com a redução 
de base de cálculo, bem como destinadas a estabelecimento industrial que adquira a mercadoria 
para utilização como insumo; e 12% do valor da operação nos demais casos.

d. Crédito presumido na operação interestadual em montante equivalente ao valor do ICMS 
nas operações interestaduais com equipamentos médico-hospitalares, bem como suas partes, 
peças e acessórios, sujeitos à alíquota interestadual de 4% e destinados a consumidor final não 
contribuinte do ICMS.

 

Os contribuintes credenciados no PEAP 2, tem direito aos seguintes benefícios fiscais:

a. Diferimento do ICMS na operação de importação

b. Redução de Base de Cálculo na saída interna destinada a estabelecimento comercial atacadista:

• 4%, relativamente à mercadoria sujeita à alíquota interestadual de 4%
• 12%, relativamente à mercadoria sujeita à alíquota interestadual de 12%

c. Crédito presumido na saída interna destinada a estabelecimento comercial atacadista:

• 65%, relativamente à mercadoria sujeita à alíquota interestadual de 4%
• 79,13%, relativamente à mercadoria sujeita à alíquota interestadual de 12%

O PEAP 1 hoje alcança um quantitativo de 93 (noventa e três) contribuintes com credenciamento 
ativo, representando uma média mensal de R$267 milhões em importações, R$687 milhões em saídas 
totais e R$31,5 milhões arrecadados para o Estado. O PEAP 2 hoje alcança um quantitativo de 100 
(cem) contribuintes com credenciamento ativo, representando uma média mensal de R$339 milhões 
em importações, R$437 milhões em saídas totais e R$13,2 milhões arrecadados para o Estado.

Figura 34: Projetos do PEAP aprovados nos últimos 4 anos, incluindo renovações e prorrogações. 

(Fonte: DBF | SEFAZ)

3.3.1.5 Outros incentivos

O Estado dispõe ainda de outros incentivos fiscais para segmentos econômicos específicos, tais 
como: PRODINPE – para indústria naval, incluindo fabricação de plataformas de petróleo; PRÓ VINHO 
– para o setor vitivinicultor, incluindo a produção de vinho e suas matérias primas e embalagens; e PRÓ 
CALÇADOS – abrangendo a indústria do couro e calçados, bem como o comércio atacadista.
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3.3.2 Lista Negativa

A Lista Negativa é um Projeto que tem sido trabalhado por alguns Diretores que passaram pela 
DBF e tem como objetivo simplificar e trazer mais transparência para a operação de importação com 
entrada pelo Estado de Pernambuco, com uma nova metodologia para autorização de concessão de 
incentivos para importação. 

Os normativos atuais que regulamentam os incentivos de importação possuem uma importante 
diretriz, a proteção da indústria local, de forma que os produtos a serem importados com incentivo não 
ofereçam concorrência. Nessa linha, a proposta é de que exista uma lista de produtos com produção 
local suficiente para atender a demanda do Estado, com base no NCM (que pode ser detalhado quan-
do necessário), impedidos de receberem incentivos para importação.

Desta forma, os contribuintes, que hoje possuem listas analisadas individualmente de autorização 
para uso dos incentivos na importação e que são checadas pela GECEX a cada desembaraço de mer-
cadoria, restariam apenas credenciados ou autorizados (Decreto) a utilizarem os incentivos em qual-
quer mercadoria não impedida na nomeada Lista Negativa, de conhecimento público.

Em 2022, foi aprovado pelo Comitê de Política Tributária (CPT) a proposta da Lista Negativa, o 
conceito e forma de determinação dos parâmetros de concorrência. Atualmente, estão sendo provi-
denciadas as alterações normativas para que a metodologia possa ser efetivamente aplicada. O pro-
jeto teria sua aplicação inicial no PEAP e depois evoluiria para os outros incentivos.

O conceito de demanda interna ficou associado ao abastecimento do Estado, incluindo produção 
da indústria local, entradas interestaduais e importações. 

Figura 35: Esquematização do conceito de Demanda Interna (Abastecimento do Estado).

(Fonte: DBF | SEFAZ)

Ficou aprovado no CPT, que, ao menos inicialmente, será adotado o percentual de 60% (sessenta 
por cento) para que se considere o atendimento da demanda suficiente para que o item esteja na Lista 
Negativa, impedido de receber incentivo para importação.
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3.3.3 FEEF

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi autorizado através do Convênio ICMS 42/16 e tem 
como finalidade a manutenção do equilíbrio fiscal. Foi instituído no Estado de Pernambuco através da 
Lei n° 15.865/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 43.346/2016.

O FEEF corresponde à aplicação do percentual de 10% sobre o valor do respectivo incentivo ou 
benefício utilizado em cada período fiscal de apuração do imposto, dos seguintes programas de incen-
tivos fiscais:

d. Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE;

e. Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de Pernambuco – PRODEAUTO;

f. Programa de Estímulo à Atividade Portuária - PEAP;

g. Programa de Desenvolvimento da Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e Bolas Esportivas do 
Estado de Pernambuco;

h. Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND.

Nos últimos 12 meses, o FEEF representou uma arrecadação de R$567 milhões (média mensal 
de R$47,2 milhões). A Lei n° 15.865/2016 fixou um prazo de vigência, de 1º de agosto de 2016 a 31 de 
dezembro de 2022, caso se decida pela continuidade da cobrança após este prazo será importante 
avaliar a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal (noventena) e anual (anualidade).
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3.4 Estudos Econômicos e Tributários
A Diretoria de Estudos Econômicos e Tributários (DEET) tem como atribuições assessorar o Secre-

tário da Fazenda, o Coordenador da Administração Tributária Estadual, o Coordenador de Controle 
do Tesouro Estadual e o Diretor Geral de Política Tributária na avaliação da capacidade e do poten-
cial contributivo da economia pernambucana e nas questões relativas aos Municípios, especialmente 
no que se refere às quotas-partes do ICMS; fornecer subsídios e informações fiscais a respeito da 
arrecadação de tributos aos órgãos da Secretaria da Fazenda; elaborar análises dos cenários eco-
nômico-fiscais que repercutam na arrecadação tributária; e realizar estudos econômicos e tributários 
específicos de interesse da Secretaria da Fazenda.

3.4.1 Métodos de previsão da arrecadação

Com o objetivo de subsidiar diferentes áreas da Secretaria da Fazenda a respeito das perspectivas 
de arrecadação de tributos, a Diretoria de Estudos Econômicos realiza frequentes levantamentos de 
dados e utiliza variadas ferramentas estatísticas para identificar padrões e estimar os valores espe-
rados de arrecadação.

Atualmente utilizamos 3 (três) diferentes formas de estimar a arrecadação de ICMS a depender do 
momento e do prazo desejado.

I. Ferramentas Estatísticas – Arrecadação de longo prazo: O primeiro deles e que possibilita uma 
visão de mais longo prazo é realizado com o auxílio de ferramentas estatísticas avançadas como 
redes neurais: IBMS SPSS, Minitab e a ferramenta da Neurotech, adquirida pela Secretaria da 
Fazenda especificamente para essa finalidade. O processo consiste basicamente em alimentar 
as séries históricas de arrecadação e as previsões de PIB e inflação indicadas no boletim Focus 
do Banco Central e com o auxílio das ferramentas são elaboradas previsões anuais, para até 
os próximos 5 anos. As ferramentas estatísticas podem ser utilizadas para guiar as metas de 
arrecadação traçadas pelo Secretário da Fazenda em conjunto com a CAT, para direcionar o 
controle do fluxo de caixa do Estado e para subsidiar a elaboração de peças orçamentárias. É 
possível, inclusive, indicar expectativas de arrecadação por segmento econômico e por região 
fiscal e os valores podem ser ajustados durante o ano no caso de grandes alterações legais, na 
inflação ou PIB.

II. Base de Notas Fiscais – Arrecadação mensal: A segunda forma de estimar a arrecadação é 
específica para o mês seguinte e utiliza toda a base de dados de notas fiscais disponível. Na 
última semana de cada mês levantamos todas as notas fiscais emitidas e recebidas e estimamos 
quanto deve ser arrecadado de ICMS no mês seguinte para cada um dos códigos de receita, com 
base nas médias históricas e correlação de cada código de arrecadação com o tipo específico 
de nota fiscal. Essa forma possui uma ótima assertividade para indicar a arrecadação esperada 
do mês seguinte e é muito utilizada para o acompanhamento da arrecadação nas reuniões 
da Administração Tributária. É necessário lembrar que variações significativas causadas por 
grandes importações ou pagamentos de processos fiscais inesperados estão fora do campo de 
atuação dessa metodologia.

III. Acompanhamento do GAE – Arrecadação diária: A terceira forma utilizada é de curtíssimo 
prazo. Durante o próprio mês, acompanhamos a arrecadação diária pelo GAE dos principais 
códigos de arrecadação e a data de vencimento de cada um deles. Com base na evolução diária 
da arrecadação podem ser realizados ajustes ou apontamentos de possíveis ganhos ou perdas 
com relação à expectativa mensal. Esse acompanhamento auxilia a CAT a realizar tomadas de 
decisão mais ágeis, evitar inadimplência e garantir o melhor resultado na arrecadação de ICMS.

No caso das estimativas de arrecadação do IPVA, a meta é traçada de forma anual e tem uma 
excelente assertividade. Basicamente, a arrecadação de IPVA é subdividida entre IPVA de veículos 
novos, IPVA de veículos usados e pagamentos de atrasados. Como possuímos o percentual de ajuste 
da tabela FIPE, conseguimos estimar com excelente aproximação a arrecadação esperada de veículos 
usados, que representa aproximadamente 90% do total da arrecadação. Para a arrecadação de veí-
culos novos utilizamos os dados de expectativa de vendas divulgados pela FENABRAVE – Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores e para os pagamentos de processos fiscais e atra-



relatório de transiçãosefaz-pe

79Cap 03 - Política Tributária

sados, nos pautamos na média histórica de arrecadação.

Para o ICD, devido a baixa representatividade de arrecadação e devido às particularidades dos 
fatos geradores, não possuímos ferramentas para estimar a arrecadação, sendo utilizado como parâ-
metro o crescimento esperado de outros tributos ou índice de inflação esperado e divulgado no boletim 
Focus do Banco Central.

Segue exemplo da forma como foi realizada a expectativa de arrecadação para 2022:

Figura 36: Esquematização da elaboração das Previsões.

(Fonte: DEET | SEFAZ, Boletim Focus 2022)

Abaixo consta um comparativo por segmento econômico da expectativa de arrecadação x o re-
alizado parcial até setembro. Com a aprovação das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 foi 
necessário realizar ajuste na expectativa de arrecadação dos segmentos de combustíveis, energia e 
telecomunicações:
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Tabela 15: Comparativo por segmento econômico da expectativa de arrecadação x o realizado (até setem-
bro/22), levando em consideração a LC 192/2022 e LC 194/2022.

(Fonte: DEET | SEFAZ)

3.4.2 Participação dos Municípios no ICMS

A DEET efetua todos os cálculos e atendimentos relacionados ao Índice de Participação dos Mu-
nicípios – IPM na cota parte do ICMS conforme a Lei Complementar Federal 63/1990 e Lei Estadual 
10.489/1990. 

São realizados atendimentos às áreas técnicas das prefeituras, esclarecimento de dúvidas, com-
partilhamento de materiais e bases legais, fornecimento de relatórios detalhados por empresa me-
diante convênios de compartilhamento de dados, além do recebimento e elaboração de respostas das 
impugnações apresentadas aos valores publicados.

O cálculo do IPM é composto por duas variáveis principais:

I. 75% Valor Adicionado: É composto basicamente pela diferença entre o valor das operações de 
saídas das empresas localizadas em um município com o valor das operações de entradas em 
cada ano.

II. 25% Indicadores Socioambientais: Cada secretaria responsável avalia os municípios e atribui 
notas para os indicadores de unidades de conservação, mananciais de águas, resíduos sólidos, 
mortalidade infantil, número de equipes no programa de saúde da família, número de detentos 
nos presídios, população índice de desempenho da educação e diferença positiva. A Secretaria 
da Fazenda consolida os dados para a realização do cálculo do IPM.

Importante frisar que em 2020 foi aprovada a Emenda Constitucional 108/2020 que permitiu o 
aumento para até 35% dos indicadores socioambientais e obrigou os Estados a estipular o percentual 
mínimo de 10% para o indicador da educação. O Estado de Pernambuco já está adequado às obriga-
ções trazidas pela emenda constitucional, pois na Lei 16.616/2019 prevê o aumento da participação do 
indicador da educação para até 18% a partir de 2026. Porém Pernambuco optou, até o momento, por 
manter o percentual de 25% para os indicadores socioambientais e de 75% para o Valor Adicionado.

Abaixo consta uma explicação didática sobre como é feita a distribuição do ICMS e quais são os 
pesos de cada um dos indicadores.
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Figura 37: Forma de cálculo para a distribuição do ICMS arrecadado.

(Fonte: DEET | SEFAZ)
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Tabela 16: Distribuição dos indicadores (IPM a distribuir em 2023, ano base 2021). 

(Fonte: DEET | SEFAZ)

3.4.3 Estudos de Impactos de Alterações Normativas

A DEET é responsável por realizar variados estudos de forma rotineira ou sob demanda sobre as-
suntos ligados à arrecadação dos tributos estaduais. 

Os estudos podem ser nacionais, no contexto da participação no Grupo de Trabalho nacional GT 
08 – Quantificação, ou locais mediante solicitação de outras diretorias ou diretamente do Secretário 
da Fazenda. Podemos citar como exemplos de estudos:

a. Impactos de medidas analisadas no CPT, incluindo estudos dos diferimentos concedidos na 
importação;

b. Estudos relacionados ao congelamento do PMPF dos combustíveis, a utilização da média móvel 
de 60 meses e reduções de alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis determinadas 
pelas leis 194/2022 e 192/2022 e os impactos na arrecadação de ICMS;

c. Variados estudos de impactos relacionados à pandemia da Covid-19, inclusive quanto à 
manutenção de atividades essenciais e horários de maior volume de vendas dos estabelecimentos;

d. Levantamento e tratamento dos dados relacionados à utilização de benefícios fiscais pelas 
empresas pernambucanas com o objetivo de subsidiar a elaboração do demonstrativo 
de estimativa e compensação da renúncia de receitas, previsto no Art. 4°, §2, V da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;

e. Elaboração de relatórios de arrecadação para subsidiar a SEPLAG, o portal da transparência e 
o site do Confaz;

f. Diferentes apresentações sobre o resultado e distorções da arrecadação por segmento 
econômico, regionais, códigos de receita e outras variáveis.
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4.1 Organização e funcionamento
4.1.1 Estrutura após a reforma promovida pela Lei nº 15.863/2015

De acordo com estudo de autoria de Wilton Ribeiro, as origens dos órgãos do contencioso adminis-
trativo tributário de Pernambuco remontam ao Tribunal do Tesouro do Estado, criado em 1891, ao qual 
foi incutida – dentre outras atribuições – a competência para julgamento de recursos interpostos em 
face de decisões de repartições fiscais.

Desde então, sucessivas alterações legais na denominação, competência decisória, estrutura e for-
ma de provimento dos cargos integrantes do contencioso culminaram na inserção, na Constituição Es-
tadual (art. 247, p. único), através da EC nº 19/2000, de norma que exclui a representação classista nos 
órgãos de julgamento de processos administrativos tributários. Assim, em diferenciação às estruturas 
administrativas de julgamento fiscal de outros estados, a legislação passou a prever a composição dos 
órgãos julgadores exclusivamente por cargos de provimento efetivo, em carreira própria reservada a 
bacharéis em direito.

O Contencioso Administrativo Tributário do Estado, com organização atualmente estabelecida pela 
Lei nº 15.683/2015, tem como objetivo realizar o controle interno de legalidade dos lançamentos tribu-
tários efetuados pelos órgãos fazendários de fiscalização e atendimento, assim como revisar pedidos 
de restituição dos contribuintes, nas hipóteses legais. 

Os órgãos julgadores, portanto, têm a missão de fazer observar direitos dos contribuintes que so-
fram exigências fiscais de ofício. O desempenho de tal função, para além de servir à concretização 
de deveres de justiça e à contribuição para a saúde do ambiente de negócios estadual, gera o efeito 
prático de reduzir custos de possível litigância judicial atrelada a créditos tributários insubsistentes.

Como consequência, é objetivo da atuação dos órgãos de controle de legalidade do lançamento, 
também, robustecer juridicamente exigências fiscais legítimas, com a agregação de fundamentos e 
provas aos créditos definitivamente constituídos após o processo administrativo, de modo a favorecer 
o convencimento do contribuinte do acerto da medida fiscal adotada ou melhor subsidiar a recupera-
ção judicial do crédito pelo Estado.

A função desempenhada serve, ademais, à uniformização de entendimentos e à padronização de 
procedimentos no âmbito da SEFAZ, bem como ao aprimoramento da legislação estadual.  A ativida-
de visa ao atingimento dos objetivos institucionais de maneira técnica, célere e pouco onerosa para o 
Estado e para os contribuintes.

A Lei nº 15.683/2015, que ora define a estrutura do Contencioso Administrativo Tributário do Esta-
do, teve os seus efeitos plenos iniciados em 1º de maio de 2019. O diploma legal decorreu da conversão 
em lei do PLO nº 641/2015, de cuja exposição de motivos consta a preocupação com a qualidade, efi-
ciência e redução do tempo de tramitação dos processos administrativos tributários.

Anteriormente à reforma promovida, os julgamentos em primeira instância pertenciam à compe-
tência de órgãos colegiados, nos quais se dividiam os 15 cargos de Julgadores Tributários também 
integrantes do Tribunal Pleno, órgão que funcionava, então, como instância recursal ordinária. 

Em consonância com os motivos expostos para a reforma, com a alteração na estrutura, foi insti-
tuída a primeira instância de julgamento e foram criados 08 novos cargos de Julgadores Tributários 
– agora, em total de 23. Ainda que a organização do Contencioso tenha sido redefinida em 2019, a 
reforma pode ser considerada concluída em 2021, momento em que nomeados e empossados 13 jul-
gadores para preenchimento dos cargos já vagos quando iniciados os efeitos da Lei nº 15.683/2015 e 
para o suprimento de duas vacâncias supervenientes. 

Assim, em 2021, os cargos existentes no Contencioso foram integralmente ocupados. Como exposto 
adiante, há indicadores a atestar o sucesso da reforma promovida, visto que a instituição do julgamen-
to monocrático em primeira instância e a complementação do quadro funcional foram determinantes 
para a dinamização do trabalho efetuado e pelo aumento de produtividade dos órgãos julgadores.

O organograma funcional do Contencioso Administrativo Tributário do Estado atualmente com-
preende, portanto, a primeira instância, de julgamento singular, integrada por 13 cargos de Julgadores 
Tributários, e o Tribunal Administrativo Tributário do Estado (TATE). O órgão superior, por sua vez, é 
dividido em 3 turmas julgadoras, cada uma integrada por 03 cargos de Julgadores Tributários. Os 
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membros das turmas, ademais do presidente do TATE, compõem o Tribunal Pleno.

O organograma administrativo do Contencioso é formado, ainda, ademais das Instâncias Julga-
doras, pela Presidência – à qual estão vinculados o Núcleo de Expediente, a Assessoria Contábil, a 
Biblioteca e Arquivo e a Assessoria de Apoio – e pela Corregedoria, à qual estão vinculados o Núcleo 
de Distribuição e Estatística e a Divisão de Expediente e Protocolo.

Figura 38: Órgãos julgadores - Contencioso Administrativo Tributário do Estado.

(Fonte: TATE | SEFAZ)

4.1.2 Competências atuais

A Lei nº 10.654/1991, que dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário Estadual, estabelece 
a competência decisória da primeira instância de julgamento administrativo, exercida por julgadores 
singulares, para apreciação de defesas frente a lançamentos de ofício, inclusive de penalidades de-
correntes de descumprimento de obrigações acessórias, ressalvadas exceções. Quanto ao processa-
mento das restituições, a competência do Contencioso pode ser originária ou revisional, a depender da 
circunstância de os valores objeto do pedido terem sido recolhidos, ou não, em decorrência de prévia 
autuação fiscal.

De acordo com a legislação vigente, portanto, as turmas julgadoras não detêm competência origi-
nária, mas apenas revisional – seja em sede de recurso ordinário de titularidade do contribuinte ou do 
Procurador do Estado, seja de reexame necessário, em ambos os casos frente a decisões proferidas 
pela primeira instância julgadora e em relação a decisões em pedidos de restituição exaradas pelo 
órgão fazendário competente.
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A competência do Plenário, por outro lado, é limitada ao reexame necessário de decisões proferi-
das pelas turmas nas hipóteses legais e ao julgamento dos recursos especiais. A competência recursal 
do Tribunal Pleno, desta forma, atualmente tem a função de uniformização de entendimentos jurídicos 
e harmonização de precedentes no âmbito do Contencioso, já que limitada a situações em que haja 
divergências quanto à interpretação de normas, sem que sirva para a reanálise de questões de fato 
enfrentadas na instância singular e revisadas em grau de recurso ordinário pelos colegiados de se-
gunda instância. 

Na mesma linha, ao Plenário do TATE incumbe a resolução de conflitos de competência entre ór-
gãos julgadores e a edição de súmulas consolidadoras dos precedentes administrativos.

03
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4.2  Resultados recentes
Quando a alteração da estrutura do Contencioso Administrativo Tributário foi efetivada, em 2019, 

a primeira instância foi inicialmente preenchida por 06 Julgadores, enquanto outros 06 Julgadores 
compuseram os órgãos colegiados, diante do déficit de pessoal no órgão.

A mera alteração na estrutura, ainda que sem o preenchimento dos cargos vagos, foi suficiente 
para o aumento do número de decisões proferidas: em 2019, foram expedidos 926 julgados, contra a 
média anual de 779 decisões verificada no quadriênio 2015 – 2018 (incremento de 19%). 

A conclusão da reforma, em 2021, com o preenchimento integral dos 23 cargos de Julgadores Tri-
butários, foi acompanhada do retorno da atividade plena dos órgãos colegiados através da realização 
de sessões de julgamento por videoconferência, em face da persistência da pandemia da COVID-19. 
Neste ponto, evoluiu-se de 65 decisões proferidas em turmas e no Pleno no ano de 2020 para 624 
processos julgados nas mesmas instâncias em 2021.

Com tais alterações, passou-se da expedição de 926 decisões pelo Contencioso no ano de 2019 
para a prolação de 1.842 julgados em 2022, até 10 de outubro. 

Figura 39: Decisões proferidas pelos órgãos do Contencioso.

(Fonte: TATE | SEFAZ)

Como consequência imediata do incremento, em 2022, até a mesma data, foram julgados 1.346 
processos definitivamente (esgotada a possibilidade de recurso), em comparação com os 695 encer-
rados em 2019 e com a média anual de 632 verificada no quadriênio 2015 – 2018.
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Figura 40: Processos definitivamente julgados no Contencioso.

(Fonte: TATE | SEFAZ)

O volume de créditos tributários totais (tributo, multa e juros) julgados definitivamente, assim, evo-
luiu do montante de R$ 1.772.084.704,41 em 2019 para o total de R$ 2.654.232.256,05 até 10 de 
outubro de 2022 – valor, este, já duas vezes superior ao da média anual dos créditos julgados no qua-
driênio 2015 – 2018 (R$ 1.307.219.946,84).

*Valores em milhões

Figura 41: Valores de créditos tributários definitivamente julgados.

(Fonte: TATE | SEFAZ)

O aumento dos indicadores demonstra a evolução alcançada pelo Contencioso, atribuída principal-
mente às alterações promovidas na estrutura organizacional e ao preenchimento do quadro funcional.
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4.3 Panorama atual
4.3.1 Estoque de processos

O acervo do Contencioso, em 19 de outubro de 2022, é integrado por 4.874 processos pen-
dentes de julgamento, que representam crédito tributário sob discussão em montante total de 
R$9.878.959.522,31, a incluir valores de tributo, multa e juros. O represamento é maior na primeira 
instância de julgamento, que detém 81% do estoque (3.959 processos). Entre os órgãos integrantes do 
TATE, compete às turmas julgadoras o julgamento de 14% do estoque atual (658 processos), enquanto 
5% dos feitos (257) estão atribuídos ao tribunal pleno.

Figura 42: Estoque de processos por instância (outubro/2022).

(Fonte: TATE | SEFAZ)

Neste ponto, interessa notar que, a despeito do ganho de produtividade do Contencioso após a re-
forma, nos últimos anos, a redução do estoque de processos, embora gradual, é lenta. Do acervo final 
de 5.001 processos do ano de 2020, passou-se a 4.895 ao fim de 2021, reduzidos para os 4.874 em 
outubro/2022.

O descompasso entre o ganho acelerado de produtividade e a redução gradual do estoque pode 
ser atribuído ao aumento no volume de feitos distribuídos nos últimos anos. De forma circunstancial, 
especialmente em 2022, é possível relacionar parte do incremento ao represamento de processos fis-
cais com defesa, mas pendentes de informações fiscais, durante o período mais restritivo da pandemia 
da COVID-19: até meados de outubro, foram distribuídos 1.425 processos em primeira instância no 
ano de 2022, em contraste com os 787 ingressados e distribuídos no Contencioso em 2020 e os 1.109 
distribuídos em primeira instância em 2019.

Estruturalmente, no entanto, é perceptível existir, em período mais dilatado, tendência de aumento 
acelerado no volume de processos dirigidos ao Contencioso, conforme gráfico abaixo, que detalha a 
quantidade de processos distribuídos para o primeiro grau de julgamento em 2006, 2010, 2014, 2018 
e 2022, até outubro.
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Figura 43: Processos distribuídos para julgamento em primeiro grau.

(Fonte: TATE | SEFAZ)

Tratando-se de análise de longo prazo (insuscetível, portanto, de influência da pandemia da CO-
VID-19), é possível levantar a hipótese de que a maior quantidade de processos ingressados no Con-
tencioso se deve à evolução tecnológica das atividades de auditoria e fiscalização, a redundar no au-
mento da lavratura de medidas fiscais. 

 Hipótese concorrente, mas não excludente da anterior, é de que a maior facilidade de acesso 
dos contribuintes aos órgãos julgadores, acompanhado da prestação dos serviços de forma técnica 
e imparcial, tem incentivado a utilização da via administrativa para impugnações a exigências fiscais 
que, de outro modo, seriam imediatamente discutidas no âmbito judicial.

 Desta forma, pode-se apontar para a tendência de curto e médio prazo de redução do estoque 
de 4.874 processos em outubro/2022, ainda que em baixa velocidade em função das circunstâncias 
conjunturais e estruturais relatadas.

4.3.2  Modernização tecnológica

4.3.2.1  Sessões de julgamento por videoconferência

O início da pandemia da COVID-19 acarretou a quase paralisia dos serviços do Contencioso e a len-
ta retomada nos meses subsequentes. A impossibilidade de trabalho regular presencial evidenciou a 
defasagem tecnológica da atividade, com a realização de todas as etapas do processo administrativo 
de forma presencial, assim como a maior parte do atendimento aos contribuintes.

A falta de preparo dos órgãos julgadores para adaptação imediata às exigências da pandemia 
foi refletida no baixo número de decisões proferidas em 2020, decorrente especialmente da pouca 
atuação dos órgãos colegiados no exercício, diante da impossibilidade de realização de sessões de 
julgamento de forma presencial.

Por outro lado, a absorção do impacto causado pela pandemia serviu para modernizar aspectos 
da atividade: foram adotados canais digitais de atendimento e recepção de documentos (especial-
mente e-mail), foi difundida a utilização de assinaturas digitais em decisões (inclusive por meio do SEI) 
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e videoconferências foram utilizadas para reuniões e despachos diversos.

Em 2021, a integral ocupação dos cargos integrantes dos órgãos colegiados foi acompanhada do 
retorno da sua atividade plena através da realização de sessões de julgamento por videoconferência. 
A migração das sessões de julgamento colegiadas para o ambiente virtual permitiu a evolução da sua 
dinâmica, assim como maior participação de advogados de contribuintes sediados em locais distantes 
da sede do TATE e melhor conhecimento do seu conteúdo pelos demais interessados nos processos.

Com a adoção do formato virtual para a realização das sessões de julgamento, evoluiu-se de 65 
decisões proferidas em turmas e no Pleno no ano de 2020 para 624 processos julgados nas mesmas 
instâncias em 2021, o que atesta a eficácia da medida.

4.3.2.2 Protocolo digital

A modernização dos serviços prestados compreende a adesão ao sistema de protocolo digital im-
plantado pela SEFAZ, a ser concluída ainda no ano de 2022.  

Desta forma, recursos e petições dirigidas aos órgãos julgadores serão automaticamente direcio-
nadas, via e-Fisco, à Divisão de Expediente e Protocolo do Contencioso. A adoção do protocolo digital 
permitirá conferir maior segurança e confiabilidade a protocolos atualmente realizados por e-mail e 
levará maior eficiência ao andamento e tramitação das peças processuais por ele ingressadas, que 
necessariamente serão de pronto dirigidas à unidade responsável.

A utilização do protocolo digital servirá como ponte na transição para a integral informatização do 
processo administrativo tributário estadual, a ocorrer quando concluído o projeto de modernização do 
sistema CAT-e.

4.3.2.3 Modernização do CAT-e

O passo seguinte na adequação tecnológica dos serviços do Contencioso Administrativo Tributário 
do Estado é a entrada em funcionamento do sistema CAT-e, com a conclusão do projeto de moderni-
zação financiada pelo programa Profisco II.

A modernização do sistema, parcialmente construído, é indispensável para a possibilidade da sua 
utilização, uma vez que não está adaptado para a atual conformação dos órgãos julgadores, que de-
manda funcionalidades específicas para a primeira instância de julgamento, nem garante plena aces-
sibilidade a deficientes visuais, a exemplo de uma das julgadoras lotadas no TATE.

A conclusão do Termo de Referência para a licitação ainda em 2022 viabilizará a contratação da 
empresa responsável pelo desenvolvimento do produto em 2023, ano em que se projeta o início do 
funcionamento do sistema.
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4.4 Apontamento de riscos
Os principais riscos para a boa prestação de serviços pelo Contencioso Administrativo Tributário 

do Estado no futuro próximo estão atrelados ao perigo de defasagem do quadro funcional e de apoio, 
assim como de paralisação do processo de modernização tecnológica da atividade.

Como anteriormente demonstrado, há tendência de incremento contínuo no quantitativo de pro-
cessos ingressados no Contencioso Administrativo Tributário do Estado, aliado à existência de consi-
derável estoque de processos a julgar. 

Por outro lado, o quadro de julgadores, recentemente completado, já em 2022 será desfalcado por 
uma aposentadoria confirmada. Considerando que, do quadro atual, outros dois julgadores também 
já adquiriram o direito à aposentadoria, é factível o cenário de vacância de ao menos 3 cargos de jul-
gadores tributários em breve. 

Da mesma forma, o quadro de apoio, anteriormente composto por 8 assistentes de apoio adminis-
trativo à atividade fazendária, atualmente conta apenas com 5 servidoras da carreira, todas titulares 
de direito adquirido à aposentadoria.

Tais circunstâncias, somadas às formas de afastamento temporário de médio e longo prazo pre-
vistas na legislação (licenças para exercício de mandato em sindicato, licenças-maternidade, licenças-
-prêmio, licenças médicas), são passíveis de afetar as atividades desenvolvidas.

Igualmente, à luz da urgência da adaptação tecnológica da integralidade do trabalho desempe-
nhado no Contencioso – ainda mais evidenciada com o advento da pandemia da COVID-19, configura 
importante risco para a atividade a paralisação do processo de modernização. 

Neste sentido, dada a relevância para a qualidade dos serviços prestados da possibilidade de tra-
mitação, julgamento, gerenciamento e extração de informações dos processos administrativos tribu-
tários de forma totalmente eletrônica, a paralisação ou atraso na implantação do sistema CAT-e re-
presenta risco considerável para o bom funcionamento do órgão nos próximos anos.
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A gestão interna da SEFAZ é realizada pela Secretaria Executiva de Coordenação Institucional 
(SCI), que assume a coordenação das atividades de gestão e planejamento, em especial as relaciona-
das às áreas administrativa, financeira, de tecnologia da informação, de planejamento estratégico e 
de gestão de pessoas.

A SCI é responsável por dar sustentação à estrutura organizacional da SEFAZ e contribuir para 
que a operação consiga acontecer da melhor forma. Ao longo do presente capítulo, será possível en-
tender os principais pilares de atuação desta Coordenação.

O organograma da SCI está disposto como ilustrado a seguir: 

Figura 44: Organograma da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional.

(Fonte: SCI | SEFAZ)
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5.1 Gestão de Licitações e Contratos
A Diretoria de Licitações e Contratos (DILC) é peça fundamental para o auxílio do atendimento das 

necessidades da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco no desempenho de suas ativida-
des institucionais. Isso porque todas as aquisições, compras de insumo e materiais, locações e serviços, 
necessitam do regular processo licitatório para sua concretização. Porém, não basta comprar, é pre-
ciso comprar bem.

É com esse enfoque que o setor de licitações e contratos busca aprimoramento contínuo de seus 
processos e treinamento do pessoal envolvido, de modo a minimizar o tempo necessário para a con-
clusão dos processos licitatório, buscando sempre a maior economicidade para os cofres públicos e 
respeitando os princípios intrínsecos às licitações.

Da mesma forma, a Diretoria, através da Gerência Administrativa de Contratos, é responsável 
pela formalização dos contratos decorrentes dos processos licitatórios, através de sistema próprio 
de gestão. Também possui a incumbência de formalizar e registrar convênios, termos de cooperação 
e demais instrumentos correlatos necessários para o desenvolvimento das atividades finalísticas da 
Secretaria. A DILC possui como foco a obediência aos princípios intrínsecos às licitações, em especial 
à Legalidade, Probidade e Economicidade. Ainda, tem como meta o processamento de, no mínimo, 60 
processos licitatórios por ano.

Por fim, cumpre ressaltar a participação da Gerência de Compras nos processos inerentes às con-
tratações, sendo responsável pela elaboração de mapa de preços/cotações, cadastro de solicitações 
de compras, revisão de Termos de Referência, bem como cadastros de materiais e serviços e realizar 
as compras diretas através de dispensa de licitação.

A DILC está ligada diretamente à Superintendência Administrativa (SUAD), como ilustrado no or-
ganograma abaixo: 

Figura 45: Organograma da Diretoria de Licitações e Contratos.

(Fonte: DILC | SEFAZ)

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

A DILC é responsável por todos os processos licitatórios da SEFAZ, dando suporte aos processos de 
contratação, desde a fase de planejamento ou fase interna, até a gestão administrativa dos contratos, 
convênios, acordos de cooperação e instrumentos correlatos.

Qualquer descontinuidade das atividades inerentes ao setor pode gerar um impacto negativo às ati-
vidades fins da Secretaria, tendo em vista que todo o suporte de pessoal terceirizado, de estrutura 
física e de logística, tem que se manter disponível para a Secretaria. Por conseguinte, não pode haver 
descontinuidade de contratos administrativos, nem atraso no planejamento dos processos licitatórios. 

Atualmente, a DILC está envolvida e monitorando os seguintes projetos:

• Processo de automação dos procedimentos de compras e contratos, que irá facilitar toda a 
cadeia de contratação, tanto para as áreas demandantes como para a própria Diretoria, em 
especial para a sua gestão;
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• Proposta de alteração de layout e estrutura da Diretoria, de modo a agregar todas as 
gerências e comissões de licitações no mesmo ambiente físico, otimizando a gestão das 
pessoas, dos procedimentos e processos internos;

• Projeto de elaboração e divulgação de informativos mensais acerca do tema de licitações e 
contratos no âmbito da SEFAZ, iniciado em setembro de 2022;

• Proposta de implantação do regime híbrido de trabalho, possibilitando o trabalho remoto 
daqueles colaboradores que exercem atividades compatíveis com esse regime, através da 
criação de indicadores de desempenho que possam aferir a produtividade das equipes.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras da Diretoria, é recomendável atenção para:

• Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, que deve ser encaminhada à 
DISCON até março de cada exercício;

• Monitorar os contratos e convênios com vigência se encerrando no início do exercício, por não 
existir ainda programação financeira de modo que não haverá o empenho prévio da despesa, 
mas sim o empenho retroativo;

• Acompanhar e apoiar o processo de automação das rotinas administrativas da DILC, de modo 
a facilitar a transformação digital do setor.

APONTAMENTO DE RISCOS 

O principal risco observado para o setor é a descontinuidade de contratos ou cancelamento/suspen-
são de processos licitatórios, que, como visto, pode afetar diretamente e indiretamente as atividades 
da Secretaria. Ainda, é importante ressaltar: 

• Falta de treinamento e capacitação do pessoal para a sistemática da nova Lei de Licitações;

• Atraso na implantação das alterações das rotinas necessárias para a implantação da nova Lei 
de Licitações, como adequação de sistemas, de fluxos e de atividades;

• Atraso na elaboração/aprovação do Plano Anual de Compras, que passará a ser obrigatório 
com a entrada em vigor da nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133/2021), em abril de 2023.
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RESULTADOS DA GESTÃO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DE 2019-2022

A DILC é responsável por realizar os processos licitatórios no âmbito da SEFAZ. Para isso, acompa-
nhamos os seguintes indicadores:

Processos Concluídos

Figura 46: Número de processos concluídos.

(Fonte: DILC | SEFAZ)

Valores envolvidos

Figura 47: Valores licitados.

(Fonte: DILC | SEFAZ)
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Como resultado dos processos licitatórios, podemos dividir a origem da fonte dos recursos a partir de 
2021, ano em que o programa PROFISCO II começou a ser executado, da seguinte forma:

Figura 48: Origem das fontes de recursos e respectivos valores.

(Fonte: DILC | SEFAZ)

Intervenções em Contratos/Convênios

Figura 49: Intervenções em contratos/convênios concluídas.

(Fonte: DILC | SEFAZ)
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5.2 Gestão de Infraestrutura, Engenharia e Logística
Atualmente, a gestão patrimonial da SEFAZ é realizada por duas diretorias que se dividem entre 

funções de infraestrutura, engenharia e logística. 

A Diretoria de Logística (DILOG), é a responsável por planejar, coordenar e controlar as atividades 
relativas à gestão dos contratos de serviços administrativos terceirizados e dos materiais e bens utili-
zados ou sob sua guarda, no âmbito da Secretaria. 

Já a Diretoria de Infraestrutura e Engenharia (DIENG) é responsável pelo acompanhamento da 
execução das atividades relacionadas à energia elétrica, água, telefonia, obras e serviços de engenha-
ria e manutenção predial, no âmbito da Secretaria. 

Ambas as Diretorias estão dispostas na estrutura organizacional, conforme o organograma a se-
guir: 

Figura 50: Organograma da Gestão de Infraestrutura, Engenharia e Logística.

(Fonte: SUAD | SEFAZ)

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

A DILOG gerencia a frota de veículos (próprios e locados) utilizada pela SEFAZ-PE, bem como os 
serviços de manutenção veicular e abastecimento, além de disponibilizar profissionais habilitados para 
o transporte de pessoas e bens em todo o território estadual. Ainda, faz a gestão de contratos de 
prestação de serviços terceirizados, permitindo a alocação de profissionais dos mais diversos ramos 
de atividade (portaria, capatazia, vigilância, limpeza, entre outros) nas unidades administrativas da 
SEFAZ-PE espalhadas por todo território do estado, seja em centros urbanos, como nas Diretorias 
Regionais e Agências da Receita Estadual, ou em locais distantes, como nos Postos Fiscais (Unidades 
Avançadas).

Além disso, é responsável pela gestão dos bens imóveis e móveis utilizados pelos servidores/cola-
boradores/clientes da SEFAZ-PE, pela armazenagem e distribuição de suprimentos (material de expe-
diente, elétrico, construção, água, entre outros) para as unidades administrativas do órgão, bem como 
o transporte, a armazenagem e a destinação de mercadorias apreendidas em operações de fiscaliza-
ção realizadas por equipes de auditores da SEFAZ-PE. 

O objetivo principal da área é prestar suporte a todos os setores (meio e fim) do órgão, indepen-
dentemente de suas áreas de atuação e, tem como meta, a satisfação de seus clientes com o menor 
custo para os cofres públicos.

A DILOG está ligada diretamente à Superintendência Administrativa (SUAD) e conta com duas ge-
rências, a Gerência de Terceirizações, Documentos e Imóveis (GTDIM) e a Gerência de Bens e Serviços 
(GEBES). 
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PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

A DILOG está envolvida nos seguintes projetos:

Automação: Objetiva imprimir maior celeridade na execução de processos, através da automação de 
procedimentos, tais como:

• Emissão de passagens aéreas

• Pagamento de diárias para servidores/colaboradores

• Solicitação de itens de almoxarifado

• Gestão de mercadorias apreendidas

Atualmente os processos são executados e controlados através de ferramentas precárias (planilhas). 
A automação permitirá maior segurança e melhor planejamento para as ações futuras.

Centralização das operações da DILOG (estudo de viabilidade): Concentração das atividades da Di-
retoria objetivando maior celeridade nas ações e redução de custo. A desconcentração de unidades 
administrativas da Diretoria eleva o seu custo operacional.

Terceirização da guarda documental (estudo de viabilidade): O acervo documental da SEFAZ é arma-
zenado em um imóvel antigo, com problemas estruturais, e é controlado por ferramenta inadequada. 
A terceirização irá imprimir maior segurança ao acervo e, através da sua digitalização, dará maior 
celeridade no resgate das informações.

Terceirização da gestão de estoques de mercadorias próprias e/ou apreendidas (estudo de viabilida-
de): Os estoques, próprios e de terceiros, são armazenados em imóveis locados, dificultando o inves-
timento em infraestrutura de armazenagem. A terceirização objetiva a armazenagem adequada de 
todos os tipos de mercadorias, com menor custo e maior controle.

Regulamentação do descarte de mercadorias apreendidas deterioradas: O descarte de mercadorias 
deterioradas não está disciplinado em norma legal, dificultando a destinação de tais mercadorias, 
provocando a sua armazenagem por longos períodos, gerando um custo desnecessário para o órgão.

Regulamentação do procedimento para guarda de contêineres apreendidos em operações fiscais: 
Atualmente o órgão não dispõe de estrutura (espaço, equipamentos e pessoal) para transporte (carga 
e descarga) e armazenagem de cargas conteinerizadas. O disciplinamento em norma poderá permitir 
a terceirização da operação e até a eliminação de custos para o órgão.

Modernização das ferramentas de controle de acesso às principais unidades administrativas da SE-
FAZ/PE (Sede, San Rafael, DOE e SUAD): Atualmente o controle de acesso aos imóveis é realizado 
através da biometria. O controle de acesso através do reconhecimento facial objetiva melhorar a se-
gurança e reduzir a propagação de germes.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras da Diretoria, é recomendável atenção aos processos de: 

• Regulamentação do descarte de mercadorias apreendidas deterioradas: A Supervisão de 
Mercadorias Apreendidas (SUMAP) é responsável pela guarda (armazenagem) de mercadorias 
objeto de ações fiscais. A liberação de espaços para armazenagem irá permitir que as equipes 
de fiscalização mantenham as ações de apreensão sem precisar recorrer a terceiros ou manter 
as mercadorias em locais sem condições ideais de segurança, além de reduzir o custo de 
armazenagem das mercadorias pela SEFAZ/PE;    

• Regulamentação do procedimento para guarda de contêineres apreendidos em operações 
fiscais: A SEFAZ-PE não dispõe de infraestrutura (espaço, equipamentos e pessoal) adequada 
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para transporte (carga e descarga) e armazenagem de cargas conteinerizadas. Considerando 
que o Complexo Industrial Portuário de Suape receberá investimento de R$2,6 bilhões do 
Grupo A. P. Moller-Maersk, aumentando exponencialmente a capacidade de movimentação 
de cargas conteinerizadas, recomendamos especial atenção ao processo de apreensão de 
contêineres, pois a indefinição de espaços e de responsáveis pela sua guarda poderá impactar 
diretamente na atividade de fiscalização de cargas de cabotagem, podendo até inviabilizar 
algumas operações.

APONTAMENTO DE RISCOS 

Como demonstrado, a DILOG é uma unidade administrativa eminentemente executora, prestando su-
porte a todas as áreas do órgão (meio e fim) e a descontinuidade das suas atividades pode impactar 
drasticamente nas atividades da Secretaria, comprometendo ou até mesmo interrompendo suas ope-
rações. Ainda, é importante ressaltar:

• Necessidade de treinamento e capacitação do pessoal para execução de serviços financeiros 
absorvidos pela Diretoria

• Impossibilidade de renovação de contratos de locação de imóveis (SUALMOX e SUMAP) e 
indisponibilidade de imóveis com características similares para substituí-los

• Falta de estrutura (espaço, equipamentos e pessoal) para armazenagem de contêineres 
apreendidos

• Precariedade das ferramentas de registro e controle de mercadorias apreendidas e acervo 
documental

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

De acordo com o Decreto Nº 53.725, de 11 de outubro de 2022, cabe à DIENG planejar, coordenar 
e executar as atividades relativas a energia elétrica, água, telefonia, obras e serviços de engenharia e 
manutenção predial, no âmbito da Secretaria.

A Diretoria de Infraestrutura e Engenharia desenvolve as seguintes atividades:

• Gestão de água;

• Gestão de Energia;

• Gestão de telemática (nova);

• Elaboração de Laudos Técnicos de vistorias dos prédios;

• Levantamentos e projetos de layouts com objetivo de melhorar a organização espacial dos 
ambientes de trabalho;

• Elaboração de projetos complementares;

• Elaboração de projetos de reforma;

• Elaboração de orçamentos, especificações técnicas e termos de referência de obras e serviços 
de engenharia;

• Cotação para formação de preços de referência visando elaboração de orçamentos e 
verificação de vantajosidade nas prorrogações dos contratos;

• Fiscalização de obras e serviços de engenharia;

• Controle, acompanhamento e fiscalização dos contratos de obras, serviços de engenharia e 
manutenção de ar condicionados, elevadores, geradores, plataformas, extintores;
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• Apoio técnico às equipes dos NAPAS;

• Execução de serviços de manutenção predial nos diversos prédios da SEFAZ;

• Elaboração de relatórios de controle interno;

• Atualizações de relatórios de controle externo (mapa de obras do TCE);

• Acompanhamento da execução dos contratos de consultoria;

A DIENG está ligada diretamente à Superintendência Administrativa (SUAD) e em sua composição 
conta com um apoio administrativo, duas coordenações de planejamento, a Coordenação de Projetos 
e Coordenação de Orçamentos e Contratos, além de duas coordenações de execução, a Coordenação 
de Infraestrutura e a Coordenação de Obras, Manutenções e Serviços de Engenharia.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Atualmente a DIENG está envolvia nos seguintes projetos:

Sistema de Climatização do Ed. Sede: O Ed. Sede da SEFAZ-PE, localizado à Rua Imperador Pedro II, 
está inserido numa área da cidade com processo de tombamento da paisagem no IPHAN.  Construído 
na década de 40, foi projetado considerando fachadas com painéis em esquadrias metálicas. Utiliza-
do como escritório, foi sofrendo adaptações para melhorar as condições de trabalho. Um sistema de 
climatização único para o prédio visa recompor suas fachadas a fim de restaurar a paisagem original, 
reduzir o barulho e risco de queda dos aparelhos individuais, que hoje são fixados nas esquadrias da 
fachada. Foi contratado um consultor individual com objetivo de estudar e propor a solução para cli-
matização que melhor atenda o prédio do ponto de vista técnico e econômico. Está em andamento a 
preparação do processo licitatório para contratação dos projetos para implantação de sistema único 
para o prédio.

Modernização e Substituição de Elevadores em diversos prédios da SEFAZ-PE: A SEFAZ-PE mantém 
contrato de manutenção em 11 elevadores em diversos prédios na cidade do Recife. Alguns desses 
elevadores são bem antigos e suas peças não são mais fabricadas. Para evitar riscos aos usuários e 
aumento nos custos de manutenção, foi contratada empresa de consultoria para avaliar as condições 
atuais dos equipamentos, propor modernizações e ou substituições para os elevadores, bem como, dar 
apoio técnico na licitação e na execução dos serviços. Está em andamento a preparação dos processos 
licitatórios para execução dos serviços.

Reativação dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios e Pânico nos Ed. Sede, San Rafael e 
Garagem: Considerando que os Ed. Sede, San Rafael e Garagem são prédios necessitam de atualização, 
aprovação e modernização dos seus Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios e Pânico, serão 
iniciadas atividades com objetivo de licitar e contratar empresa de consultoria para atualizar e aprovar 
os projetos, bem como, dar apoio técnico na licitação e fiscalização de empresa que executará os 
serviços. 

Serviço de Recuperação do Ed. Garagem – Rua da Concórdia – Bairro de São José – Recife – PE: Para 
atender uma necessidade urgente foram iniciadas obras de recuperação estrutural do prédio. Está 
prevista a troca dos 02 (dois) elevadores considerando que os atuais foram condenados pela empresa 
de consultoria contratada pela SEFAZ. Para executar a troca dos elevadores será necessária a execu-
ção de algumas obras civis em cumprimento às normas atuais.

Obras de Requalificação do Térreo e Primeiro Pavimento do Ed. Sede com objetivo de implantar o 
Memorial SEFAZ: Com objetivo de apresentar às novas gerações e ao público em geral uma parte 
importante da história do Estado, foi idealizado um espaço agradável, moderno e interativo, o Espaço 
Memorial SEFAZ. As obras civis encontram-se em fase de conclusão.

Reforma dos Banheiros e Copas do Ed. Sede: Considerando que o Ed. Sede foi construído na década 
de 40, o elevado número de ocorrências de vazamentos e infiltrações nos banheiros e copas, verificou-
-se a necessidade de executar uma reforma geral desses ambientes. Assim, foram elaborados os de 
reformas dos banheiros e copas. Atualmente, a equipe aguarda autorização para iniciar a elaboração 
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do processo licitatório.

Execução de Reforma, com serviços de recuperação estrutural e predial na ARE Petrolina: A recu-
peração do prédio da SEFAZ em Petrolina é importante para dar segurança e melhores condições de 
trabalho aos colaboradores e público. Foi contratada uma empresa de consultoria que apontou as 
necessidades e as soluções. Está em andamento o levantamento dos quantitativos dos serviços para 
preparação do processo licitatório para contratar empresa que executará as obras.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras da Diretoria, é recomendável atenção para:

• Concluir as ações em andamento e apontadas no tópico anterior;

• Iniciar as ações apontadas no tópico anterior;

• Dar continuidade nas atividades de gestão dos contratos de manutenção.

APONTAMENTO DE RISCOS 

As ações realizadas na SEFAZ-PE são provenientes de dois recursos, PROFISCO e Tesouro Estadu-
al. As ações em execução com recursos do PROFISCO, ou seja, recurso proveniente de empréstimo, 
possuem risco moderado de o Estado ter que devolver o dinheiro em caso de paralisação da ação. 
Entretanto, essa devolução geraria um alto risco de comprometer a segurança dos servidores e cola-
boradores da SEFAZ.

São exemplos de ações financiadas pelos recursos do PROFISCO:

• Sistema de Climatização do Ed. Sede;

• Modernização e Substituição de Elevadores em diversos prédios da SEFAZ-PE;

• Obras de Requalificação do Térreo e Primeiro Pavimento do Ed. Sede com objetivo de implantar 
o Memorial SEFAZ.

Já as ações em execução que utilizam os recursos do Tesouro Estadual possuem risco moderado con-
siderando a necessidade de restabelecer as condições de segurança das pessoas e do patrimônio do 
estado.

São exemplos de ações financiadas pelos recursos do Tesouro Estadual:

• Reativação dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios e Pânico nos Ed. Sede, San Rafael 
e Garagem;

• Serviço de Recuperação do Ed. Garagem – Rua da Concórdia – Bairro de São José – Recife – 
PE;

• Reforma dos Banheiros e Copas do Ed. Sede;

• Execução de Reforma, com serviços de recuperação estrutural e predial na ARE Petrolina.
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RESULTADOS DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, 
ENGENHARIA E LOGÍSTICA DE 2019 - 2022

(Fonte: DILOG e DIENG | SEFAZ)
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5.3 Gestão Financeira
A Gestão Financeira representa todo o conjunto de ações administrativas cujo objetivo é planejar, 

analisar e colaborar com as atividades financeiras do Estado, que se realizam a partir da obtenção da 
receita pública, execução da despesa pública e gestão do orçamento público (elaboração, aprovação 
e controle).  

Em uma das mudanças implementadas na estrutura organizacional da SEFAZ a partir da publica-
ção do Decreto 53.726, de 11 de outubro de 2022, e detalhadas no capítulo 6 deste Relatório, a Dire-
toria Financeira e da Setorial Contábil passaram a integrar a Superintendência de Gestão e Finanças. 
A partir da implementação dessa alteração, os temas internos de Gestão Orçamentária, Financeira e 
Contábil da Secretaria da Fazenda ficaram sob a coordenação e responsabilidade de uma única Su-
perintendência, conforme organograma a seguir:

Figura 51: Organograma da Gestão Financeira.

(Fonte: SUAD | SEFAZ)

DIRETORIA FINANCEIRA (DIFIN) 

A DIFIN é responsável por coordenar, supervisionar e organizar as atividades de execução orça-
mentária e financeira, no tocante à operacionalização das despesas de custeio, com aquisições e pres-
tações de serviços, e de investimento. Ainda, é responsável pelo acompanhamento fiscal dos contratos 
de manutenção, terceirizados e de obras, à cargo das UG’s 150101 e 150110 da Secretaria (SEFAZ e 
PROFISCO). As principais atribuições são: Empenhamento, Liquidação e Pagamento da Despesa. 

O organograma da Diretoria é composto da seguinte forma:

• Unidade de execução orçamentária (UG 150101): Responsável por supervisionar e organizar a 
execução das atividades de liquidação de empenhos, controle das retenções e de pagamento 
das despesas, bem como o controle e acompanhamento das ordens bancárias e envio dos 
processos para prestação de contas.

• Unidade de execução financeira (UG 150101): Responsável por supervisionar e organizar a 
classificação orçamentária da despesa, controle dos saldos orçamentário e financeiro nas 
fichas financeiras, a elaboração dos empenhos e o acompanhamento dos contratos da 
Secretaria.

• Unidade de execução PROFISCO (UG 150110): Responsável por supervisionar e organizar 
a classificação orçamentária da despesa, controle dos saldos orçamentário e financeiro 
nas fichas financeiras, a elaboração dos empenhos e o acompanhamento dos contratos da 
Secretaria.
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Já a  estrutura de pessoal da DIFIN conta com 25 servidores administrativos da SEFAZ (incluindo 
o atual titular da DIFIN), 3 servidores cedidos de outros órgãos (incluindo o atual titular da chefia da 
UNEO) e 8 terceirizados que atuam predominantemente no apoio às atividades da DIFIN e suas unida-
des, em virtude do volume considerável de processos. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Atualmente, a principal iniciativa da Diretoria Financeira é aprimorar a execução das atividades que 
fazem parte da sua atribuição, treinando os novos servidores de apoio administrativo alocados após 
a realização do concurso em 2022, de modo que possam assimilar as atividades e viabilizar melhorias 
e aperfeiçoamentos. 

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras da Diretoria, é recomendável atenção para:

• O fechamento do exercício financeiro 2022, de acordo com o Decreto nº 53.790/2022, que 
dispõe sobre prazo e procedimentos relativos ao encerramento do exercício 2022 e abertura 
do exercício 2023;

• A inscrição dos restos a pagar processados das despesas liquidadas e não pagas (previsão no 
referido decreto governamental);

• Preparativos para abertura do exercício 2023 (para processamento dos empenhos e 
continuidade das despesas contratadas e previstas para o exercício).

APONTAMENTO DE RISCOS 

Na mudança de gestão geralmente ocorrem mudanças de direção o que implica em alguns procedi-
mentos como publicação de atos, portarias e outros mecanismos que podem afetar diretamente na 
execução da despesa. No caso da DIFIN, uma mudança de ordenador de despesa, que é responsável 
pela autorização de licitações, e por assinaturas de empenhos e de pagamentos e que demandam cer-
tificação digital para assinar tais procedimentos no e-Fisco Financeiro, pode acarretar no atraso dos 
processamentos de empenhos do exercício e atraso de pagamentos, o que pode ocasionar desconti-
nuidade na prestação de serviços e materiais necessários à manutenção e funcionamento da SEFAZ

DIRETORIA DA SETORIAL CONTÁBIL (DISCON)

As Setoriais Contábeis estão previstas no Código de Administração Financeira do Estado de Per-
nambuco, Lei 7.741, de 23 de outubro de 1978, a qual dispõe em seu art. 328 que:

“Art. 328. Cada Secretaria de Estado criará obrigatoriamente em sua es-
fera administrativa, até 31 de dezembro de 1979, um órgão setorial de 
contabilidade, nos termos do art. 238, o qual deverá ser dotado dos re-
cursos humanos e materiais suficientes ao atendimento das funções que 
lhe forem atribuídas por este Código.”
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Embora tenha sido estabelecido o prazo do artigo acima citado, as Setoriais Contábeis foram re-
gulamentadas apenas em 2013, através do Decreto n° 39.754/2013. Os principais pontos do Decreto 
de Regulamentação das Setoriais se resumem em:

• Elencou as atribuições das Setoriais Contábeis;

• Instituiu a supervisão técnica à Contadoria Geral do Estado - CGE (Órgão Central do 
Subsistema de Contabilidade), sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura 
administrativa estiverem integrados; Art. 1º § 3º: a Secretaria da Fazenda deve indicar o 
gestor de cada um dos Órgãos Setoriais de Contabilidade, que serão nomeados por ato do 
Governador do Estado;

• Definiu os requisitos mínimos para a ocupação do cargo de Gestor da Setorial Contábil.

Em consonância com o disposto no Regulamento das Setoriais Contábeis, bem como com o Regu-
lamento da Secretaria da Fazenda, as principais atividades da Setorial atualmente são, em síntese: 

• Escrituração contábil das UGEs da Sefaz, de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normas aplicáveis, através de documentos 
do e-Fisco, a exemplo: DH, NL, OB de ajuste, entre outros;

• Acompanhamento dos saldos contábeis, através dos módulos e relatórios do eFisco, a exemplo: 
razão contábil, do contas a pagar-DHs, dos relatórios de execução orçamentária, entre outros, 
(há contas contábeis cujo saldo é gerado não só pelas contabilizações efetuadas na DISCON, 
mas também pela execução orçamentária e financeira – empenho, liquidação, pagamento, 
etc.);

• Elaboração das demonstrações contábeis (assinadas pelo contador responsável, titular da 
DISCON);

• Gerenciamento de sistemas do TCE PE, de cadastro de Unidade Jurisdicionadas e de 
Prestação de Contas;

• Análise da legislação para identificar as retenções aplicáveis aos serviços prestados à Sefaz 
(análise de cada NF recebida para pagamento);

• Lançamento das retenções no momento de contabilização do DH;

• Emissão de guias para recolhimento do ISS retido;

• Elaboração e envio de obrigações acessórias, a exemplo: SEFIP, DIRF, DCTF, DS, Reinf (a partir 
de agosto de 2022);

• Monitoramento da regularidade fiscal e administrativa (esta última compreende atualizações 
cadastrais) da Sefaz na Receita Federal – RFB;

• Prestação de contas da despesa normal. Essa atividade atende ao disposto no Código de 
Administração Financeira de Pernambuco, Lei nº 7.741/78, principalmente em seu art. 207;

• Prestação de Contas anual ao TCE PE (a DISCON, até então, elabora os documentos 
pertinentes à Contabilidade, e faz a gestão do processo de prestação de contas das Unidades 
Gestoras – UGEs da Sefaz, de modo que, com a criação do Controle Interno na Sefaz, a 
atividade de gestão da composição do processo deve migrar para o referido setor). 

A estrutura de pessoal da Setorial Contábil conta com 3 servidores administrativos da SEFAZ, 3 
servidores cedidos de outros órgãos (incluindo a atual titular da Setorial) e 6 terceirizados que atuam 
predominantemente na composição do processo de prestação de contas da despesa normal, em vir-
tude do volume considerável de processos.
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PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Atualmente, a principal iniciativa da Setorial Contábil é aprimorar a execução das atividades que fa-
zem parte da sua atribuição, treinando os novos servidores de apoio administrativo alocados após a 
realização do concurso em 2022, de modo que possam assimilar as atividades e viabilizar melhorias e 
aperfeiçoamentos. 

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Através de atividades de atribuição da Setorial Contábil, no primeiro trimestre de cada ano importan-
tes prazos devem ser cumpridos pelo Órgão, bem como prazos mensais de rotina, são eles:

• Fechamento contábil do exercício 2022 (lançamentos contábeis diversos, acompanhamento da 
liquidação da folha de dezembro para não restar saldo a liquidar de 2022, verificações finais 
no sistema eFisco para fechamento do balanço das UGEs da Sefaz) – até 15 de janeiro;

• Atualização do cadastro da Unidade Jurisdicionada no sistema de cadastro de UJ do TCE – até 
31 de janeiro. Devem ser informados os dados do titular do órgão, do controle interno, dados do 
responsável pela transparência, entre outros dados de cadastro;

• Atualizar responsável pelo CNPJ da Sefaz na RFB, que é o titular do Órgão – deve ser 
realizado de imediato após publicação de ato nomeando o titular, bem como aquisição de novo 
certificado digital eCNPJ, utilizado na Setorial Contábil para envio de obrigações acessórias a 
RFB (Reinf, DIRF, etc.);

• Elaboração dos documentos para a composição do processo de prestação de contas ao 
TCE PE, prazo de envio até 30 de março, a elaboração deve ser finalizada no máximo até 
10 dias antes do fim do prazo. Proceder à transição para o Controle Interno, referente ao 
gerenciamento da composição do processo de prestação de contas das UGEs da Sefaz;

• Envio das obrigações acessórias, principalmente EFD-Reinf e DCTF Web – até 15 de janeiro 
(obrigação mensal); declarações de serviços tomados e geração de guias para recolhimento 
do ISS - até 07 de janeiro (obrigação mensal); envio da DIRF – até 28 de fevereiro (obrigação 
anual);

• Continuidade das rotinas normais da setorial, destacando-se as contabilizações de DHs 
e avaliação das retenções tributárias quando aplicáveis, seguido de envio do processo ao 
financeiro, para fins de liquidação e pagamento das despesas relativas à manutenção do 
Órgão.

APONTAMENTO DE RISCOS 

O principal risco identificado é de que ocorram mudanças estruturais na Setorial, sem a análise prévia 
dos impactos e sem uma transição segura das atividades que devem impreterivelmente ser executa-
das, dentro do prazo.

Além do risco acima, é um potencial risco o fato de que alguns prazos importantes, conforme acima 
exposto, ocorrem muito próximo ou ainda no período em que a Secretaria está passando por ajustes 
pela nova gestão, de modo que, ocorram dificuldades ou falta de apoio para consecução das ativida-
des com prazos externos (que não podem ser administrados internamente).
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GERÊNCIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (GGO) 

A Gerência de Gestão Orçamentária é responsável pela coordenação e execução dos processos 
que cabem à SEFAZ na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), juntamente com a Secretaria de Planejamento do Estado.

A GGO mantém um relacionamento permanente com as Unidades Gestoras Executoras (UGEs), 
pois exerce também o papel de Unidade Gestora Coordenadora (UGC), sendo responsável pela coor-
denação dos pedidos de alterações orçamentárias necessárias, no decorrer do exercício, bem como da 
Programação Financeira da SEFAZ e sua descentralização para cada uma das UGEs. Após essa des-
centralização, as Unidades Gestoras iniciam a execução das despesas com a emissão dos empenhos, 
cabendo à GGO orientar, analisar e acompanhar a execução orçamentária.

Dentre as principais atribuições da Gerência de Gestão Orçamentária encontram-se:

• Coordenar e acompanhar os processos de elaboração e revisão do PPA, da LDO e da LOA no 
âmbito da SEFAZ;

• Coordenar e monitorar a execução orçamentária da SEFAZ;

• Apoiar as UGEs da SEFAZ na execução orçamentária global da SEFAZ.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Atualmente, a GGO está planejando e desenvolvendo as seguintes atividades:

• Realizar um efetivo planejamento orçamentário e deliberar sobre o consumo do orçamento;

• Desenvolver e manter painel com vários cenários (BI) do Orçamento;

• Implantar os Serviços de Solicitação de recursos financeiros e de Liberação de Cota Financeira;

• Padronização Nacional das Fontes de Recursos.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras, é recomendável atenção para:

• Previsão até o dia 15 de janeiro de 2023:

• Providenciar ajustes orçamentários necessários para liquidação da FOLHA de Dezembro 
de 2022;

• Providenciar disponibilidade de Recursos nas diversas sub ações, tanto de despesas 
correntes como de investimentos, para o Fechamento do exercício de 2022.

• Antes da Divulgação da Publicação do Decreto de Programação Financeira de 2023:

• Realizar o desdobramento das fontes para as Fichas financeiras específicas da FOLHA 
(FASAF e FAZEFAZ).

• Após a Publicação do Decreto de Programação Financeira:

• Providenciar a disponibilização dos recursos financeiros para o PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE (JAN/FEV/MAR/ABR) da Secretaria;
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• Providenciar ajustes Financeiros necessários, solicitados pela DIFIN, para o atendimento 
do PRIMEIRO QUADRIMESTRE;

• Calcular, divulgar e disponibilizar as cotas mensais dos NAPAS;
• Preparar Controles para o monitoramento e manutenção das COTAS dos NAPAS 2023.

• Após Fechamento do exercício de 2022:

• Preparar a parte orçamentária e Financeira para o RELATÓRIO DO TCE;
• Preparar DADOS orçamentários e Financeiros para atendimento da LAI.

APONTAMENTO DE RISCOS 

A diminuição da pactuação dos tetos pós-pandemia e a previsão de retração da arrecadação do es-
tado foram aspectos relevantes na construção da LOA de 2023. Então na execução do orçamento, 
principalmente na retomada das atividades presenciais, será necessário grande esforço e controle 
para a grande demanda em ajustes orçamentários e financeiros por conta da execução dos gastos em 
confronto com os tetos autorizados no projeto da LOA.
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RESULTADOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE 2019 - 2022 
A partir da análise da série histórica das despesas de custeio da SEFAZ observa-se uma constante 

ação de otimização/redução, motivadas pelas diretrizes de gestão, pelas ações estaduais de acom-
panhamento de tetos na CPF e também pelas dificuldades impostas no período de pandemia, que 
provocaram redução de atividades presenciais, somadas às previsões de retração da arrecadação do 
estado e da destinação prioritária de recursos para as ações de combate à pandemia.

Consideradas as limitações e ações enfrentadas no período, a execução orçamentária se apresen-
tou em patamares superiores a 90%. Analisando apenas o ano de 2022, o recorte foi feito até o mês 
de setembro e demonstra um  percentual de realização em torno de 60%.

Figura 52: Custeio da SEFAZ- PE entre 2017 e setembro/2022.

(Fonte: SEFAZ-PE)

Os estudos relacionados ao Custeio da SEFAZ também observam a série histórica das verbas in-
denizatórias. Estes valores estão atualmente incluídos em nossa rubrica interna de custeio sofrendo e 
impondo variações representativas que estão associadas ao desempenho da arrecadação e cobrança 
tributárias.

Evolução do Investimento 

A análise da série histórica dos investimentos desta Secretaria, demonstra que, ao longo dos últi-
mos anos, os investimentos da SEFAZ têm sido desenvolvidos em duas principais fontes: Investimento 
com Fonte própria do Estado e Investimento com a fonte de financiamento de empréstimo externo 
(vide tópico 5.8 PROFISCO). O ciclo de 2019 a 2022 foi beneficiado pela adesão e assinatura do ter-
ceiro contrato de empréstimo para modernização da gestão fazendária (PROFISCO II). Em contrapon-
to, os investimentos com a fonte própria foram impactados pelas semelhantes razões que levaram à 
redução dos valores de custeio, destacando os anos de 2019 a 2022, com a capacidade crescente de 
execução orçamentária de investimentos provenientes do PROFISCO II, sendo um fator relevante para 
a administração fazendária e gestão fiscal, principalmente, no período desafiador da pandemia.
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Figura 53: Investimentos da SEFAZ-PE entre 2017 e setembro/2022.

(Fonte: SEFAZ-PE)

Custo da Administração Fazendária

Consolidando as análises das séries históricas do Custeio/Investimentos desta Secretaria e incor-
porando os valores relacionados  às despesas de pessoal ativo, é possível  compor um indicador de 
evolução do custo da administração fazendária que compara os valores necessários para manter o 
funcionamento da máquina fazendária  versus a arrecadação tributária obtida.

Figura 54: Custo da Administração Fazendária entre 2017 e setembro/2022.

(Fonte: SEFAZ-PE)
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Figura 55: Participação do custo da Administração Fazendária sobre a Receita.

(Fonte: SEFAZ-PE)

Agilização da liberação financeira

Importante registro sobre a agilização do rito de liberação das programações financeiras, neces-
sárias para processamento dos empenhos (primeiro estágio da execução da despesa). Estas libera-
ções vem ocorrendo de forma célere, o que possibilitou um ganho de agilidade na execução das demais 
etapas de processamento da despesa (liquidação e pagamento).

Tabela 17: Comparação da despesa líquida com a despesa paga no exercício.

COMPARAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
COM A DESPESA PAGA NO EXERCÍCIO 

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO 2016 A 2018 83%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2019 95%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2020 98%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2021 97%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2022 99%

(Fonte: DISCON | SEFAZ)

Redução da Restos a pagar

Coadunando com a ação de gestão fiscal estadual de redução dos Restos a Pagar e com a agili-
zação dos ritos de liberação da programação financeira, é possível verificar um importante resultado 
de redução dos valores inscritos em restos a pagar a partir do exercício de 2019. Tal resultado pode 
ser explicado tanto pelos reiterados ganhos de produtividade processual na execução orçamentária e 
financeira, (contabilizações de DH, empenhos, liquidação e inclusão de PD), de modo que, após inclusão 
da “Previsão de Desembolso – PD” no sistema e-Fisco, tem-se obtido a liberação dos recursos, via de 
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regra, imediatos, sendo este ponto determinante para a redução da inscrição em restos a pagar.

Tabela 18: Inscrição em restos a pagar.

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

ANO TOTAL INSCRITO

2016  R$  14,122,459.10 

2017  R$  20,087,800.71 

2018  R$  14,975,743.07 

2019  R$  5,160,715.90 

2020  R$  5,181,096.89 

2021  R$  5,121,369.90 

2022 R$ 0,00*

*Os empenhos de 2022 são inscritos no início de 2023.

(Fonte: DISCON | SEFAZ)
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5.4 Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
A Gestão de Pessoas é fundamental para o sucesso do desempenho institucional. As diretrizes e 

critérios de responsabilidade da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), envolvem a proposi-
ção, planejamento, coordenação e execução da política de gestão de pessoas na Secretaria, de acordo 
com as diretrizes estratégicas da Instituição, com vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
quadro funcional.

A Superintendência de Gestão de Pessoas tem como objetivo habilitador desenvolver e alocar as 
equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de funcionamento da SEFAZ, visando atender 
a esses objetivo, a SGP vem implementando projetos reestruturadores, financiados pelo PROFISCO 
II, dos quais destacamos, o de Gestão da Força de Trabalho e o Redesenho do modelo de atuação da 
Escola Fazendária.

A SGP está inserida no contexto da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional. É composta 
por uma força de trabalho de 53 pessoas e está organizada como ilustra o organograma a seguir: 

Figura 56: Organograma da Superintendência de Gestão de Pessoas.

(Fonte: SEFAZ-PE)

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Atualmente a SGP tem sob sua responsabilidade direta o Projeto Espaço Memorial Sefaz, que após 
sua finalização, ficará sob a gestão da Gerência do Programa de Educação Fiscal (GPEF).

O Espaço Memorial Sefaz é um projeto de requalificação e modernização do antigo Espaço Cícero 
Dias (ECCD), que será transformado em um centro de memória fazendária. O projeto prevê a inclu-
são de novas ferramentas tecnológicas interativas, com recursos multimídias, em ambiente híbrido. É 
um dos elementos que será introduzido no local para unir o passado, o presente e o futuro, de forma 
criativa, dinâmica e mais conectada com o público. 

Com investimento de 3 milhões de reais, aproximadamente, o projeto é financiado pelo Profisco II e 
encontra-se em fase de execução pelas seguintes empresas, com finalização prevista para dezem-
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bro/2022:

• Construtora Kaena (obra civil);

• Media Team (expografia);

• Guerra Consultoria (biblioteca).

O Espaço Memorial Sefaz está localizado no Edifício Sede, nos pavimentos térreo e primeiro andar, 
tem área total de aproximadamente 845 m² e será inaugurado no dia 12 de dezembro de 2022. Tem 
o objetivo de proporcionar o reconhecimento, a proteção e a valorização do patrimônio histórico da 
Sefaz, bem como ser um espaço para a dinamização das ações educativas do Programa de Educa-
ção Fiscal, além de contribuir para que as pessoas entendam na prática a importância da Secretaria 
para o desenvolvimento do Estado e da Sociedade.  Foi incorporado ao Espaço a Unidade de Do-
cumentação e Biblioteca (UNDB), com acervo especializado em direito tributário, educação fiscal e 
áreas afins às atividades fazendárias.  A UNDB passa também  por  um processo de modernização, 
fortalecendo ainda mais o elo entre a sociedade e a Instituição. 

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Designação do gestor do Espaço e composição da equipe;

• Definição e institucionalização da política de funcionamento;

• Elaboração do plano de divulgação e inserção do Memorial nos circuitos turísticos do Estado;

• Digitalização do acervo da UNDB;

• Conversão do material audiovisual;

• Aquisição do acervo do Plano de Aquisições;

• Restauração dos murais de Cícero Dias;

• Criação do site com conteúdo do Espaço,  tour virtual e agenda de visitação;

• Acessibilidade comunicacional;

• Instalação de circuitos de câmeras de segurança;

• Conclusão do Ambiente Mercado do Futuro;

• Conclusão do conteúdo do Cinema Interativo;

• Produção de informativos;

• Capacitação da equipe do Memorial quanto ao manuseio e funcionamento dos equipamentos;

• Ampliação de conteúdos dos equipamentos interativos.

APONTAMENTO DE RISCOS 

• Ausência de gestor do Espaço e equipe de trabalho, uma vez que impacta diretamente no 
funcionamento do Memorial;

• Ausência de saldo no contrato para digitalização de todo o acervo da UNDB, que ficará 
disponível nos equipamentos interativos sendo necessária uma nova licitação;

• Ausência de profissional de TI para conhecimento e suporte no que se refere aos equipamentos 
e softwares;

• Estado precário de conservação dos murais de Cícero Dias, sendo necessário definir 
estratégias para executar as restaurações, tendo em vista que a  atividade requer tempo e os 
murais  encontram-se  localizados nas áreas internas do Memorial e na recepção.
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ESCOLA FAZENDÁRIA (ESAFAZ)

Como braço da SGP, a Escola Fazendária tem a missão de estimular o desenvolvimento das poten-
cialidades dos servidores, assim como os valores necessários ao alcance das competências fazendá-
rias. Com o intuito de caráter educativo, visa também promover e institucionalizar a Educação Fiscal 
para o pleno exercício da cidadania. Na recente mudança da estrutura organizacional da SCI, a Gerên-
cia do Programa de Educação Fiscal passou a ficar subordinada à Escola Fazendária.

A Escola é responsável pelo planejamento, estruturação, execução e finalização de capacitações, 
construção de cursos EAD, gerenciamento e produção de eventos técnicos externos, elaboração do 
Plano Anual de Capacitações, produção do Relatório Gerencial da ESAFAZ, gerenciamento do Portal 
ESAFAZ/AVA, além das rotinas administrativas básicas fundamentais para a gestão da unidade.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Projeto PPP (Modelagem da Educação Corporativa): Consiste na concepção e modelagem da unidade 
de educação corporativa, com apresentação de plano de soluções de aprendizagem e definição de 
políticas de desenvolvimento dos servidores, de acordo com os conceitos e os princípios de Educação 
Corporativa, a fim de garantir o processo de capacitação e desenvolvimento dos fazendários. 
Status: Contratada a Consultoria FIA. Diagnóstico inicial concluído.

Projeto Trilhas de Aprendizagem: Tem como objetivo a elaboração, implantação e capacitação para 
gestão das trilhas de aprendizagem, que facilitem os processos de trabalho voltados a resultados e a 
preparação de toda equipe técnica da ESAFAZ para manutenção do modelo contratado.
Status: Licitação concluída e projeto não iniciado por orientação da consultoria FIA responsável pela 
implantação do PPP, aguarda-se a conclusão da 3ª fase do Projeto PPP.

Projeto Formação de Líderes e Sucessores: O Programa utilizará a metodologia de Trilhas de Aprendi-
zagem, considerando eixos de melhoria da gestão e formação de líderes e sucessores. 
Status: Licitação concluída e projeto não iniciado por orientação da consultoria FIA responsável pela 
implantação do PPP, aguarda-se a conclusão da 3ª fase do Projeto PPP.

Projeto Ferramenta DISC: Diagnóstico do perfil comportamental dos líderes através do teste de aná-
lise de perfil comportamental utilizando a metodologia DISC.
Status: Ordem de serviço assinada e projeto não iniciado por orientação da consultoria FIA responsá-
vel pela implantação do PPP, aguarda-se a conclusão da 3ª fase do Projeto PPP.

Projeto Aquisição de 5 cursos EAD: Aquisição de 5 cursos à distância, com licenças de uso vitalício, 
para utilização no Portal ESAFAZ com carga horária mínima de 12h/a. Cursos: 

• Inovação e planejamento;

• Gestão pública colaborativa;

• Economia e liderança criativa;

• Comunicação;

• Metodologias ensino aprendizagem ativas.

Status: 4 cursos foram entregues, com exceção do curso de Metodologias de Ensino-Aprendizagem 
Ativas.

Projeto Aquisição de 10 cursos EAD: Aquisição de 10 cursos à distância, com licenças de uso vitalício, 
para utilização no Portal ESAFAZ com carga horária mínima de 12h/a.
Status: Seleção das temáticas.

Projeto Montagem do Estúdio de Gravação de aulas EAD: Elaboração do projeto executivo, customiza-
do às necessidades da ESAFAZ, no que se refere ao revestimento e condicionamento acústico, assim 
como o luminotécnico.
Status: Prazo de entrega prorrogado para readequação do projeto inicial. 
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Projeto Execução do Estúdio de Gravação de aulas EAD: Revestimento e condicionamento acústico do 
estúdio e execução do projeto luminotécnico para a gravação de aulas.
Status: A ser iniciado.

Projeto Aquisição de Equipamentos do Estúdio aulas EAD: Tem como objetivo a aquisição de equipa-
mentos para estúdio de ensino a distância da Escola Fazendária.
Status: Em licitação.  

Projeto Participação de servidores através de compra de vagas em cursos, congressos e seminários, 
nos formatos presencial, remoto ou EAD: Tem como objetivo o aperfeiçoamento do corpo técnico da 
SEFAZ.
Status: Em andamento.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

Além da manutenção das atividades rotineiras, são prioridades da ESAFAZ:

• Designação de pessoa qualificada para a o Cargo de Direção da ESAFAZ;

• Execução dos  Projetos financiados pelo PROFISCO II;

• Conclusão da reforma da Escola Fazendária;

• Elaboração do Plano Anual de Capacitações;

• Preparação do Programa Introdutório para os novos fazendários que serão nomeados para o 
cargo de auditor em 2023.

APONTAMENTO DE RISCOS 

• A não execução dos projetos licitados, e possível devolução das verbas destinadas aos projetos 
financiados pelo PROFISCO II;

• A falta de espaço físico adequado dificulta o bom funcionamento da Escola;

• A ausência de Direção da Escola dificulta a execução dos  projetos já licitados,  a elaboração de 
novos projetos, bem como a condução de suas atividades  impactando no desenvolvimento dos 
servidores.

GERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (GDEP)

A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas é responsável por planejar, coordenar e aperfeiçoar 
os processos e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de pessoas, realizar a gestão do pro-
grama de estágio para garantir o desenvolvimento dos estagiários durante o exercício das funções 
na Secretaria, coordenar ações de bem-estar e qualidade de vida e valorização dos servidores, bem 
como prestar informações sobre serviços de assistência à saúde.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho: Projeto financiado pelo PROFISCO II, com a con-
tratação da Consultoria Leme, que visa proporcionar a gestão da força de trabalho através de softwa-
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re específico, permitindo a atualização das informações sempre que houver mudanças nos processos 
de trabalho, estrutura e recursos. Sendo um método dinâmico que tem capacidade de se  adaptar às 
mudanças do dia a dia. Atualmente, foram dimensionadas as seguintes unidades: SAFI, SGP, SPE e 8 
GEAFs da I Região Fiscal.
Status: Software em fase de conclusão.

Programa de Preparação de Aposentadoria: Visa proporcionar aos servidores a oportunidade de re-
fletir sobre as transformações inerentes ao processo de aposentadoria, orientar sobre o processo 
formal de aposentadoria,além de favorecer a construção, ou aprimoramento, de um projeto de vida. O 
programa é composto pelos pilares como Saúde, Finanças, Relações Pessoais e Social.
Status: Em fase de elaboração para  implantação.

Revisão e Otimização dos Processos de Trabalho: Visa proporcionar uma maior agilidade na execução 
das atividades, bem como padronizar e institucionalizar políticas e diretrizes de trabalho proporcio-
nando melhor atendimento ao cliente interno.
Status: Em andamento.

Projeto Pesquisa de Clima: Visa identificar o nível de favorabilidade do clima organizacional da Secre-
taria e definir ações corretivas que atendam as oportunidades de melhorias identificadas.
Status: Em fase de elaboração.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Monitorar a execução do concurso público para Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, com data 
de realização da prova prevista para 11/12/2022; 

• Elaborar Plano de gestão da força de trabalho, considerando o dimensionamento realizado, 
bem como o alinhamento com o plano estratégico da SEFAZ;

• Elaborar Processo para contratação de consultoria visando realizar a pesquisa de clima 
organizacional;

• Implantar o Programa de Preparação para Aposentadoria e promover evento de 
reconhecimento dos aposentados;

• Elaborar programa voltado a diversidade;

• Implantar o Programa de Doação de Sangue.

APONTAMENTO DE RISCOS 

O fechamento de postos de trabalho e a escassez de mão de obra qualificada, em virtude da quanti-
dade de servidores em abono permanência, aposentadoria compulsória e encerramento de contratos 
por tempo determinado, são riscos relevantes para a área. 

Atualmente, 47,50% dos servidores pertencentes ao Grupo Ocupacional de Apoio às Atividades Fa-
zendárias (GOAAF) e 33,82% dos servidores pertencentes ao Grupo ocupacional Administração Tri-
butária do Estado de Pernambuco (GOATE) recebem Abono Permanência. 

Em relação às aposentadorias compulsórias, a quantidade de servidores do GOAAF e GOATE que se-
rão aposentados em até 5 anos pode ser observada no quadro abaixo:
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Tabela 19: Quantidade de aposentadorias compulsórias em até 5 anos.

TEMPO GOATE GOAAF

Agora 2 -

Em 1 ano 1 -

Em 2 a 3 anos 13 3

Em 4 a 5 anos 8 3

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Entre 2024 e 2027, haverá o encerramento de 6 contratos por tempo determinado, cujos cargos e 
diretorias podem ser observados a seguir:

Tabela 20: CTDs  a serem encerrados entre 2024-2027.

CARGO DIRETORIA

Arquiteta DIENG

Técnico em contabilidade DIFIN

Engenheiro civil - Projetos DIENG

Engenheiro civil - Obras DIENG

Engenheira civil - Orçamentista DIENG

Arquiteta DIENG

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Além disso, há riscos associados à expansão da metodologia aplicada inicialmente pela Consultoria 
Leme para as demais áreas da Secretaria, bem como a adesão dos servidores ao Programa de Pre-
paração para Aposentadoria.

GERÊNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL (GPEF)

A GPEF é um espaço de educação informal com o propósito de disseminar a Educação Fiscal vi-
sando à construção da consciência voltada  para o pleno exercício da cidadania, propiciando ações e 
conhecimentos sobre a temática através da participação da sociedade em geral no funcionamento e 
aperfeiçoamento  dos controle social e fiscal do Estado. 

As ações da GPEF são baseadas no Programa Nacional da Educação Fiscal (PNEF) e no Grupo de 
Trabalho Nacional (GT-66). O Programa também trabalha com a colaboração dos parceiros  que com-
põem o GEFE-PE: TCE, MPPE, SCGE, RFB, SEE e CGU, em ações conjuntas. 

O Programa contempla os seguintes públicos: 

• Estudantes do Ensino Fundamental;

• Estudantes do Ensino Médio;
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• Servidores Públicos 

• Estudantes do Ensino Superior e Comunidade universitária;

• Sociedade em geral.

A principal prioridade é manter a constante disseminação dos conhecimentos da Educação Fiscal 
dentro e fora do espaço da gerência, por meio de atividades e ações que envolvam o público-alvo de 
forma didática, lúdica, interativa através da interdisciplinaridade e transversalidade.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Fiscafé: Disseminação de temas relacionados à educação fiscal e à cidadania em conversas informais 
acompanhadas de um bom café. Os eventos serão conduzidos por especialistas e trarão debates so-
bre o tema em forma de uma roda de conversa de forma a fomentar o conhecimento. 
Status: Em fase de finalização. 

Trilha da Cidadania: Pensando na responsabilidade de difundir a Educação Fiscal e identificando a 
criança como um importante agente de transformação da sociedade, a GPEF desenvolveu um jogo de 
tabuleiro com o tema "Trilha da Cidadania" para o público infantil, que será destinado aos filhos dos 
servidores da Secretaria da Fazenda. O jogo encontra-se em fase de finalização da arte e contratação 
do prestador de serviço gráfico.
Status: Em fase de finalização.

Exposição de Educação Fiscal: Com o objetivo de atingir a sociedade em geral e sensibilizá-la em re-
lação a Educação Fiscal, serão realizadas exposições em eventos públicos como Feiras, Shoppings, 
Bienais e afins. A exposição abordará os principais temas relacionados à cidadania ativa.
Status: Em desenvolvimento.

Desenvolvimento do PEEF-PE: Implantação do Programa Estadual de Educação Fiscal (PEEF-PE) jun-
to aos parceiros, que pretende despertar na sociedade pernambucana a consciência para o pleno 
exercício da cidadania, proporcionando-lhe conhecimentos sobre tributos, finanças públicas, controle 
e responsabilidade social. O Programa ainda pretende:

• Levar a capacitação aos professores da rede estadual e municipal o conhecimento sobre 
Educação Fiscal e finanças públicas, Revitalizar o programa nos municípios;

• Promover ações de educação fiscal junto aos parceiros para a educação e para a sociedade;

• Desenvolver uma consciência crítica, participativa e solidária junto ao indivíduo;

• Sensibilizar o cidadão para a função social do tributo;

• Incentivar a participação e o acompanhamento da sociedade na aplicação dos recursos 
públicos e no controle dos gastos públicos;

• Criar novos meios de comunicação digital por meio da interatividade para o público jovem;

• Recriar os Grupos Municipais de Educação Fiscal - GMEF para que a capilarização da Educação 
Fiscal e criação dos textos bases (PMEFs) nas secretarias de educação de diversos municípios 
de Pernambuco.

Status: Em desenvolvimento.

Desenvolvimento de Materiais Didáticos: Considerando que, além da exposições em ambientes exter-
nos, haverá visitação de público ao Espaço Memorial Sefaz, a GPEF desenvolverá material didático e 
informativo sobre a Educação Fiscal para distribuição aos diversos públicos: gibis, folders, marcador 
de livros, canetas, entre outros.

Status: A iniciar.
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AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Produzir materiais informativos a serem compartilhados entre servidores e visitantes;

• Finalizar o projeto Trilha da Cidadania;

• Executar o projeto Fiscafé;

• Realizar as exposições de Educação Fiscal;

• Programa Formação Cidadã.

APONTAMENTO DE RISCOS 

A GPEF tem como ponto de preocupação retornar com a inserção das ações de Educação Fiscal junto 
às escolas, tendo em vista que a prioridade das instituições de ensino é a recuperação do tempo per-
dido de aulas paradas na pandemia de COVID-19.

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS (GAPE) 

A GAPE tem a missão de planejar, coordenar, controlar e aperfeiçoar os processos e as atividades 
relacionadas à folha de pagamento e à gestão funcional dos servidores, como a gestão da força de 
trabalho, remuneração, direitos e benefícios de todos os colaboradores da SEFAZ.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Projeto Digitalização:  digitalização de documentos para armazenamento e tráfego dos documentos 
pessoais e profissionais dos servidores da SEFAZ, promovendo uma maior segurança na guarda de 
documentos, assim como maior agilidade no acesso às informações funcionais. O contrato contempla 
também ferramenta de consulta para realização de buscas em documentos.
Status: Fase final de digitalização dos documentos.

Acompanhamento da implantação e participação na integração do novo sistema de Gestão de RH da 
SAD (PESSOA)
Status: Em andamento.

Projeto Automatização dos processos: visa as otimizações nas atividades da equipe com atualização 
de documentação e confecção de POPs (Procedimentos Operacionais Padrões) contendo passo a pas-
so das execuções das atividades e contemplando a implantação do maior quantitativo possível de 
conversões dos formulários físicos para digital no SEI.
Status: Em andamento.

Projeto Reestruturação da Unidade de Atendimento ao Servidor: visa a modernização  na forma de 
atendimento, bem como a implantação de ferramentas que gerem autonomia do servidor no acesso 
às informações. 
Status: Em andamento.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Providenciar a nomeação dos aprovados no concurso para o GOAAF, em substituição aos 
desistentes;
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• Monitorar o término do prazo de prorrogação de posse de nomeados;

• Acompanhar a implantação e participação na integração do novo sistema de Gestão de RH da 
SAD (PESSOA);

• Dar continuidade a transição das atividades da Unidade Técnica de Processos e Sistemas de 
Pessoal, pois no projeto de reestruturação da SCI, esta unidade será descontinuada e algumas 
atividades permanecerão na equipe de Cadastro Funcional e outras serão transferidas para 
outra gerência;

• Avaliar a necessidade de unificação/integração dos sistemas utilizados pela Gerência, que 
tratam do mesmo tema gerando retrabalho. Deve ser considerado o novo sistema Gestão de 
RH da SAD (PESSOA) em fase de implantação.

• Sistemas utilizados: CONSIST-RH, SIIG-DDV, e-fisco-PRT, Sistema FUNAPE, SEI, 
EPF, SAGRES Módulo de Pessoal, Sistema da Grande Recife Consórcio – geração de 
crédito VEM TRABALHADOR, ATI Changepoint, COMPLETE e SAGENT, Conectividade 
Social, e-social(2020), SIGEPE, ferramenta Bizagi Modeler, Manuseio do Flexpub Suite 
(INTRANET SEFAZ)

• Dar Continuidade a participação da equipe nas capacitações para o novo sistema de Gestão 
de RH da SAD (PESSOA);

• Capacitar equipe em toda legislação referente à Gestão de Pessoas;

• Melhorar a comunicação entre as unidades;

• Dar continuidade a manutenção da organização das pastas dos servidores. 

APONTAMENTO DE RISCOS 

• Designação de um novo gestor para a Gerência a partir de dezembro/2022

• Ausência de processos de trabalho estruturados e normatizados

• O novo sistema de Gestão de RH da SAD (PESSOA) não está apto para receber a Folha de 
pagamento no início de 2023

• Desestabilização da internet frequentemente, gerando impacto na folha de pagamento



relatório de transiçãosefaz-pe

128Cap 05 - Gestão Interna SEFAZ-PE

RESULTADOS DA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS DE 2019 - 2022 

Evolução da Força de Trabalho

Em relação ao exercício 2019 percebe-se um decréscimo de 95 servidores. Além disso, atualmente 
353 servidores desta Secretaria estão em Abono de Permanência.

Tabela 21: Evolução da força de trabalho nos últimos 4 anos.

CARGOS 2019 2020 2021 2022*

AJE, GOAFF e GOATE 1052 996 941 952

EXQ, COM E CTD 195 197 196 172

TOTAL 1247 1193 1137 1124

*Dados coletados em outubro/22.

Legenda:

Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias – GOAAF

Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco - GOATE

Contrato por Tempo Determinado - CTD 

Extra Quadro - EXQ

Cargo Comissionado - COM

Assessor Jurídico Estadual - AJE

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Diagnóstico da Força de Trabalho

 

Figura 57: Diagnóstico da força de trabalho da SEFAZ-PE.

(Fonte: SGP | SEFAZ)
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Tabela 22: Lotação de Pessoal.

CARGO CAT CTE GSF SCI TATE OUTROS Total 
Geral

Cedido 45 17 6 87 2 0 157

Comissionado 2 0 6 2 - 0 10

Servidor 665 63 33 130 34 32 957

CTD 0 0 0 6 0 0 6

Total Geral 712 80 45 225 36 32 1130

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Tabela 23: Lotação de Funcionários Terceirizados.

CARGO CAT CTE GSF SCI TATE Total Geral

Auxiliar
Administrativo 198 6 15 64 10 293

Supervisor 11 1 1 19 0 32

Total Geral 209 7 16 83 10 325

(Fonte: DILOG | SEFAZ)

Recomposição da Força de Trabalho

O projeto de dimensionamento da força de trabalho conduzido pela Leme Consultoria em Gestão 
de RH,  objetivou identificar o quantitativo de pessoal necessário para realizar um conjunto de atribui-
ções em determinado período, mediante estrutura, demanda e condições de trabalho conhecidas ou 
estimadas. 

O método possibilita o gerenciamento das informações apuradas pelo dimensionamento devido a 
análise dos fatores tanto quantitativos quanto qualitativos e requisitos de perfil, no qual viabiliza criar 
referências de produtividade dos processos de trabalho, contribuindo para o aumento da eficiência e 
efetividade organizacional. É um método dinâmico e tem capacidade de se  adaptar às mudanças do 
dia a dia.

Foram dimensionadas as seguintes unidades: SAFI, SGP, SPE e 8 GEAFs da I Região Fiscal.

O resultado do dimensionamento da força de trabalho foi utilizado como referência para definição 
das alocações dos novos servidores, nas áreas dimensionadas.

Seleções Internas e Concursos

Foram realizados aproximadamente 21 processos seletivos visando à ocupação de cargos, gratifi-
cações ou composição da força de trabalho.
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Figura 58: Quantidade de processos seletivos internos e externos realizados entre 2019-2022.

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Detalhamento acerca dos concursos realizados no ano de 2022 (AsAAF, AnAAF e AFTE)

Concurso para GOAAF (AsAAF e AnAAF)

O concurso público para o Grupo Ocupacional de Apoio às Atividades Fazendárias (GOAAF) foi 
necessário, tendo em vista que o Quadro Permanente de Pessoal Administrativo da Secretaria da 
Fazenda, composto pelos cargos de analista (AnAAF), assistente (AsAAF) e auxiliar (AxAAF) de Apoio 
Administrativo às Atividade Fazendárias, encontrava-se com 149 (cento e quarenta e nove) servidores, 
representando um total de apenas 27% de sua força de trabalho, fixada em 550 servidores conforme 
Lei Complementar n° 277, de 05 de maio de 2014, a qual estabeleceu o plano de cargos e carreiras do 
referido Grupo Ocupacional.

Outrossim, o último concurso público para preenchimento de vagas referente ao Grupo Ocupacio-
nal em pauta, ocorreu no ano de 1986, ou seja, cerca de 36 anos, e que do quadro de servidores admi-
nistrativos na ocasição do concurso, 115 (cento e quinze) encontravam-se com abono de permanência, 
aptos a solicitar aposentadoria, o que poderá ocasionar o fechamento de postos de trabalho. Na ta-
bela a seguir estão identificadas as vagas previstas em edital e a quantidade de servidores nomeados 
e empossados. 

Tabela 24: Resultados do concurso para o GOAAF.

CARGO Vagas previstas 
em Edital

Quantidade de 
nomeados

Quantidade de 
empossados

AnAAF 30 62 53

AsAAF 10 30 25

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Concurso para GOATE (AFTE)

O Quadro Permanente de Pessoal da Administração Tributária do Estado de Pernambuco, com-
posto pelo cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual (AFTE) e de Julgador Administrativo eTribu-
tário do Tesouro Estadual (JATTE), encontra-se com 746 (setecentos e quarenta e seis) vagas ocu-
padas do cargo de AFTE, representando um total de apenas 55% de sua força de trabalho, fixadas 
em 1.361 servidores, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 107, de 14 de abril de 2008, a 
qual disciplina as carreiras integrantes do Grupo ocupacional Administração Tributária do Estado de 
Pernambuco (GOATE). 
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O último concurso público para preenchimento de vagas referente ao Grupo Ocupacional, ocorreu 
no ano de 2014, e que do quadro atual de servidores da Administração Tributária, 253 (duzentos e 
cinquenta e três) encontram-se com abono de permanência, aptos a solicitar aposentadoria.

Estão previstas 20 vagas para o cargo de AFTE no edital do referido concurso público, tendo pre-
visão de aplicação das provas de conhecimentos gerais e específicos, no dia 11/12/2022, conforme 
cronograma de atividades. A homologação do resultado final do concurso está prevista para o dia 
09/02/2023.

Vagas de Estágio Preenchidas

Atualmente, a SEFAZ disponibiliza 218 vagas de estágios de nível médio/técnico e superior. Duran-
te o quadriênio, entre reposições e substituições, foram preenchidas 302 vagas de estágio para nível 
médio e médio/técnico e 174 vagas para nível superior, totalizando em 476 estudantes que tiveram 
oportunidade de estagiar na Secretaria, conforme detalhamento abaixo:

Figura 59: Quantidade de Vagas de Estágio Preenchidas entre 2019-2022.

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Em 2022 o Núcleo de Supervisão de Estágio iniciou um processo de reestruturação visando oti-
mizar suas atividades, dentre elas, reformulação da folha de pagamento, estruturação do encontro 
de integração, criação de instrução normativa referente ao programa de estágio, bem como ações de 
engajamento e desenvolvimento dos estudantes na Secretaria.

Ações Relevantes Durante a Pandemia do COVID-19

Ampliação dos canais de atendimento ao servidor, pelo Serviço Social. Maior número de servidores 
atendidos pelo Serviço Social e mais bem orientados sobre o protocolo de prevenção a COVID-19 e 
demais informações de interesse.

Ao longo do último quadriênio, foram realizados aproximadamente 1.679 atendimentos pelo servi-
ço social, conforme gráfico abaixo. Destaca-se o aumento expressivo de atendimentos durante o ano 
de 2020 devido ao estado de emergência de saúde pública de importância internacional causado pela 
COVID-19.
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Figura 60: Quantidade de atendimentos do serviço social.

(Fonte: SGP | SEFAZ)

Em 2020 houve o lançamento do Circuito de Lives e Eventos de Integração visando  Proporcionar 
a integração entre colaboradores e servidores fazendários através de palestras com temas relaciona-
dos à saúde, bem-estar e qualidade de vida, compartilhando conhecimentos, experiências, reflexões e 
melhorias de saúde mental e física, bem como celebração de datas comemorativas.

Desenvolvimento dos Servidores da SEFAZ-PE

Principais investimentos realizados ao longo da gestão para o desenvolvimento dos servidores:

• Promoção de eventos gerenciais e educacionais, workshops e seminários. A ESAFAZ promoveu 
151 eventos presenciais e 51 na modalidade à distância, oportunizando a participação 
nestes eventos de 2.505 pessoas. As ações de desenvolvimento foram de caráter técnico/
operacional e comportamental/gerencial. 2.105 servidores foram capacitados presencialmente 
e 604 participantes estiveram presentes em ao menos uma ação de capacitação oferecida 
pela ESAFAZ. Este número demonstra a manutenção do esforço da equipe em incentivar a 
educação corporativa na SEFAZ;

• Workshop de Integração SEFAZ Pernambuco-Paraíba e Pernambuco-Piauí com participação 
de 72 Auditores Fiscais dos 3 estados. Facilitar a troca de experiências e boas práticas entre 
as Secretarias de Fazenda Estaduais possam trazer benefícios mútuos e incremento na 
fiscalização e arrecadação estaduais;

• Programa de Formação GDFAZ com 249 pessoas de 22 Secretarias de Fazenda beneficiadas. 
Promover acesso a conteúdo e palestrantes renomados nacionalmente, gratuitamente, para 
fortalecimento de competências dos servidores, direcionando-os no ambiente de trabalho, 
para os resultados pretendidos pelas instituições;

• Aquisição de 4 licenças de uso vitalício, de cursos EAD técnico-comportamentais a fim de 
ampliar o portfólio de cursos oferecidos pela Escola Corporativa aos seus servidores e 
servidores de Instituições Conveniadas, objetivando apoiar o processo de desenvolvimento 
das potencialidades, valores necessários para o alcance das competências fazendárias e de 
cidadania.
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5.5 Gestão da Tecnologia da Informação 
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) exerce um papel fundamental na missão 

da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco de prover e gerir os recursos necessários à im-
plementação das políticas públicas do Estado com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico. 
A área direciona seus esforços para entregar serviços e soluções confiáveis, simplificadas e com alta 
disponibilidade, atendendo aos prazos, otimizando gastos, definindo e seguindo padrões de Estrutura 
de Dados, Segurança da Informação, Testes de Software, Arquitetura e Privacidade.

Uma das grandes responsabilidades da STI é manter o Sistema Corporativo do Estado de PE (e-Fis-
co), que disponibiliza serviços para atender contribuintes, cidadãos, áreas finalísticas da Secretaria da 
Fazenda e demais órgãos e secretarias do Estado, promovendo agilidade e otimização aos processos. 
O e-Fisco contempla desde a elaboração do PPA e da LOA, até a execução orçamentária e financeira 
do Governo Estadual, com a utilização da solução por todas as secretarias e órgãos do Estado. 

O sistema é integrado aos bancos que operam a Conta Única do Estado, além do Tesouro Estadual, 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Assembleia Legislativa. Também está integrado com a plata-
forma do Governo Federal para o acesso único a partir de login no GOV.BR. 

O banco de preços de materiais e serviços do Estado também está no e-Fisco, o que faz com que 
as licitações do Estado ocorram de forma integrada. A solução concentra e disponibiliza informações e 
funcionalidades que atendem os processos internos da área tributária, bem como os contribuintes nos 
diversos segmentos de negócio.

A STI também é responsável pela manutenção do Portal Nacional da GNRE, implantado pela SE-
FAZ-PE em 2010, que permite aos contribuintes do Brasil a geração de Guia Nacional de Recolhimento 
de Tributos Estaduais, documento de uso frequente por todos aqueles que realizam operações de ven-
das interestaduais sujeitas à substituição tributária, beneficiando milhares de contribuintes em todo o 
país.

Atualmente, existem 25 UFs que fazem parte desse programa, incluindo a UF PE, onde a aplica-
ção está hospedada. Todas essas UFs integram seus sistemas internos de arrecadação com o Portal 
GNRE.

A Secretaria da Fazenda de PE é o órgão autorizador das NF-e (notas fiscais eletrônicas) emitidas 
pelo Estado. Dessa forma, também é responsabilidade da STI a manutenção da aplicação do autori-
zador de NF-e, que possui integração com o autorizador Nacional para recebimento das NF-es auto-
rizadas por outras UFs destinadas a Pernambuco.

A STI foi responsável pela implantação da solução de Big Data e Analytics, iniciada no último tri-
mestre de 2019, que proporcionou o aumento na capacidade de tratamento, armazenamento e ex-
ploração de grandes volumes de dados dos diversos Documentos Fiscais Eletrônicos, atendendo à 
crescente demanda por informações, cruzamentos e malhas fiscais da Gestão da SEFAZ-PE.

A SEFAZ/STI tem destaque na participação do Comitê de TI do Estado de PE, bem como da Coor-
denação Adjunta da COGEF TI (Grupo Nacional de Modernização dos Fiscos Nacional). 

A SEFAZ-PE participa desde 2017 da pesquisa para a aferição do Índice de Governança de TI na 
Administração Pública Estadual, realizada bienalmente com o objetivo de identificar o nível da gover-
nança de TI dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de Pernambuco – PE, tendo a STI se 
mantido em 1º lugar na posição de destaque e evolução ao longo de sua participação, conforme mos-
tra a figura abaixo:

Figura 61: Índice de Governança de TI na Administração Pública Estadual.

(Fonte: STI | SEFAZ)
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Com a perspectiva de aumentar o valor da contribuição de TI para os negócios da Secretaria, a STI 
tem como objetivos maiores:

• Garantir compliance, alinhamento estratégico e otimização do uso de recursos de TI;

• Suportar a otimização da gestão dos gastos públicos;

• Contribuir para a otimização da arrecadação do Estado.

Tudo isso com o objetivo de garantir a sustentabilidade e otimização dos serviços por meio de ino-
vações tecnológicas, aumento de maturidade em práticas de TI e no desenvolvimento e sustentação 
de produtos e serviços.

A SEFAZ-PE atua em TI de forma centralizada através da Superintendência de Tecnologia da In-
formação, como ilustrado no organograma a seguir:

Figura 62: Organograma da Superintendência de Tecnologia da Informação.

(Fonte: STI | SEFAZ)
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As atividades de TI são gerenciadas predominantemente pelo quadro de funcionários da Agência 
Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e operacionalizada através de contratos terceirizados, 
contando com 241 colaboradores da STI, 31 Analistas Gestores de TI (AGTICs, cedidos da ATI) e com 
210 colaboradores terceirizados. 

A STI mantém o parque tecnológico da SEFAZ-PE em pleno funcionamento, aprimorando a sua 
infraestrutura e disponibilizando o suporte necessário para a manutenção dos dados armazenados e 
os prédios, conforme apresentamos na imagem abaixo:

Figura 63: Infraestrutura de suporte para a manutenção dos dados armazenados e dos prédios da SEFAZ-PE.

(Fonte: STI | SEFAZ)

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

Os projetos em execução e previstos na área, bem como seus resultados esperados, podem ser obser-
vados a seguir.

Segurança da Informação

Monitoramento contínuo de ciberameaças, por empresa especializada: EM ANDAMENTO. Garantir a 
disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados e sistemas fazendários, em face de cibera-
taques.

Aquisição de cofre de senhas: PREVISTO. Garantir o acesso seguro ao ambiente de sustentação de TI 
da Secretaria, com o devido registro das atividades dos responsáveis pela administração desse am-
biente.

Sistema para gestão de vulnerabilidades em ativos de Tecnologia da Informação: PREVISTO. Sistema 
de gestão de vulnerabilidade implantado e operante.
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Infraestrutura Tecnológica

Portal de Serviços Sefaz.PE: EM ANDAMENTO. Projeto de unificação dos canais digitais da SEFAZ-PE, 
que reúne serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas da Secretaria. 
Gerencia o acesso e a autorização aos serviços prestados pela Sefaz, tanto para os sistemas legados, 
quanto para os novos sistemas desenvolvidos seguindo a nova arquitetura de sistemas (cloud native 
apps).

Hospedagem do Portal GNRE em Nuvem: EM ANDAMENTO.Hospedagem do Portal GNRE em infraes-
trutura de Nuvem com disponibilidade mínima de 99.4%.

Serviço de Impressão Corporativa: EM ANDAMENTO. Garantir os serviços de impressão na SEFAZ.

Aquisição da Ferramenta de Backup do Hadoop e PostgreSQL: EM ANDAMENTO. Garantir segurança, 
integridade e disponibilidade (recuperação) dos dados fazendários, dados estes de suma importância 
para a execução dos processos do órgão e para a tomada de decisão pela Gestão da SEFAZ.

Atualização tecnológica para a versão Cloudera CDP: EM ANDAMENTO. Garantir a continuidade do 
acesso aos dados do ambiente do Big Data para atender às frequentes e crescentes demandas de 
cruzamentos e análises de informações das áreas gestoras da SEFAZ-PE.

Aquisição de Licenças Erwin, treinamento e atualização dos modelos de dados para a nova versão: 
PREVISTO. Garantir a continuidade da utilização do software Erwin pelas equipes de Banco de Dados 
e Desenvolvimento de sistemas.

Proteção e Recuperação de Dados Fazendários: EM ANDAMENTO. Nova arquitetura de backup base-
ada em disco com migração para fita apenas dos backups dos dados de longa retenção.

Contratação de Ferramentas de escritório e correio eletrônico na NUVEM: EM ANDAMENTO. A me-
lhora da experiência do usuário e capacidade de desempenhar atividades remotas com mais eficiên-
cia. Trabalho colaborativo descentralizado.

Aquisição de servidores para grandes prédios e postos fiscais: EM ANDAMENTO. Estabilidade no pro-
cessamento dos grandes prédios e postos fiscais.

Ampliação da capacidade de armazenamento dos datacenters da SEFAZ/PE no edf. San Rafael e ATI 
e no ambiente de Big Data: EM ANDAMENTO. Possibilidade de expansão dos sistemas corporativos e 
processo de Big Data.

Adesão a solução de Wi-FI da rede PE-Conectado II: EM ANDAMENTO. Substituição do modelo Capex 
pelo modelo Opex e terceirização da operação da rede WI-Fi.

Atualização da rede ethernet para o acesso cabeado nas unidades e nos datacenters da SEFAZ: PRE-
VISTO.  Modernização e aumento na capacidade e segurança da rede ethernet nos datacenters e 
unidades da SEFAZ.

VDI: PREVISTO. Criação de infraestrutura para o trabalho remoto.

Monitoramento de Performance das Aplicações: EM ANDAMENTO. Melhoria na satisfação dos usuá-
rios e confiança nos serviços prestados pela Sefaz

Implantação do e-Fisco na nova plataforma de sistemas Openshift Cloud Suite: EM ANDAMENTO. 
Infraestrutura para DevOps, facilita o desenvolvimento de aplicações nativas em nuvem com as mais 
modernas tecnologias de mercado, baseadas na arquitetura de micros serviços (maior isolamento en-
tre as camadas da aplicação).

Implantação das salas de videoconferência: PREVISTO. Agilidade nas tomadas de decisão, economia 
com diárias, custos de transporte e diminuição do tempo com deslocamento.

Implantação de link redundante para os Postos Fiscais: EM ANDAMENTO. Atendimento das necessi-
dades atuais da gestão das operações e informações fiscais; Garantia da disponibilidade dos postos 
fiscais 24hs x 7dias; Agilidade no tratamento das cargas; Redução de erros decorrentes de tratamento 
duplicado dos MDFes; Incremento da segurança, uma vez que o novo sistema utiliza tecnologias mais 
atuais de desenvolvimento.

Implementação de uma aplicação piloto (ou aplicação de referência) para validar uma proposta de 
arquitetura de referência (micros serviços): EM ANDAMENTO. Definição de uma nova arquitetura de 
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desenvolvimento e integração de sistemas.

Governança de TI

Migração da Ferramenta Channel para Nuvem: EM ANDAMENTO. Uma ferramenta com novas funcio-
nalidades de gerenciamento ágil. Melhoria de usabilidade, performance e um curto tempo de resposta 
às solicitações de correções.

Elaborar uma estratégia para implantação de uma cultura de inovação baseada no Marco Legal das 
Startups: PREVISTO. Implantação da cultura de inovação na SEFAZ e ampliação da capacidade de 
atendimento das demandas das áreas de negócios.

Desenvolvimento de Sistemas

Estudo para substituição da ferramenta SIIG: PREVISTO.    

Proposição de solução para descontinuar o uso do SIIG na instituição.

Retirada dos Sistemas e Serviços do Mainframe da ATI: EM ANDAMENTO. Garantir compliance, ali-
nhamento estratégico e otimização do uso de recursos de TI; Liberação do mainframe instalado na ATI, 
com consequente economia para o Estado a partir da eliminação do custo envolvido com a manuten-
ção do ambiente.

Consumo de Dados

Acesso às bases de b-Cadastro (Cadastro de CPF e CNPJ) do SERPRO: EM ANDAMENTO. Com o 
acesso aos dados de cadastro de CPF e CNPJ da plataforma b-Cadastro da RFB-SERPRO, a SEFAZ-
-PE tem como meta:

• Elevação do nível de qualidade dos serviços prestados pela SEFAZ-PE ao contribuinte

• Pré-preenchimento e validação de dados cadastrais

• Redução, de forma significativa, das falhas na identificação das pessoas física e jurídica

Implantação do Modelo de Consumo de Dados: EM ANDAMENTO. Criação das esteiras de execução 
de acordo com as características da demanda; Maior transparência e celeridade no atendimento; Pu-
blicidade e retenção do conhecimento dos processos que envolvem a análise dos dados e aumento da 
capacidade de atendimento fortalecendo as Diretorias com a descentralização do BI.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

A seguir estão listadas as principais atividades que possuem recomendação de priorização para a 
próxima gestão: 

• Revisão do Mapa Estratégico da STI;

• PETI - Planejamento Estratégico de TI;

• Acompanhamento da realização do concurso da ATI;

• Participação Trimestral no grupo da COGEF TI;

• PDTI - Plano Diretor de TI;

• Elaboração do formato de contratação por área de atuação da STI;

• Planejamentos e acompanhamentos do 1º Ciclo e 2º Ciclo OKR;

• Apoio as áreas na adaptação da Nova versão da Ferramenta Channel Cloud;
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• Auditorias de Processo da MDA;

• Reunião de acompanhamento mensal da evolução dos Projetos da STI;

• Acompanhamento e treinamento do uso da MDA pela equipe de desenvolvimento;

• Realização de reunião mensal do comitê de TI;

• Atesto de Notas Fiscais - processos no SEI criados pela GCSO para atesto de notas fiscais 
decorrentes de contratações/aquisições de bens e serviços de TIC realizadas pela SEFAZ;

• Prorrogações contratuais - processos criados para prorrogações de contratos existentes que 
demandam um curto prazo e necessitam de atenção por depender de anuência da Contratada;

• Validação do Boletins de Execução dos Serviços (BES) pelas gerências da STI - verificação das 
horas apontadas por serviço para cada uma das equipes nas diversas áreas dentro da STI;

• Contratações/Aquisições de Bens e Serviços críticos de TIC para SEFAZ - processos 
relacionados à objetos críticos cuja interrupção têm impacto imediato à SEFAZ e na sociedade, 
e deve ser adiantado as fases iniciais da contratação (Elaboração de DOD, ETPA, obtenção de 
propostas, pesquisa de mercado e Termo de Referência);

• Validação das Ordens de Serviços (OS) da STI - a GCSO é responsável por gerenciar e 
consolidar as Ordens de Serviços enviadas pelas gerências para as empresas que alocam 
colaboradores para prestação de serviços de terceirização;

• Elaboração e gestão/acompanhamento do orçamento anual de TI;

• Elaboração da LOA referente às contratações orçamentárias de TI;

• Elaboração do PCTIC para controle das contratações de TI pela ATI (Agência de Tecnologia da 
Informação);

• Controle de Execução Financeira;

• Renovação do contrato do software topdesk (atendimento de incidentes e mudanças);

• Prorrogação do contrato do software de governança de riscos e LGPD;

• Prorrogação do contrato de monitoramento de ciberameaças;

• Prorrogação do contrato de antivírus;

• Renovação do contrato de manutenção da sala-cofre;

• Aquisição da Ferramenta de Backup do Hadoop e PostgreSQL;

• Atualização tecnológica para a versão Cloudera CDP;

• Renovação dos contratos de assistência técnica a hardware (Servidores, switches, storages, 
robôs de backup, nobreaks, estabilizadores);

• Renovação dos contratos de subscrição dos softwares da Red Hat (NewSupri e Ross Tech);

• Aquisição de dispositivo de armazenamento de dados (Storage) do datacenter SANRAFAEL;

• Aquisição de servidores e storages para proteção e recuperação de dados e contratação de 
serviços e treinamento para o projeto de proteção e recuperação de dados;

• Aquisição de licença do Delphi para garantir a sustentação e evolução do DFV;

• Continuidade da priorização das atividades para o projeto de Padronização das Fontes de 
Recurso;

• Acompanhamento dos projetos e faturamento do contrato de fábrica de desenvolvimento de 
sistemas PROFISCO;

• Acompanhamento dos projetos do contrato de Automação de Processos (transformação 
digital) do PROFISCO;

• Acompanhamento da execução dos produtos priorizados pelo comitê de TI da SEFAZ;

• Processos de robotização de serviços priorizados nas áreas de negócio da SEFAZ;

• Manter o atendimento, suporte e evolução aos painéis de visualização, bases analíticas e 
ferramentas de Análise de Dados da SEFAZ-PE.
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APONTAMENTO DE RISCOS 

A não execução das atividades listadas abaixo, podem acarretar os seguintes riscos associados:

• Revisão do Mapa Estratégico da STI: Falta de foco para as ações e desalinhamento da área 
Junto as diretrizes da SEFAZ;

• Planejamento Estratégico de TI (PETI): Falta de foco para as ações e desalinhamento da área 
junto às diretrizes da SEFAZ;

• Acompanhamento da realização do concurso da ATI: Perda de conhecimento do negócio devido 
a rotatividade e diminuição de produtividade em função da curva de aprendizado;

• Participação Trimestral no grupo da COGEF TI: Ausência de alinhamento da SEFAZ-PE com 
relação às diretrizes de TI definidas para os fiscos do Brasil;

• Plano Diretor de TI (PDTI): Não atingimento dos objetivos e  metas estabelecidas no PETI;

• Elaboração do formato de contratação por área de atuação da STI: Dependência de uma única 
empresa e demora na reposição dos colaboradores, impactando as diversas áreas ao mesmo 
tempo;

• Planejamentos e acompanhamentos do 1º Ciclo e 2º Ciclo OKR: Não atingimento dos objetivos 
estabelecidos no Mapa estratégico da STI e Painel SPE;

• Apoio as áreas na adaptação da Nova versão da Ferramenta Channel Cloud: Não usabilidade 
da Ferramenta na sua totalidade e demora na adaptação;

• Auditorias de Processo da MDA: Descontinuidade do processo da MDA;

• Reunião de acompanhamento mensal da evolução dos Projetos da STI: Projetos não concluídos 
no prazo devido à falta de gerenciamento dos impedimentos;

• Acompanhamento e treinamento do uso da MDA pela equipe de desenvolvimento: 
Descontinuidade do processo da MDA;

• Realização de reunião mensal do comitê de TI: Falta de priorização para as entregas de 
valor; Não alinhamento das demandas recebidas para definição de responsabilidades; Falta 
de acompanhamento dos encaminhamentos do mês anterior e; Falta de direcionamento e 
tratativa das ações para assuntos emergenciais que demandem ciência ou intervenção do 
Comitê;

• Atesto de Notas Fiscais: Interrupção do serviço por:

• Atraso por parte da contratada nos envios das NFE e Documentos;
• Atraso em atesto da NFE pelo fiscal do contrato;
• Atraso em diligências submetidas às outras áreas.

• Prorrogações contratuais: Interrupção do serviço por:

• Atraso no recebimento da carta de anuência da contratada;
• Não conseguir cotações de outras empresas da declaração de vantajosidade;
• Objeto não encontrado em pesquisa de Mercado.

• Validação do Boletins de Execução dos Serviços (BES) pelas gerências da STI: Não pagamento 
em mês subsequente devido à:

• Atraso na aprovação dos apontamentos no Channel pelas gerências;
• Atraso na aprovação das horas excedentes previstas no mês pelas gerências;
• Atraso no envio do BES pelas empresas;
• Atraso na validação do BES pela GCSO.

• Contratações/Aquisições de Bens e Serviços críticos de TIC para SEFAZ: A não contratação/
aquisição dos bens ou serviços pode não ocorrer por:
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• Atraso na elaboração dos Documentos pré processuais;
• Atraso na apreciação destes documentos pela ATI;
• Demora para aprovação da CPF;
• Aprovação do Objeto no orçamento, quando o mesmo não estava previsto pela chefia 

superior;
• Demora no trâmite do processo nas diversas áreas da SEFAZ;
• Não conseguir referência de preços para comprovação de compatibilidade de preço para 

declaração de compatibilidade;
• Objeto não encontrado em pesquisa de Mercado. 

• Validação das Ordens de Serviços (OS) da STI: O não envio da Ordem de Serviço pode 
impactar em não previsão dos serviços/horas a serem executadas no mês pelas empresas 
terceirizadas nas diversas áreas a serem alocadas;

• Elaboração e gestão/acompanhamento do orçamento anual de TI, LOA, PCTIC controle de 
Execução Financeira: A falta de um objeto no orçamento, na LOA ou no PCTIC pode acarretar a 
não contratação do mesmo, por falta de previsão orçamentária;

• Renovação do contrato do software topdesk: Indisponibilizar o portal de autoatendimento;

• Prorrogação do contrato do software de governança de riscos e LGPD: Punições da Agência 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em face de ausência de evidências de conformidade;

• Prorrogação do contrato de monitoramento de ciberameaças: Perda de visibilidade das 
ciberameaças, incrementa-se o risco de ocorrência de incidentes cibernéticos;

• Prorrogação do contrato de antivírus: Perda de dados, descontinuidade do serviço prestado 
pelos sistemas fazendários;

• Renovação do contrato de manutenção da sala-cofre: Grave risco de indisponibilidade dos 
principais serviços de TI da SEFAZ-PE, com consequente perda de arrecadação e transtorno 
aos usuários (auditores, demais órgãos da APE e contribuintes);

• Aquisição da Ferramenta de Backup do Hadoop e PostgreSQL: Risco de perda de dados 
armazenados na plataforma Hadoop e PostgreSQL;

• Atualização tecnológica para a versão Cloudera CDP: Interrupção do suporte do fabricante em 
casos falhas no funcionamento do software ou falhas de segurança possibilitando a ocorrência 
de indisponibilidade do ambiente hoje essencial para as tomadas de decisões pela Gestão da 
SEFAZ;

• Renovação dos contratos de assistência técnica a hardware: Grave risco de indisponibilidade 
dos principais serviços de TI da SEFAZ-PE, com consequente perda de arrecadação e 
transtorno aos usuários;

• Renovação dos contratos de subscrição dos softwares da Red Hat: Interrupção do suporte 
do fabricante em casos falhas no funcionamento dos softwares ou falhas de segurança 
possibilitando a ocorrência de indisponibilidade dos serviços;

• Aquisição de dispositivo de armazenamento de dados do datacenter SANRAFAEL: 
Indisponibilidade dos serviços principais;

• Aquisição de servidores e storages para proteção e recuperação de dados e contratação 
de serviços e treinamento para o projeto de proteção e recuperação de dados: Possível 
Interferência na execução dos sistemas transacionais da SEFAZ-PE (e-Fisco, NFe) devido a 
extrapolação da janela de backup ou eventual cancelamento de backups;

• Aquisição de licença do Delphi para garantir a sustentação e evolução do DFV: 
Descontinuidade de manutenção da aplicação caso a máquina onde a licença está instalada 
apresente defeito;

• Continuidade da priorização das atividades para o projeto de Padronização das Fontes de 
Recurso: Sanções para o Estado;

• Acompanhamento dos projetos e faturamento do contrato de fábrica de desenvolvimento de 
sistemas PROFISCO: Não cumprimento dos marcos do PROFISCO e perda de crédito perante o 
BID;
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• Acompanhamento dos projetos do contrato de Automação de Processos (transformação 
digital) do PROFISCO: Não cumprimento dos marcos do PROFISCO e perda de crédito perante 
o BID;

• Acompanhamento da execução dos produtos priorizados pelo comitê de TI da SEFAZ: 
Descontinuidade dos serviços disponíveis para as áreas de negócio da SEFAZ, órgãos do 
Estado e cidadãos;

• Processos de robotização de serviços priorizados nas áreas de negócio da SEFAZ: 
Descontinuidade dos serviços de robotização disponíveis para atendimento às áreas de negócio 
da SEFAZ;

• Manter o atendimento, suporte e evolução aos painéis de visualização, bases analíticas e 
ferramentas de Análise de Dados da SEFAZ-PE: Ausência de manutenção evolução e correção 
dos Painéis, Bases e Ferramentas de Análise de Dados.

RESULTADOS DA GESTÃO DE  TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO DE 2019 - 2022

2019

• Parcelamento automático na  Internet: Implantado serviço para solicitação de parcelamento e 
regularização de Débito, na internet, por meio de certificado digital;

• Operacionalização e implantação do Big Data & Analytics: Infraestrutura de alta 
disponibilidade para tratamento, armazenamento e exploração de grandes volumes de 
dados oriundos de Documentos Fiscais Eletrônicos e outras fontes de dados atendendo à 
crescente demanda de cruzamentos e análises de informações das áreas gestoras da SEFAZ/
PE, demandas estas que a infraestrutura de TI, até então disponível no órgão, não tinha mais 
capacidade de recursos tecnológicos suficientes para atender adequadamente;

• Implantado o processo de Assinatura Digital nos documentos de Empenho, Liquidação e 
Pagamentos: Proporcionou ao estado de Pernambuco mais agilidade, eficiência, segurança e 
redução de custos, agregando também benefícios ambientais com a eliminação da necessidade 
de impressão dos documentos;

• Implementação do SEI na SEFAZ: Proporcionou a redução do tempo de tramitação dos 
processos Administrativos; facilitou o acompanhamento dos processos;redução de consumo de 
papel  e supressão dos deslocamentos de pessoal e transporte para entrega de documentos 
administrativos;

• Melhoria do Ambiente Fazendário com a Implantação da Gestão das Integrações de Dados 
da SEFAZ: Redução de eventuais impactos causados por alterações de banco de dados em 
sistemas dependentes de integrações de dados; a prevenção, a identificação e a correção de 
erros no ambiente de produção; maior segurança e estabilidade dos bancos de dados dos 
serviços de TI da SEFAZ/PE;

• Inovação Tecnológica do e-Fisco:

• Definição de uma nova interface gráfica para o e-fisco alinhada aos padrões de 
modernidade e acessibilidade, com funcionalidades categorizadas por serviços, alterando 
a visão atual por sistema, para uma visão aplicada ao negócio;

• Definição de nova arquitetura de desenvolvimento do e-fisco, promovendo atualização 
tecnológica para possibilitar mais agilidade no desenvolvimento e manutenção das 
funcionalidades, diminuindo a complexidade e automatizando processos.

• Atualização do Parque Tecnológico com:

• 108 desktops de bom desempenho;
• 104 notebooks de alto desempenho.
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• Melhoria na Infraestrutura e Suporte:

• Ampliação da infraestrutura elétrica do Data Center permitindo a instalação de novos 
equipamentos, como por exemplo os racks do projeto Big data;

• A aquisição de equipamento storage baseado na tecnologia all-flash garantiu o 
armazenamento seguro do crescente volume de dados oriundos de Documentos Fiscais 
Eletrônicos (em particular, Nota Fiscal Eletrônica-NFe e Nota Fiscal ao Consumidor 
Eletrônica-NFC-e) enquanto ao mesmo tempo reduziu a ocupação física do datacenter e 
o consumo de energia elétrica. Atualização do parque de equipamentos;

• Melhoria na infraestrutura de trabalho em atendimento às solicitações de ajustes 
do espaço físicos e dos equipamentos visando o melhor desempenho das atividades 
fazendárias.

• Quantidade de projetos concluídos e em andamento:

• Concluídos: 19.329 horas 

 - Área Tributária: 24 projetos
 - Área Financeira: 13 projetos

• Em andamento: 43.177 horas

 - Área Tributária: 14 projetos
 - Área Financeira: 8 projetos 
 - Área Administrativa: 3 projetos

2020

• Contratação de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão de TI da SEFAZ: 
Aperfeiçoamento dos processos de trabalho, infraestrutura tecnológica e atendimento ao 
usuário, contribuindo para o fortalecimento do alinhamento estratégico da área de TI com 
a organização, buscando alternativas de curto, médio e longo prazos que contribuam para 
potencializar os resultados da SEFAZ-PE, implementando novas oportunidades, fortalecendo a 
comunicação interna e externa e minimizando possíveis fragilidades do modelo atual;

• Implantação da Administração de Dados para o Big Data: Melhorias no desempenho das 
aplicações corporativas e das consultas aos dados estratégicos tanto no ambiente transacional 
quando no ambiente do Big Data, aumento na segurança de acesso aos dados, correção 
de falhas das versões dos Sistemas Gerenciadores de Dados, disponibilização de novas 
funcionalidades e aumento na estabilidade e disponibilidade de todo ambiente de dados do 
órgão;

• Disponibilização de Ambiente para garantia do Teletrabalho, durante a Pandemia COVID-19;

• Instalação da Central de Operações e Controle do Data Center;

• Atualização do parque tecnológico: melhoria significativa no desempenho dos equipamentos do 
parque da SEFAZ garantindo qualidade na execução dos trabalhos nas áreas meio e fim.

• 375 desktops de alto desempenho;
• 72 notebooks de alto desempenho;
• 02 notebooks 2 x 1 de alto desempenho;
• 03 tablets.

• Quantidade de projetos concluídos e em andamento:

• Concluídos: 13.075 horas 

 - Área Tributária: 16 projetos
 - Área Financeira: 8 projetos

• Em andamento: 72.681 horas

 - Área Tributária: 15 projetos
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 - Área Financeira: 8 projetos 
 - Área Administrativa: 4 projetos 

2021

• Adequação à LGPD

• Publicada em dezembro de 2020 a Portaria  SF 206 com a nomeação da Encarregada 
e o Grupo Técnico de apoio; foram recebidas da PGE as cláusulas padrão a serem 
aplicadas no processo de adequação de contratos e convênios; e foram inventariados 67 
sistemas fazendários que consomem dados pessoais, dos quais 53  da CAT, 8 da CTE e 6 
da SCI;

• Em março de 2021, foi contratado serviço para automatizar as atividades da governança 
da LGPD, por meio de consultoria e disponibilização de portal eletrônico, onde são 
armazenadas e atualizadas todas as informações identificadas no projeto, inclusive 
o plano de ação automatizado, e os painéis de gestão de riscos de áreas, processos e 
sistemas fazendários;

• Durante a auditoria da Política Estadual de Proteção de Dados – PEPD, conduzida pela 
Controladoria, destacou-se em 2º lugar dentro do Estado de Pernambuco;

• Foi apresentado o macroprocesso definido para atendimento à LGPD da SEFAZ-PE;
• Foram publicados no Portal da Transparência da SEFAZ-PE os seguintes documentos:

 - Termo de uso da SEFAZ-PE;
 - Política de Proteção de Dados Pessoais Local (PPDPL) da SEFAZ-PE;
 - Política de Privacidade da SEFAZ-PE;
 - Termos de uso de software, por exigência do PEPD;
 - Instrução Normativa de indicação dos encarregados SEFAZ-PE.

• Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão de TI da SEFAZ

• Apoio à implantação de práticas propostas no modelo de gestão estratégica da STI;
• A revisão do modelo de gestão foi dividida em torres para melhor avaliação, atuação e 

proposição de melhorias, em cada frente:

 - Torre 1 - Gestão Estratégica de TI;
 - Torre 2 – Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
 - Torre 3 - Gestão de Incidentes e Requisições;
 - Torre 4 – Gestão de Dados;
 - Torre 5 - Avaliação do Ambiente Tecnológico;
 - Torre 6 – Contratações de TI;
 - Torre 7– Estrutura  Organizacional e Gestão de Pessoas.

• Nova estrutura do Comitê de TI

• Análise e direcionamento dos principais investimentos e esforços em projetos, produtos e 
infraestrutura de tecnologia da informação;

• Definição de prioridades no portfólio de desenvolvimento de sistemas e subsistemas;
• Definição de prioridades na formulação e execução dos projetos e demandas 

relacionados a Dados;
• Acompanhamento do andamento e direcionamento de soluções para os principais 

projetos da área de Tecnologia da Informação.

• Atualização do Parque Tecnológico com:

• 1.017 desktops de bom desempenho;
• 104 notebooks.

• Atualização do ambiente de recursos de processamento e armazenamento compartilhados: 
melhoria significativa na disponibilidade dos principais sistemas corporativos através da 
implantação de clusters de bancos de dados;
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• Implantação da administração de dados do Big Data – Parte Final: implantação da solução de 
backup e recuperação de dados do Kudu e implantação de alta disponibilidade dos serviços 
Cloudera Manager e Big Integrat;

• Gestão de Relacionamento e Comunicação: criação de documento de formalização do processo 
de comunicação da STI;

• Quantidade de produtos evoluídos, entregues e concluídos: 

• 2 MVPs (mínimo produto viável) de produtos em concepção entregues (tributários): 18.184 
horas

• 9 evoluções concluídas: 18.714  horas

 - Tributários:  3 projetos
 - Financeiros: 5 projetos
 - Administrativo: 1 projeto

• 727 demandas evolutivas entregues: 33.482 horas

 - 44 produtos evoluídos
 - Tributário: 31 sistemas
 - Financeiro: 11 sistemas 
 - Administrativo: 2 sistemas

• 22 evoluções em andamento: 38.234 horas

2022

• Implantado Chatbot de atendimento virtual aos contribuintes;

• Aderência às Diretrizes do Plano Estadual à Proteção de Dados do Estado de PE (PEPD)

• 2021/1 - Segundo lugar em conformidade no Estado;
• 2021/2 - Quarto lugar em conformidade;
• 2022/1 - Terceiro lugar.

• Proteção e Recuperação de Dados Fazendários

• Modernização do processo de backup de forma a adequá-lo a janela de tempo disponível 
para sua execução;

• Modernização da SAN permitindo maiores velocidades na leitura e gravação de dados. 
(finalizado);

• Backups para disco permitindo tempos reduzidos;
• Backups de longa retenção em fitas duplicadas;
• Interligação de alta velocidade dos datacenters do Ed. San Rafael e ATI viabilizando a 

replicação de dados de backup e outras futuras aplicações.

• Atualização Tecnológica das Estações de Trabalho com a aquisição de:

• 106 notebooks de bom desempenho;
• 90 desktops de bom desempenho;
• 09 notebooks 2 x 1 de alto desempenho.

• Modernização dos Servidores X86 dos Grandes Prédios e Postos Fiscais: aumento na 
capacidade de armazenamento e processamento para os grandes prédios e postos fiscais;

• Modernização da Rede dos Datacenters e de Acesso WIFI e Cabeada

• Uso da solução de WI-FI provida pela rede PE-Conectado II;
• Aquisição de equipamentos de conectividade para os datacenters da Sefaz  e rede 

cabeada de acesso para todas localidades da SEFAZ;
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• Modernização e Ampliação do Armazenamento Primário de Dados: aumento na capacidade de 
armazenamento necessária para suportar as novas necessidades dos sistemas da SEFAZ;

• Monitoramento de Segurança: detecção e resposta tempestivas por equipe especializada em 
segurança da informação, em regime 24 horas por dia e sete dias por semana, às ameaças 
cibernéticas endereçadas à SEFAZ;

• Monitoramento de Performance (e-Fisco Fora da Caixa / Nova Plataforma de Sistemas):

• Monitoramento de performance das aplicações e sua infraestrutura;
• Integração contínua do código dos sistemas;
• Adoção do GitFlow como processo de desenvolvimento colaborativo (ex: abertura do 

framework do e-fisco);
• Migração do e-fisco de uma plataforma tradicional (máquinas virtuais) para uma 

plataforma (nuvem privada) baseada no Openshift Container Plataform;
• Automação dos processos de gerência de configuração de software (GitOps – 

Infraestrutura como código);
• Realização de uma prova de conceito através da implementação de uma aplicação piloto 

(ou aplicação de referência) baseada em uma proposta de arquitetura de microsserviços.

• Atualização e Implementação de Política de Segurança da Informação (PSI)

• Política da Segurança da Informação adequada à LGPD, com contribuições das áreas 
jurídica e Inteligência Fiscal;

• Política de Direitos e Obrigações dos Usuários atualizada, com inovações para controle de 
acesso indevidos.

• Esteira de Automação de Produtos:

• 5 RPAs entregues (975 horas);
• RPAs Financeiros: 3 concluídos;
• RPAs Tributários: 2 concluídos.

• Quantidade de produtos evoluídos, entregues e concluídos: 

• 2 MVPs de produtos em concepção entregues: 6.016 horas

 - Tributário: 1
 - Financeiro: 1

• 16 evoluções concluídas: 37.047 horas

 - Tributários: 15 projetos
 - Financeiros: 1 projeto

• 247 demandas evolutivas entregues: 10.961 horas

 - 47 produtos evoluídos
 - Tributário: 32 sistemas
 - Financeiro: 13 sistemas 
 - Administrativo: 2 sistemas

• 13 evoluções em andamento: 46.320 horas
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5.6 Gestão Estratégica da SEFAZ

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023

Em 2020, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco iniciou um novo ciclo estratégico, com novos 
objetivos estratégicos, nova estrutura de fiscalização, atendimento e cobrança e um tesouro mais mo-
derno, eficiente e atuante. O Planejamento Estratégico 2020-2023 buscou construir um roteiro para 
que a SEFAZ-PE pudesse cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro, a partir do entendimento 
da cadeia de valor, dos pontos fortes e fracos dos processos de trabalho e da análise de oportunidades 
de aumento de receita e redução de despesas.

Foi especialmente desafiador desenhar uma visão de futuro em meio à pandemia. Foi necessário 
adaptar não só o planejamento, mas também o modo de trabalho para que o projeto não fosse inter-
rompido. Foram 6 meses de trabalho, 139 reuniões, entre presenciais e remotas, e mais de 100 pessoas 
envolvidas. Representantes das várias unidades, gestores e dirigentes definiram um conjunto inicial de 
objetivos e iniciativas para o período 2020-2023, apresentando um novo mapa estratégico, batizado, 
para este ciclo, de “Farol de Oportunidades”. Esses objetivos foram desdobrados em projetos estraté-
gicos para realização das grandes transformações e em indicadores, que sinalizam se o caminho tem 
sido percorrido conforme esperado.

Os objetivos buscam nortear as ações da organização e representam o que é prioritário para exe-
cução da estratégia. Bons planejamentos estratégicos contam com uma pequena quantidade de ob-
jetivos que se integram e se combinam para descrever ambições futuras.

MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia e combina os grandes resultados, os planos 
e as diretrizes estratégicas. Está organizado em 03 (três) perspectivas:

I. Objetivos de resultado — Representam, de maneira agregada, as grandes diretrizes 
estratégicas de atuação da organização;

II. Objetivos finalísticos— Tratam das grandes transformações a serem feitas nos 
processos finalísticos e transversais da SEFAZ- PE; 

III. Objetivos habilitadores— Tratam das grandes transformações a serem nas áreas 
de suporte da instituição que são transversais.
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Figura 64: Mapa Estratégico da SEFAZ-PE.

(Fonte: SGF | SEFAZ)
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PROJETO E INDICADORES ESTRATÉGICOS

Os projetos e indicadores estratégicos tratam das ações para o alcance dos resultados e da for-
ma de parametrizar e mensurar se os objetivos, das três perspectivas representadas no mapa, estão 
sendo atingidos. Com o intuito de trazer mais tangibilidade, serão apresentados a seguir os projetos 
estratégicos que refletem as ações necessárias ao atingimento dos objetivos estabelecidos no mapa 
estratégico.  

OBJETIVOS, PROJETOS E INDICADORES DA GESTÃO 2019-2022
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Dessa forma, é importante compreender que as grandes transformações são desdobradas em 
projetos, que são coordenados por servidores especialistas na determinada área de atuação. A partir 
disso, é possível que se tenha um acompanhamento com olhar técnico de quem observa as oportuni-
dades de melhorias no dia a dia de trabalho. 

Por fim, com o intuito de mensurar o sucesso obtido com essas ações, os indicadores estratégicos 
são utilizados para sinalizar se o caminho tem sido percorrido conforme esperado.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES NO PAINEL DE CONTROLE

Para o sucesso do planejamento estratégico é essencial medir o alcance dos objetivos delimitados. 
Nesse sentido, a melhor forma de traduzir para a realidade o nível de atingimento do sucesso espera-
do é através da utilização de indicadores, que são demonstrações quantitativas de um determinado 
aspecto da realidade. Um bom indicador comunica de forma tempestiva a situação atual, facilitando 
a tomada de decisão, ao mesmo tempo que engaja e motiva os envolvidos, em direção ao atingimento 
dos objetivos. O desdobramento da estratégia em indicadores auxilia o acompanhamento e o atingi-
mento dos resultados desejados.

OBJETIVOS
 DE RESULTADO INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFORMANCE

1. Incrementar a 
receita própria 
e atuar na 
melhoria do 
ambiente de 
negócio

IR-01: Cumprimento da 
meta de incremento de 
receita - ICMS

Maior, melhor R$ 1,879,378,640 R$ 1,831,736,552 97%

IR-02: Cumprimento da 
meta de incremento de 
receita - IPVA

Maior, melhor R$ 195,466,802 R$ 195,279,708 100%

IR-03: Cumprimento da 
meta de incremento de 
receita - ICD

Maior, melhor R$ 14,202,244 R$ 17,104,003 120%

2. Promover a 
sustentabilidade 
fiscal do estado

IR-04.1 Endividamento
(CAPAG - DC) Menor, melhor 60% 54.10% 110% A

Estado 
CAPAG B

IR-04.2 Poupança 
Corrente
(CAPAG - PC)

Menor, melhor 90% 92.03% 98% B

 IR-04.3 Liquidez 
(CAPAG - IL) Menor, melhor 1 0.64 136% A
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OBJETIVOS 
FINALÍSTICOS INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFORMANCE

1. Fortalecer o controle e a 
recuperação dos créditos 
e incentivar a conformida-
de tributária

IE-03: % do crédito do extrato 
suspenso/contestado Menor, melhor 12% 26.22% 0%

IE-04: Acurácia do cálculo auto-
mático Menor, melhor 5% 5.32% 94%

IE-05: Controle de inadimplência 
IPVA Menor, melhor 40% 35.27% 112%

IE-06: Controle de inadimplência 
ICMS Menor, melhor 40% 7.09% 182%

 IE-07 Resultado  da Cobrança - 
(ICMS+IPVA) Maior, melhor 1.43% 1.31% 92%

 IE-07.1 Resultado da Cobrança - 
ICMS/998-0 Maior, melhor 2.63% 2.73% 104%

IE-07.2 Resultado da Cobrança - 
IPVA/998-0 Maior, melhor 1.47% 1.36% 93%

2. Fortalecer ações de 
inteligência e combate à 
fraude fiscal

IE-08: Quantidade de operações 
de combate à fraude fiscal Maior, melhor 2 1 50%

 IE-09 Quantidade de alvos 
alcançados Maior, melhor 20 10.25 51%

IE-10: Quantidade de ações ordi-
nárias de combate à fraude fiscal Maior, melhor 450 610.75 136%

IE-29 Quantidade de relatórios 
produzidos de operações de com-
bate à fraude fiscal estruturada 
realizadas no período analisado

 Maior, melhor 12 25 208%

IE-30: Quantidade de alvos 
alcançados Maior, melhor 120 186 155%

3. Ampliar as ações de 
fiscalização tributária 
com foco na qualidade da 
seleção, maior eficiência 
na execução e relevância 
do crédito

IE-11: Eficiência da seleção Maior, melhor 94% 55.88% 59%

IE-12: Produtividade dos audi-
tores Maior, melhor 83% 90.50% 109%

4. Ampliar a disponibilida-
de dos serviços prestados 
ao contribuinte e demais 
usuários por meio da 
transformação digital da 
Sefaz

IE-13: Redução no número abso-
luto de atendimentos presenciais 
nas ARE’s Caruaru, Jaboatão, 
Olinda, Petrolina, Recife e Vitória 
de Santo Antão

Menor, melhor 0 0 100%

IE-14: Qtde de atendimentos em 
canais virtuais Maior, melhor 22,000 35,057 159%

IE-14.1: Qtde de atendimentos 
TELESEFAZ Maior, melhor 8,000 9,465 118%

IE-14.2 Qtd de atendimentos 
Plataforma ROCKET Maior, melhor 14,000 25,592 183%

5. Consolidar os instru-
mentos de planejamento e 
controle do gasto público

IE-15.1: % de Ugs que  cumpriram 
o teto de gastos Maior, melhor 90% 95.50% 106%

 IE-15.2: Projeção do cumprimen-
to das despesas pelas UGs Maior, melhor 95% 97% 102%

IE-16: Valor das despesas de 
exercícios anteriores reconhe-
cidas

Menor, melhor R$ 350,000,000 R$ 341,000,000 103%

IE-31: Restos a pagar - acompa-
nhamento do exercício anterior Menor, melhor R$ 200,000,000 R$ 141,153,968 129%

IE-32: Restos a pagar - gestão 
do ano corrente Menor, melhor R$ 550,000,000 R$ 576,489,235 95%

6. Fortalecer os mecanis-
mos institucionais de con-
trole dos riscos fiscais e da 
gestão da dívida pública 
com foco na melhoria do 
perfil e sustentabilidade 
de longo prazo

IE-17: Sustentabilidade da dívida Menor, melhor 200% 23.32% 188%

IE-18: Projeção do serviço da 
dívida Menor, melhor 11.50% 4.57% 160%

7. Prover informações fis-
cais, contábeis e de custo 
que apoiem a decisão do 
presente e a formulação 
de cenários fiscais futuros

IE-21.1: Conformidade no con-
junto de verificações de cada 
dimensão da Informação que 
compõe o Ranking da qualidade 
da informação contábil e fiscal

Maior, melhor 90% 96.70% 107%
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OBJETIVOS HABILITADORES INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFORMANCE

1. Promover a transformação 
e a centralização dos serviços 
administrativos com foco na 
gestão eficiente dos recursos

IE-20: Quantidade de serviços 
administrativos virtualizados Maior, melhor 3 3 100%

2.  Desenvolver e alocar as 
equipes de forma eficiente e 
alinhada ao novo modelo de 
atuação da Sefaz

IE-22: Dimensionamento do 
quadro de pessoal Maior, melhor 3 3 100%

IE-23: Quantidade de servidores 
capacitados no período Maior, melhor 450 791 176%

IE-28: Quantidade de 
capacitações ofertadas no período Maior, melhor 900 24 3%

3. Viabilizar o alcance dos 
resultados estratégicos da 
SEFAZ por meio de um novo 
modelo de gestão de TI que 
assegure a tempestividade, 
segurança e disponibilidade 
das soluções

IE-24: Disponibilidade das 
aplicações Maior, melhor 99.80% 99.70% 100%

IE-25: Entregar 90% das histórias 
previstas no prazo Maior, melhor 90% 86.10% 96%

    

Acima da Meta Abaixo da Meta Meta ainda não alcançada Meta alcançada

Tabela 25: Mapa Estratégico da SEFAZ-PE.

(Fonte: SGF | SEFAZ)
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5.7 Controle Interno 
A partir da alteração do Regulamento da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Decreto 49.287, 

de 11 de agosto de 2020), modificado pelo Decreto nº 53.726, de 11 de outubro de 2022, foi instituída 
a Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), e conforme o Decreto 47.087, de 1º de fevereiro de 
2019, que dispõe sobre a instituição e funcionamento das Unidades de Controle Interno (UCI), no âm-
bito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, será a UCI desta SEFAZ-PE.

Suas principais atribuições, instituídas no regulamento são:

• Orientar os gestores no desenvolvimento, implantação e correção dos controles internos;

• Elaborar o Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PACI) e o Relatório Anual 
das Atividades de Controle Interno (RACI), observando as orientações da Secretaria da 
Controladoria Geral do Estado (SCGE);

• Cumprir os procedimentos estabelecidos em decreto estadual e as orientações e 
recomendações elaboradas pela SCGE;

• Apoiar as ações da SCGE em atividades de controle interno e na intermediação das demandas 
oriundas dos entes responsáveis pela atividade de controle externo, no âmbito da sua atuação;

• Monitorar a implementação das recomendações apresentadas pelos órgãos de controle.

Sendo a SCGE a coordenadora da regulamentação dos processos de trabalho, dos procedimentos 
e das competências formais do Sistema de Controle Interno, ela instituiu uma Cartilha de 07 Passos 
para implementação de uma Unidade de Controle Interno - UCI, sendo detalhado a seguir o status de 
cada uma das ações informadas:

1. Alterar regulamento do órgão/entidade: Realizado. Alteração do Regulamento publicado no 
Diário Oficial do Estado em 12 de outubro de 2022.

2. Definir equipe e estrutura de trabalho: Realizado. O servidor Danyllo Almeida Bezerra, Gestor 
Governamental - Planejamento, Orçamento e Gestão, e designado como Assessor Especial de 
Controle Interno, atuará como Titular da UCI, o servidor José Henrique da Silva, Analista de 
Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias, atuará como Adjunto da UCI, e o servidor Luiz 
Eugênio da Fonte Clericuzi Filho, Analista de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias, 
atuará como Membro da UCI.

3. Estabelecer comunicação com o Órgão Central de Controle Interno: Realizado. Declaração de 
Membros enviada para a SCGE, via SEI, em 14 de outubro de 2022.

4. Realizar estudos e capacitações: Em andamento. Cada um dos integrantes da AECI está com um 
curso em andamento nas áreas de atuação de Controle Interno.

5. Realizar o diagnóstico do Órgão/Entidade: Em andamento. Inserido no diagnóstico, dentre as 
demais atividades para a implantação, há:

• Necessidade do levantamento da legislação pertinente ao trabalho do Controle Interno;

• Detalhamento das Despesas do Órgão;

• Conhecimento dos principais processos inseridos na Cadeia de Valor;

• Analisar do planejamento estratégico do órgão ou entidade;

• buscando entender os programas e ações prioritárias;

• Analisar recomendações emitidas pelos órgãos de controle;

• Verificar demandas de ouvidoria.

Também está sendo construído, junto à Consultoria contratada para a reestruturação da 
Secretaria Executiva de Coordenação Institucional (SCI), o Manual de Operações da Assessoria 
Especial de Controle Interno - AECI. 

Também está prevista, para o dia 06 de dezembro de 2022, a realização do evento de 
sensibilização a respeito das atividades de controle interno, envolvendo as principais lideranças 
desta Secretaria da Fazenda e a própria SCGE.
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6. Elaborar o Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PACI): Em andamento. Conforme 
Portaria SCGE nº 011, de 06 de fevereiro de 2019, onde é elencada a relação das atividades de 
controle a serem trabalhadas, e que contemplam, análise, acompanhamento e/ou orientação em:

• Implantação e/ou readequação de procedimentos de controle;

• Prestação de contas anual de gestão enviada ao Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE-PE);

• Planejamento, execução e controle das despesas públicas;

• Atendimento das demandas de órgãos de controle;

• Atividades indicadas pelo dirigente máximo, órgão colegiado deliberativo ou outra 
autoridade equivalente em razão de delegação de poderes;

• Acompanhamento da implantação das sugestões de melhorias emitidas em Relatórios 
Anuais de Controle Interno anteriores.

A SCGE forneceu treinamento específico para as UCI, entre os dias 24, 25 e 26 de outubro de 
2022, cujo objeto foi a elaboração do PACI e do RACI (Relatório Anual de Controle Interno).

Por último, e conforme a Portaria SCGE supracitada, o prazo para envio do PACI é até o último 
dia útil do mês de novembro.

7. Realizar as atividades previstas no PACI: A realizar. Por essência, só poderá ser iniciada a partir 
de 2023.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E PROJETOS DA ÁREA

O objetivo maior desta UCI é a sua consolidação, através da realização dos trabalhos planejados no 
PACI, com o devido alinhamento junto ao Secretário (ou Secretária) da Secretaria da Fazenda e os (as) 
ocupantes das Secretarias Executivas.

A continuidade dos trabalhos necessitará de bastante patrocínio da próxima gestão, tal qual está 
ocorrendo nesta, para que, o que está sendo planejado no PACI e alinhado à Gestão Fazendárial, seja 
devido realizado.

Prestação de Contas ao TCE: As orientações acerca da execução deste processo deverão ser recebi-
das a partir de meados de dezembro, sendo possível a elaboração de Planos de Ação com Atividades, 
Prazo de Resposta e Responsáveis. Como não havia UCI anteriormente, as atividades de gerencia-
mento que a DISCON realizava será transmitida à UCI, fazendo com que a Diretoria Setorial Contábil 
(DISCON) foque no que é o seu negócio, que são as elaborações de relatórios e demonstrações contá-
beis. Vale ressaltar ainda que o prazo de entrega da Prestação de Contas ao TCE sempre ocorre em 
meados de março.
Execução do PACI: Estando o PACI ainda está em elaboração, com prazo de entrega no último dia útil 
do mês de novembro, conforme a Portaria SCGE nº 011, a expectativa é que o PACI, excluindo uma al-
teração ou outra que poderá vir a surgir, seja o guia norteador das ações da UCI.

Implantação do Comitê de Gestão de Demandas (CGD): A criação do Comitê de Gestão de Demandas, 
que funciona a partir das demandas e recomendações dos Órgãos de Controle (TCE e SCGE, aqui no 
Estado) e outras entidades como Ministério Público, poderá ser de grande valia à próxima gestão, pois 
o CGD ficará diretamente responsável pelo monitoramento das respostas solicitadas, e também como 
gestão do conhecimento para proposição e melhoria de ações futuras.

Reavaliação dos processos prioritários definidos no PACI: Ao longo de 2023, o objetivo é priorizar 08 
processos da Cadeia de Valor da Secretaria da Fazenda a serem mapeados, com a identificação de 
pontos de controle e riscos envolvidos. Importante ressaltar que, caso ocorra a criação de um escritório 
de processos dentro da Secretaria da Fazenda, será possível ampliar essas quantidades.

Reavaliação dos controles já implantados: Ainda durante o ano de 2022, a meta da UCI é realizar o 
mapeamento e a identificação de pontos de controle e riscos envolvidos em 03 processos da Secreta-
ria Executiva de Coordenação Institucional. 
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Avaliações da SCGE: Há 04 avaliações específicas tratadas junto à SCGE, e o PACI deverá contemplar 
ações específicas em cada uma delas. Por serem avaliações cujo principal responsável pelos resul-
tados é a UCI, as avaliações do Diagnóstico de Maturidade em Gestão de Riscos e do Índice de Ade-
quação ao Sistema de Controle Interno (IAS) serão bem especificadas no PACI, com planos de ação 
específicos para cada uma delas. Já as avaliações relacionadas à Política Estadual de Proteção de 
Dados Pessoais (PEPD) e à Lei de Acesso à Informação (LAI), por serem de competências de outras 
áreas desta Sefaz, precisam ser melhor entendidas pela UCI, para possibilitar a elaboração de planos 
de ação alinhados à necessidade da Instituição.

Implantação do Programa de Integridade: Atualmente não há ações relacionadas ao Programa de In-
tegridade, mas estão sendo pensadas para serem feitas em 2023, e como exemplo há, entre outras, o 
fortalecimento da comissão de ética e da comissão de governança, além da implantação do Programa 
de Integridade nesta Secretaria.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

A seguir estão listadas as principais atividades que possuem recomendação de priorização para a 
próxima gestão: 

• Prestação de contas ao TCE: a entrega da Prestação de Contas ao TCE ocorrerá em meados de 
março, salvo futura alteração nesse prazo por parte do TCE;

• Reavaliação dos Processos prioritários definidos no PACI: dos 08 processos definidos para 
2023, a ideia é que eles estejam alinhados junto à Secretaria Executiva de Coordenação 
Institucional, e já nos primeiros 100 dias da nova gestão, 02 processos tenham seu manual de 
processos elaborado;

• Reavaliação dos controles já implantados: após a mudança de gestão, está planejado o retorno 
às áreas de negócio que tiveram seus processos manualizados em 2022, para que seja possível 
a verificação e coleta de evidências de utilização dos pontos de controle estabelecidos e das 
respostas selecionadas aos riscos;

• Avaliações da SCGE: como ainda está em andamento o diagnóstico destas avaliações e a 
própria construção do PACI, estão sendo definidas quais as ações a serem realizadas no que 
tange a elas, principalmente no tocante às avaliações de responsabilidade da UCI (Diagnóstico 
de Maturidade em Gestão de Riscos e  Índice de Adequação ao Sistema de Controle Interno).

APONTAMENTO DE RISCOS 

Com a esperada reforma administrativa da próxima gestão estadual, advinda da troca de governo 
originada das eleições, deverá ocorrer a publicação de um novo regulamento da SEFAZ-PE. 

Partindo desta premissa, a não implantação de um Escritório de Processos pode comprometer a velo-
cidade de implantação da gestão de riscos na Secretaria, pois a UCI precisa fazer o trabalho inicial de 
mapeamento de processos, para que seja possível,  junto às áreas de negócio, estabelecer os pontos 
de controle e o tratamento e respostas aos riscos identificados.

Partindo da mesma premissa, poderá ocorrer a exclusão da Unidade de Controle Interno, por se tratar 
de uma estrutura que pode ou não ter o patrocínio da Alta Gestão.

Além disso, como as atividades do PACI serão planejadas um tempo antes da mudança da Gestão, as 
prioridades da UCI podem ser alteradas, diminuindo consideravelmente a aderência entre o planejado 
e o realizado. 

Ainda sobre o Patrocínio da Gestão Fazendária, é importante ressaltar o comprometimento acerca da 
viabilização técnica e política do Programa de Integridade a ser implantado na Secretaria da Fazenda, 
além de ações relacionadas à Compliance a serem desenvolvidas. 

Ações pensadas a médio prazo, tais como o fortalecimento da comissão de ética e da comissão de 
governança, sem o devido suporte, podem não ser concretizadas, o que pode vir a comprometer a re-
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putação institucional da SEFAZ-PE.
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5.8 PROFISCO - Financiamento da Gestão Estratégica
INTRODUÇÃO AO PROJETO DE APOIO À MODERNIZAÇÃO
E À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Em julho de 2010 o Estado de Pernambuco firmou contrato de empréstimo com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), para execução do Projeto de Apoio à Modernização e à Transparên-
cia da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco (PROFISCO I). Seu objetivo geral foi melhorar a efici-
ência e a transparência da gestão fiscal do Estado, visando incrementar a receita própria, aumentar a 
eficiência e a eficácia do controle do gasto público e prover melhores serviços ao cidadão.

O investimento total do projeto somou US$22 milhões, sendo US$15 milhões financiados pelo BID 
e US$7 milhões de contrapartida do Tesouro Estadual, teve duração total de seis anos, devido à pror-
rogação de prazo em 24 meses (até 12 de julho de 2016). Teve como órgão executor a Secretaria da 
Fazenda de Pernambuco e contou com a colaboração de secretarias parceiras como a Secretaria de 
Administração (SAD), a Controladoria (SCGE) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

Com o intuito de dar continuidade às ações de modernização, iniciadas com o PROFISCO I, no ano 
de 2019 o Governo do Estado de Pernambuco obteve autorização federal para a contratação do PRO-
FISCO II – PE, o empréstimo possui o valor de US$37 milhões, com contrapartida de US$7,4 milhões, 
provenientes de linha de crédito do BID, contabilizando US$44,4 milhões para viabilizar o projeto.

Em paralelo ao desenvolvimento da proposta do PROFISCO II, em 17 de setembro de 2019, a partir 
do Decreto Nº 47.959, foi instituída, no âmbito da Secretaria da Fazenda, a Unidade de Coordenação 
do Projeto de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - 
UCP - PE PROFISCO II. Funcionando no Gabinete do Secretário da Fazenda, conta com uma equipe 
composta por um Coordenador Geral, um Coordenador Técnico, um Coordenador Administrativo e Fi-
nanceiro, um Assistente Técnico de Monitoramento e Informações e servidores em exercício na SEFAZ 
necessários ao desempenho das atividades.

O PROFISCO II foi pensado para apoiar a evolução do SPED, no aprimoramento da inteligência 
fiscal, auditoria eletrônica, fiscalização e compras públicas; na simplificação das obrigações tributá-
rias, na melhoria da competitividade e ambiente de negócios; e no fortalecimento da administração 
do gasto público, reduzindo custos e tempos de processamento. O programa está estruturado em três 
componentes e seus respectivos objetivos, conforme a seguir:

• Gestão Fazendária e Transparência Fiscal: Melhorar o desempenho da governança pública, 
contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos 
resultados; a mitigação dos riscos fiscais; o fortalecimento dos mecanismos de transparência e 
a melhoria da prestação de serviços aos fazendários.

• Administração Tributária e Contencioso Fiscal: Melhorar o desempenho da administração 
tributária e do contencioso fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas 
próprias; a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias; a celeridade na 
tramitação do processo administrativo fiscal, a recuperação da dívida ativa e a melhoria na 
prestação de serviços ao contribuinte.

• Administração Financeira e Gasto Público: Melhorar o desempenho da administração contábil 
e financeira, contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento dos investimentos e no 
planejamento e execução das despesas de custeio, na avaliação da qualidade do gasto público, 
na apuração de custos e na melhoria da gestão da dívida pública e dos passivos contingentes.

Com o intuito de promover a avaliação da gestão fiscal dos estados brasileiros, o BID criou um 
Modelo de Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal (MD-GEFIS), cujo principal ob-
jetivo é contribuir para a melhoria dos resultados da gestão fiscal, em especial aqueles relacionados 
ao aumento da transparência, o incremento da arrecadação e a eficiência do gasto público. 

Uma das premissas da MD-GEFIS é que o mapeamento da correlação entre os indicadores sele-
cionados contribui para a priorização das ações e potencializa os ganhos de desempenho, ao apontar 
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aqueles resultados com maior potencial para alavancar o conjunto da organização. Outra premissa, 
ainda, é que a avaliação eficiente da gestão fiscal deve apresentar uma visão integrada da gestão fa-
zendária, da administração tributária e do contencioso fiscal e da administração financeira e do gasto 
público. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROFISCO II

O valor contratado para o PROFISCO II foi de R$138,58 milhões, onde R$115,44 milhões seriam fi-
nanciados pelo BID, enquanto que R$23,08 milhões seriam provenientes da contrapartida do Tesouro 
Estadual. Na época da assinatura do contrato, a cotação do dólar era de R$3,12. Na tabela a seguir, é 
possível observar os valores atualizados, com a cotação de R$5,10, divididos entre os 3 componentes 
e a Gestão do Projeto.

Tabela 26: Execução financeira do PROFISCO II por Componente.

COMPONENTE DESCRIÇÃO PRODUTO VALOR BID
VALOR

CONTRAPARTIDA 
- SEFAZ

VALOR TOTAL VALOR TOTAL
EMPENHADO

VALOR TOTAL 
PAGO

0 A1 - Monitoramento e avaliação  R$  2,566,000.00  R$  -    R$  2,566,000.00  R$  657,910.20  R$  424,175.09 

0 A2 - Auditoria  R$  290,000.00  R$  -    R$  290,000.00  R$  116,000.00  R$  116,000.00 

1 P1.1 Governança fazendária
aperfeiçoada  R$  8,896,370.39  R$  -    R$  8,896,370.39  R$  6,819,323.34  R$  2,126,028.58 

1 P1.2 Novo modelo de gestão
de pessoas implantado  R$  10,653,210.84  R$  -    R$  10,653,210.84  R$  6,691,063.84  R$  2,935,554.76 

1
P1.3 Plataforma de

tecnologia da informação
e comunicação atualizada

 R$  36,397,418.73  R$  -    R$  36,397,418.73  R$  26,427,501.32  R$  24,821,305.20 

2 P2.1 Incentivos fiscais controlados  R$  731,433.19  R$  445,700.00  R$  1,177,133.19  R$  286,399.64  R$  35,557.64 

2
P2.2 Cadastro aperfeiçoado e
obrigações tributárias moni-

toradas
 R$  3,679,950.54  R$  7,240,575.80  R$  10,920,526.34  R$  4,116,628.28  R$  2,840,640.86 

2 P2.3 Novo modelo de fiscalização 
de contribuintes implantado  R$  6,319,923.57  R$  20,909,074.60  R$  27,228,998.17  R$  9,931,603.23  R$  6,276,858.08 

2 P2.4 Sistemas de cobrança
aperfeiçoados  R$  11,925,794.85  R$  4,453,010.47  R$  16,378,805.32  R$  7,012,213.70  R$  6,004,647.60 

2
P2.5 Nova sistemática de ob-

tenção de informações e acesso 
aos Dfe

 R$  16,595,895.52  R$  2,715,078.94  R$  19,310,974.46  R$  8,587,681.33  R$  8,421,873.25 

2 P2.6 Novo modelo de atendimen-
to aos contribuintes implantado  R$  5,678,002.32  R$  1,976,560.19  R$  7,654,562.51  R$  4,535,542.11  R$  1,150,565.14 

3
P3.1 Novo modelo de gestão

dos recursos orçam.
e financeiros implantado

 R$  20,229,918.85  R$  -    R$  20,229,918.85  R$  6,551,896.25  R$  5,112,494.16 

3
P3.2 Sistemas para gestão de 
transferências e prestação de 

contas implantados
 R$  10,540,586.22  R$  -    R$  10,540,586.22  R$  5,995,374.39  R$  5,279,565.27 

3 P3.3 Modelo de gestão contábil 
do Estado aprimorado  R$  49,495,866.72  R$  -    R$  49,495,866.72  R$  25,096,870.49  R$  14,417,962.76 

3 P3.4 Gestão da dívida pública 
aperfeiçoada  R$  3,041,792.90  R$  -    R$  3,041,792.90  R$  331.636,83  R$  202,690.93 

3 P3.5 Novos procedimentos para a 
gestão de custos públicos  R$  1,657,832.47  R$  -    R$  1,657,832.47  R$  413,895.77  R$  357,881.30 

TOTAL  R$  188,699,997.11  R$  37,740,000.00  R$  226,439,997.11  R$  113,571,540.72  R$  
80,523,800.62

(Fonte: UCP | SEFAZ)
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O valor total de investimento somando todos os produtos contabiliza R$226,44 milhões e o valor 
comprometido (a soma entre valor já contratado e valor a contratar) até o final de 2022, é de R$113,26 
milhões, cerca de 50% do valor total. 

Figura 65: Valor empenhado por ano no PROFISCO II.

(Fonte: UCP | SEFAZ)

O valor estimado de investimento para o ano de  2022 é de R$52 milhões, mais que o dobro do ano 
anterior. Esse valor se dá em sua maioria (58,46%) por meio de investimentos do Estado de Pernam-
buco na categoria de bens, como por exemplo a compra de microcomputadores, notebooks e desktops, 
renovação de licenças de softwares, aquisição de novas plataformas e softwares, entre outras. Na 
sequência, 19,9% é referente a serviços como desenvolvimento de softwares e sistemas, seguido por 
serviços de consultoria com 17,62%. Pode-se notar que o foco dos investimentos é em tecnologia e ino-
vação, alinhado ao planejamento estratégico do BID.

Explorando os componentes, pode-se destacar o investimento nos componentes 2 e 3, cerca de 
38% do valor contratado será investido no componente 3, referente a Administração Financeira e Gas-
to Público, e no componente 2, Administração Tributária e Contencioso Fiscal, com 37% do investimento.

Figura 66: Investimento por componente do PROFISCO II.

(Fonte: UCP | SEFAZ)
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Observando o total comprometido de cada componente, o componente 1, Gestão Fazendária e 
Transparência Fiscal destaca-se por possuir o maior índice de aproveitamento, com cerca de 71% do 
valor contratado já efetivamente investido até o final do ano de 2022.

Figura 67: Valores comprometidos por componente do PROFISCO II.

(Fonte: UCP | SEFAZ)
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ENCAMINHAMENTOS DA MISSÃO DE TRANSIÇÃO 2022

No ciclo de monitoramento dos projetos, ocorrem semestralmente as chamadas Missões de Super-
visão, onde a equipe da UCP, que coordena as ações do PROFISCO II na SEFAZ-PE, recebe a equipe 
de coordenação do BID. Essas missões consistem em reuniões onde os líderes dos projetos financiados 
pelo PROFISCO apresentam ao BID um panorama atual de seus projetos. 

Durante a 5ª Missão de Supervisão (julho/2022), foi levantada a necessidade da realização de 
um encontro voltado para a preparação da transição do PROFISCO II para a próxima gestão da SE-
FAZ-PE. Esse encontro ocorreu de 27 a 30 de setembro de 2022 e foi intitulado Missão de Transição, 
onde foram resgatados os objetivos iniciais de cada produto, as modificações ocorridas, os avanços em 
termos de execução e endereçados, para a próxima gestão, os principais riscos, desafios e potenciais 
dos produtos.

A seguir estão listados os produtos que foram discutidos durante a Missão que devem estar no 
radar da próxima gestão, especialmente nos primeiros meses de governo. O detalhamento das reco-
mendações e pontos de atenção para cada produto discutido encontra-se a seguir. 

1.1.2 

Recomendação:

Pontos de atenção:

1. Planejar e Definir quais serão os 03 processos a serem automatizados na próxima gestão, de 
forma que as priorizações sejam feitas levando em conta o diagnóstico e a proposição de mudanças 
na SCI. 
2. Medir o esforço atual em FTE por perfil e o tempo em dias para os processos que constam no 
roadmap da transformação de forma a possibilitar recalcular esses valores e evidenciar os ganhos 
após a automação.

1. Cronograma de entrega de 2022 com pouca elasticidade, considerando o planejamento apre-
sentado que indica que os protótipos ficam prontos em novembro e a entrega final já será em 
dezembro. 
2. Ponderação do BID quanto à distribuição do número de processos: foram previstos 07 proces-
sos para 2022 e apenas 04 para 2023/2024.

Processos de Trabalho da Gestão 
Fazendária Aperfeiçoados*

Liderança: Alfredo Ottoni

2.6.1

Recomendação:

Pontos de atenção:

Endereçar, para a próxima gestão, o roadmap das mudanças significativas no atendimento ao con-
tribuinte com o uso de suporte tecnológico. Pensar na transformação digital do atendimento (quais 
os próximos processos mapeados e a priorização de ações de continuidade).

Importante incorporar a inteligência do Watson que já está contemplada na ferramenta da 
Central IT.

Processos de Atendimento Automatizados
 com Usabilidade Aprimorada*

Liderança: Marcelo Ferreira

* Para os produtos 1.1.2 e 2.6.1, houve a contratação da plataforma de automação de processos do Estado, já existindo ordens de serviço em execução.
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3.2.4 

Recomendação:

Pontos de atenção:

Que a Liderança do Produto destaque, em seu Plano de Ação de Transição, os principais resultados 
a serem obtidos e proponha um normativo mais robusto a fim de evitar que a portaria já lançada 
seja substituída e as operações nas unidades voltem a ser feitas, propositalmente, de forma manual 
e fora do sistema

Necessidade de entendimento sobre o aditivo contratual, tendo em vista que o valor necessário 
é superior aos 25% estabelecido pela norma. Priorizar, na proposição do Aditivo, a necessidade 
mais relevante.

Prestação de Contas da OSS
Liderança: Lucivaldo Lourenço

3.1.1 

Recomendação:

Pontos de atenção:

1. Agendar visita técnica com a SEFAZ PI para entender o modelo entregue e verificar a viabilidade 
de implantação. 
2. Fechar o escopo do projeto com o Secretário da Fazenda e Coordenador do Tesouro Estadual. 
3. Definir a liderança responsável por retomar o projeto para o escopo definido, quer seja o original 
ou outro repactuado.

O líder atual assumiu o projeto recentemente e sua visão mostrou-se restrita à atuação em um 
modelo específico o que o impossibilitou de apresentar status e informação sobre todas as entre-
gas da automação do Fluxo de Caixa.

Fluxo de Caixa Automatizado
Liderança: Graco Mesel

3.1.5

Recomendação:

Pontos de atenção:

Que a liderança do Produto prepare um material com bastante detalhes que documente os resulta-
dos que serão obtidos, esclarecendo que a metodologia e arquitetura já foram definidas. Ressaltar 
que é um produto intimamente ligado à qualidade do gasto e que seu escopo vai além visão de tetos 
de gastos públicos. É bastante recomendável o esforço para transmitir essa mensagem, de modo 
que o produto continue sendo prioridade pela próxima gestão.

Produto segue com baixa execução.

Sistemática e Sistemas de Gestão dos Tetos 
de Gastos Públicos Implantados

Liderança:  Mauro Ataíde
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3.2.2

Recomendação:

Pontos de atenção:

Que a liderança do Produto construa a nota técnica de suporte à transição de governo, consideran-
do os dados originais do projeto, com todos os benefícios de acurácia previstos, além de um reforço 
com o olhar para a fragilidade existente e o custo que o retrabalho gera do ponto de vista da força 
de trabalho (FTE).

Não há.

Novo Sistema de Administração de 
Convênios Implantado e Integrado ao SICONV

Liderança:  Thaís Oliveira

3.1.4 

Recomendação:

Pontos de atenção:

1. Verificar a viabilidade técnica e judicial da adesão à ata de registro de preços da ATI, com a finali-
dade de adesão pela PGE. 
2. Documentar o cenário atual do projeto, expondo a problemática central relacionada ao registro 
dos pagamentos, que envolve duração do processo, força de trabalho, acurácia reduzida e fragilida-
de significativa. Sendo relevante destacar os ganhos do projeto do ponto de vista de transparência 
e efetividade social.

A circunstancial inviabilidade da adesão à ata de registro de preços da ATI pode protelar a 
contratação pretendida, sendo necessária a realização de um novo processo licitatório, podendo 
comprometer o cronograma atual.
Risco natural associado à necessidade de colaboração dos agentes externos à PGE/SEFAZ.

Módulo de Gestão dos Precatórios e RPVs 
Implantado no e-Fisco

Liderança: Renato Maia

3.5.1

Recomendação:

Pontos de atenção:

1. Definir uma nova liderança e desenhar uma nova estratégia de continuidade do projeto, 
com direcionamento claro do que seriam os próximos passos (qual piloto será realizado? UPE? 
Educação? Expresso cidadão? Quais as restrições, quais benefícios e plano de ação para viabili-
zar?).
2. Deliberar com o CTE sobre a continuidade desse projeto utilizando recursos do PROFISCO ou 
sobre o remanejamento do recurso para outra ação possível.

Aposentadoria das principais lideranças do projeto. Pouco patrocínio nas secretarias envolvidas 
para viabilizar a implantação do projeto.

Sistema de Informações de Custo (SIC-PE) 
Implantado no e-Fisco com Informações de 
Consumo

Liderança: Stênio Melo
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3.3.1 

Recomendação:

Pontos de atenção:

Que as lideranças do produto estabeleçam um plano relacionado a forma como será feita a inte-
gração completa dos módulos para 2023. Extremamente importante apresentar na transição à 
nova gestão um plano robusto e detalhado do que ainda precisa ser feito, destacando os ganhos 
e justificativas para continuidade, qual o esforço envolvido na virada de chave e em qual momento 
será feita.

O BID recomendou que a institucionalização no Estado seja feita por meio de um decreto e solici-
tou uma reunião com a Secretária da SAD para tratar do produto. A equipe demonstrou que há 
ainda uma preocupação quanto a continuidade e manutenção das parametrizações, embora o 
processo esteja endereçando o arcabouço necessário.

Sistema da Gestão de Folha de Pagamento 
Implantado

Liderança: Ana Carolina Falcão

2.2.5

Recomendação:

Pontos de atenção:

Avaliar os resultados da pesquisa realizada com demais estados sobre portais de auto 
regularização, com o objetivo de fortalecer os argumentos de defesa para o projeto.

Não é possível alterar a legislação devido ao contexto e momento presente, embora seja essen-
cial por tocar em dois temas importantes, a automação de processos e a auto regularização.

Declaração/Homologação do ICMS 
Antecipado

Liderança: Luciana Antunes

2.2.3

Recomendação:

Pontos de atenção:

Ajustar o cronograma de entregas da Receita com os da STI para aproveitar o calendário de 
homologações.

Risco de alterações das equipes técnicas na SEFAZ e RFB.

Pagamento centralizado do ICMS no Portal 
Único do Comércio Exterior em integração 
com a Receita Federal implantado

Liderança: Eliana Lins



relatório de transiçãosefaz-pe

168Cap 05 - Gestão Interna SEFAZ-PE

2.3.1

Recomendação:

Pontos de atenção:

Implantar a Central é um passo importante do projeto, mas pela natureza dessa implantação há 
risco de não ser priorizado no primeiro momento da nova Gestão.

Modelo de Fiscalização e Controle de 
Fronteiras Reestruturado (GOF)

Liderança: Marcelo Ferreira

1. Garantir a priorização e continuidade do projeto, com foco na implantação da central de moni-
toramento. STI orientou entrar em contato com outros estados que já possuem centrais desse tipo 
para aprimorar o desenho do modelo. 
2. Evidenciar, com detalhes, os próximos passos e resultados esperados.  

2.4.1

Recomendação:

Pontos de atenção:

Conhecer os desenhos dos sistemas de São Paulo e Minas Gerais. O ultimo dispõe de manuais deta-
lhados dos processos, o que pode auxiliar no desenho e construção da automação das funcionalida-
des.

Projeto com orçamentação a ser definida após a finalização da construção do TR para a 
contratação.

Sistema do Contencioso Administrativo 
Tributário

Liderança: Davi Cozzi

1.2.2

Recomendação:

Pontos de atenção:

Dar celeridade a nomeação da nova direção da ESAFAZ, tendo como foco que a pessoa sele-
cionada tenha perfil voltado para inovação e execução de projetos e que traga uma visão de 
gestão por dados, propondo capacitações e treinamentos que elevem a capacidade de inovar e 
trazer ideias tecnológicas nas áreas da SEFAZ. A Escola pode ajudar a desenvolver essa cultura 
na Secretaria.  É primordial a criação de um plano de capacitação para a próxima gestão e os 
novos concursados que contemple esse novo paradigma da gestão de informações e inovação. 

O BID alerta sobre a preparação do Plano de Capacitação para os novos concursados e fará o acom-
panhamento dessa entrega na próxima missão.

Programa de Formação Continuada 
Implantado

Liderança: Walclécia dos Santos
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2.5.2

Recomendação:

Pontos de atenção:

Coordenar as várias frentes em paralelo, priorizando as entregas dos marcos do subproduto. 

Devido ao grande volume de contratações e aquisições é necessário um planejamento e acompa-
nhamento mais minuciosos para garantir o avanço de todas as frentes de modo a não compro-
meter os marcos do projeto.

Sistema de Segurança Orgânica com Vistas a 
Atender o Sigilo Fiscal e a LGPD Implantado

Liderança:  Alfredo Ottoni

Recomendação:

Pontos de atenção:

1. Replanejar os produtos para adequação ao cronograma de execução do PROFISCO, incluindo a 
estimativa de tempo para mobilizar e adaptar a equipe e, consequentemente, o impacto sobre as 
entregas pactuadas. 
2. Ampliar a participação da STI nos projetos, aumentando o envolvimento da equipe de TI nas 
capacitações.

Quantitativo de profissionais insuficiente no mercado, resultando na alta rotatividade da equipe 
e atraso no cronograma acordado inicialmente.

Fábrica de Software
Liderança:   Danielle Campello

Recomendação:

Pontos de atenção:

Elaborar um modelo padrão de coleta de informações para o Relatório de Transição e consolidar os 
documentos disponibilizados pelos líderes dos projetos. 
Revisar o arranjo institucional de execução do Profisco, levando em consideração a contratação de 
gerentes de projetos externos, com vistas ao cumprimento dos marcos pactuados no prazo.

Curto prazo para elaboração do Relatório de Transição. Risco de fornecimento de informações  
insuficientes em tempo hábil por parte dos líderes para elaboração do relatório. 

UCP PROFISCO
Liderança:   Daniella Myrian
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PROFISCO III

Com o objetivo de modernizar a gestão fiscal e em continuidade às ações já implementadas nos 
Estados brasileiros, foi apresentado em setembro de 2022, na reunião do Comitê Nacional de Secre-
tários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (COMSEFAZ), a 
proposta da realização de um Workshop com o intuito de discutir os desafios e o futuro da gestão fiscal 
para os próximos 10 anos e assim levantar as principais problemáticas e iniciativas que poderiam se-
rem endereçadas durante a construção das ações de continuidade do Profisco II.

O Workshop "Desafios para a Gestão Fiscal nos Próximos 10 anos" que ocorreu em Brasília, no final 
de setembro de 2022, propiciou importantes debates sobre os temas de transformação digital, fede-
ralismo fiscal e plataformas colaborativas. 

Durante o workshop, que contou com a participação de uma delegação pernambucana, partici-
pantes foram divididos em três grupos de discussão sobre os principais desafios da gestão fiscal, ali-
nhados aos eixos do Modelo de Maturidade da MD-GEFIS e dos atuais componentes do Profisco: a 
Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; Administração Tributária e Contencioso Fiscal; e Adminis-
tração Financeira e Gasto Público. 

A partir dessas discussões, que trouxeram à luz temáticas como o ambiente político e institucional, 
a governança colaborativa e a utilização de ferramentas da transformação digital, foram propostos 
um conjunto de ideias elencadas a seguir.

GOVERNANÇA E GESTÃO FISCAL/FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA

• Revisão do pacto federativo, tanto sob aspecto da Receita quanto do Gasto;

• Reforma tributária e identificação de novas fontes de receita para os Estados e DF;

• Aprovação de Leis Orgânicas para a Administração Tributária e Administração Financeira que 
estabeleça seus princípios e atribuições de maneira a fortalecer os órgãos da gestão fiscal e 
assegurar estabilidade na sua atuação;

• Fortalecimento do papel do COMSEFAZ e CONFAZ;

• Maior integração dos grupos técnicos (CONFAZ/COMSEFAZ;)

• Fortalecimento dos mecanismos de cooperação e desenvolvimento de soluções conjuntas e/ou 
compartilhadas;

• Fortalecimento da atuação em rede na área financeira, tributária e fiscal em âmbito interno e 
externo;

• Desenvolvimento de uma plataforma digital integrada e colaborativa;

• Definição de um planejamento mínimo, simplificado, colaborativo, com análise dos riscos 
estratégicos, que defina diretrizes a serem cumpridas nacionalmente;

• Expansão da transformação digital e aprofundamento da Inteligência Artificial;

• Fortalecimento da interoperabilidade entre os Sistemas de Administração Financeira e 
Administração Tributária;

• Fortalecer a virtualização dos processos e projetos;

• Implantação de novo Modelo de Gestão de Pessoas, revisitando o papel atual das carreiras 
fazendárias, com dimensionamento da força de trabalho, adequando à realidade da 
digitalização dos processos;

• Desenvolvimento de uma plataforma de capacitação compartilhada e colaborativa;

• Implantação de SEFAZ “as a service”;

• Fortalecimento da virtualização dos processos de relacionamento com o contribuinte;

• Fortalecimento da educação fiscal;
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• Desenvolvimento de ferramentas que permitam a checagem dos gastos e produtos que são 
alocados pelo governo de forma acessível à sociedade;

• Utilização de Hackthon e outras modalidades de envolvimento da sociedade para 
desenvolvimento de soluções inovadoras;

• Criação de uma plataforma de divulgação de resultados dos projetos de modernização.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

• Fortalecimento da cultura de evitar o litígio, ao invés da geração de contencioso, em todas as 
etapas do processo tributário;

• Compartilhamento entre fiscos de informações sobre riscos de conformidade;

• Foco no compliance tributário, com análise de risco e estímulo à autorregularização;

• Melhoria da relação com sociedade e desenvolvimento de soluções a partir da visão do usuário 
(contribuinte);

• Tributação do e-Commerce, cross boarder (responsabilização solidária do market place), etc;

• Revisão das políticas tributárias com foco em meio ambiente e sustentabilidade;

• Criação de mecanismos de interação entre contencioso Administrativo e Judicia;l

• Geração de valor para a sociedade (ex: Menor Preço, análise de mercado);

• Padronização nacional dos códigos de produtos para automação da emissão de DF-e com 
motor de regras tributárias, possibilitando a declaração fiscal assistida;

• Implantação do Rota Brasil: rastreabilidade;

• Controle sobre novos meios de pagamento dos tributos (ex. pix, criptomoedas, etc.);

• Melhoria do monitoramento dos gastos tributários: transparência, divulgação da fruição e 
avaliação dos resultados acordados;

• Implantação de novos instrumentos de solução de litígios (ex: transação tributária);

• Implantação de consultas à legislação tributária com padrão nacional (desenvolver 
ferramentas inteligentes, simplificadas, com foco no usuário).

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

• Consolidação de um modelo de planejamento e orçamento de médio prazo, considerando a 
inclusão social e a sustentabilidade ambiental;

• Implementação de fundo de caixa para períodos adversos;

• Formulação, redesenho, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas;

• Definição de metodologia de sistemas de custos e desenvolvimento de indicadores de análise e 
avaliação da política pública;

• Desenvolvimento de metodologias e modelos de governança que facilitem a implementação 
das normas contábeis;

• Customização e compartilhamento do sistema de dívida pública da STN para os entes;

• Estabelecimento de parceria com TCU para utilização da ferramenta de monitoramento e 
avaliação de políticas dos governos;

• Envolvimento dos órgãos de controle, jurídicos e entidades representativas nas discussões 
sobre convênios, parcerias e outros instrumentos para compartilhamento de soluções 
tecnológicas;

• Necessidade de investimentos nos tesouros para solucionar gaps em algumas áreas;

• Modernização e aperfeiçoamento os SIAFICS com inclusão de módulos de gerenciamento de 
fluxo de caixa e de dívida pública.
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Os resultados dos debates promovidos no Workshop foram apresentados em outubro pela equipe 
Fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao CONSEFAZ e nos eventos de seus grupos 
temáticos, a exemplo da COGEF (Comissão de Gestão Fazendária), ocorrida na cidade de Belém-PA.

O BID comprometeu-se ainda em preparar e distribuir um relatório analítico com indicação dos 
desafios apresentados e proposição de iniciativas que poderiam fornecer suporte técnico às equipes 
de planejamento fiscal para a construção de um novo ciclo e programa de modernização para os entes 
subnacionais: o Profisco III.
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6.1 Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da SEFAZ-PE, ao longo da gestão 2019-2022, sofreu alterações com o 

intuito de adequar sua configuração às necessidades do ambiente interno e externo, bem como refletir 
as proposições estratégicas expressas no mapa da estratégia 2020-2023.

De acordo com o último decreto acerca da estrutura organizacional, nº 53.726 de 11 de Outubro de 
2022, que alterou o Decreto nº 49.287, de 11 de agosto de 2020, a partir da necessidade de promover 
ajustes após a aprovação do Regulamento da Secretaria da Fazenda. 

A seguir, é apresentado o último organograma da SEFAZ-PE após a transformação realizada no 
último decreto e que será melhor discutida mais à frente deste capítulo.

Figura 68: Organograma da SEFAZ-PE.

(Fonte: SEFAZ-PE)
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O novo organograma da estrutura organizacional foi desenhado de  modo a direcionar a SEFAZ 
para o alcance dos objetivos estratégicos definidos, além da execução do conjunto de atividades inter-
-relacionadas que buscam agregar valor para o ambiente externo e interno. Essas atividades estão 
refletidas na cadeia de valor da Secretaria da Fazenda. 

A cadeia de valor é um método que permite organizar todos os processos, observando os elos e 
como cada um deles pode gerar valor às partes interessadas. A cadeia de valor possibilita também o 
entendimento de como funciona a organização e a prática dos seus processos produtivos e estratégi-
cos, mostrando a relação entre cada um de seus elementos.

Figura 69: Cadeia de Valor da SEFAZ-PE.

(Fonte: SEFAZ-PE)

6.1.1 Mudanças na Estrutura Organizacional

A seguir, serão apresentadas as principais transformações realizadas ao longo do último quadriê-
nio, trazendo uma visão de seus atores, objetivos e resultados obtidos após o projeto de mudança na 
estrutura.

FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA

No início da gestão, dentro do escopo das primeiras alterações da Estrutura Organizacional soli-
citadas pelo Secretário, visando estruturar a organização de forma a alcançar os objetivos traçados 
para a nova gestão, a Diretoria Geral de Política Tributária foi retirada da estrutura da Coordenação 
da Administração Tributária, passando a estar diretamente ligada ao gabinete do Secretário, com 3 
diretorias sob sua responsabilidade:
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1

2

3

DBF – Diretoria de Controle e 
Acompanhamento de Benefícios Fiscais;

DEET – Diretoria de Estudos Econômicos
e Tributários;

DAF – Diretoria de Assuntos Federativos, 
antiga COTEPE.C

A transformação foi implementada por meio do Decreto Nº 49.287, de 11 de Agosto de 2020. 

TRANSFORMAÇÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL (TATE)

Outra transformação importante foi a mudança na estrutura do contencioso administrativo, de-
corrente da entrada em vigor pleno da Lei nº 15.683/2015, que revogou a Lei nº 11.904/2000. Ante-
riormente à vigência da Lei em vigor, o TATE era composto por 15 julgadores divididos em 5 turmas, que 
funcionavam como primeira instância de julgamento, e pelo tribunal pleno, que detinha a competência 
recursal ordinária.

Com a alteração, foi instituída a primeira instância de julgamento, que passou a contar com 13 car-
gos de julgadores singulares. Os órgãos colegiados, com competência apenas recursal, passaram a ser 
as 3 turmas julgadoras, compostas por 3 julgadores cada, e pelo tribunal pleno, integrado por todos os 
membros de turma e pelo presidente do TATE (total de 10 julgadores).

Em 2021, a reforma da estrutura do contencioso foi concluída, com a nomeação de 13 novos julga-
dores para preencher os cargos já vagos em 2019 e mais duas vacâncias supervenientes. Com isso, a 
primeira instância passou a ser efetivamente composta por 13 julgadores. Os cargos integrantes dos 
órgãos colegiados, em número de 10, da mesma forma, foram integralmente ocupados.

TRANSFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (CAT)

Criação da Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento (DFA)

No Planejamento Estratégico de 2020-2023, foram definidos objetivos finalísticos que possuem 
relação direta com a Coordenação da Administração Tributária (CAT), dos quais três estão diretamen-
te relacionados à DFA. São eles: 

• Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos tributários e incentivar a conformidade 
tributária;

• Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência 
na execução e relevância do crédito;

• Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte por meio da transformação 
digital da SEFAZ.
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Figura 70: Organograma da CAT com a inserção da DFA.

(Fonte: CAT | SEFAZ)

Para alcançar esses objetivos, foram realizadas uma série de adequações, dentre elas a criação de 
um Novo Modelo de Monitoramento, Fiscalização e Atendimento da DFA. Esse projeto visou aperfeiço-
ar os mecanismos de gestão da fiscalização, do monitoramento e atendimento aos contribuintes, assim 
como o controle efetivo das fronteiras. Como diretrizes basilares, os objetivos prioritários definidos 
foram: garantir a justiça fiscal e satisfazer o crédito tributário, tendo como referência modelos nacio-
nais e internacionais de boas práticas, adaptadas às restrições sistêmicas e normativas existentes no 
estado. 

Esse novo modelo foi aplicado aos principais macroprocessos e subprocessos da área, compiladas 
nos seguintes grupos:

Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8
Unidades 
Avançadas da 
Receita; 

Unidades de 
Monitoramento 
e Fiscalização; 

Circunscrições 
de Agências 
da Receita 
Estadual e 
Subunidades.

Atendimento ao 
Contribuinte:

Processos e 
Qualidade do 
Atendimento e 
Atendimento 
Virtual; 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Unidades 
Centrais de 
Monitoramento 
e Fiscalização:

Malhas Finas, 
Comércio 
Eletrônico, 
Parametrização 
do Cálculo 
058-2, Regime 
do Simples 
Nacional; 

Controle de 
Fronteiras: 

Central de 
Monitoramento 
de Fronteiras; 

Controle do 
Crédito 
Tributário:

Tributos 
Diretos (IPVA 
e ICD) e 
Cobrança e 
Recuperação 
do Crédito; 

Unidades de 
Governança e 
Gestão:

Programação 
da Ação Fiscal e 
Monitoramento 
e Assessoria de 
Modernização; 
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A transformação foi implementada pelo Decreto Nº 49.287, de 11 de Agosto de 2020.

Desenho do Núcleo Estadual Integrado de Cobrança - NEIC-PE 

Com o objetivo de desenvolver um produto que trouxesse uma proposta de estrutura organizacio-
nal para o NEIC-PE, foi criado um projeto visando o aperfeiçoamento da gestão da cobrança adminis-
trativa, elaboração e implantação de metodologia de recuperação de crédito tributário e não tributá-
rio, inscrito ou não em dívida ativa, com sistematização de régua de cobrança baseada na classificação 
de risco e recuperabilidade do contribuinte e do crédito.

Figura 71: Esquematização do NEIC-PE.

(Fonte: SEFAZ-PE)

A modificação proposta a partir da criação do NEIC-PE ainda não foi alterada no decreto da es-
trutura da SEFAZ-PE.

TRANSFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL (CTE) 

No âmbito da secretaria executiva do tesouro, alterações de estrutura também foram feitas na 
gestão 2019-2022. As primeiras delas, foram no início da gestão em 2019, com objetivo de alcançar o 
maior controle dos gastos públicos para promover o equilíbrio fiscal do Estado. São elas:

• Transformar a Diretoria de Capitação de Recursos em Diretoria de Planejamento do Tesouro 
Estadual (DPTE), visando maior controle do Custeio do Estado

• Criação da Diretoria de Controle e Monitoramento das Despesas Correntes (DCMDC), para 
maior controle das pactuações de tetos de gastos

A transformação foi implementada pelo Decreto nº 49.287, de 11 de agosto de 2020.

Desenho da Gerência de Normas - GNOR

Após as mudanças do início da gestão, em 2021, houve a conclusão do projeto de transformação 
do Tesouro Estadual, que teve como objetivo a criação de mecanismos e documentos necessários para 
a modernização das práticas, metodologias e processos de trabalho que envolvem a gestão contábil e 
financeira. Foram usados como referência modelos nacionais e internacionais de boas práticas, adap-
tadas às restrições sistêmicas e normativas que possam existir no Estado.

A partir desse projeto, foram propostos redesenhos na estrutura de algumas frentes do Tesouro 
Estadual, onde a proposta aceita foi a inclusão de uma Gerência de Normas (GNOR) na área de Con-
tabilidade, cujo principal objetivo foi obter um maior controle e organização das mudanças normativas, 
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além de reduzir demandas repetidas.

A modificação proposta a partir da criação da GNOR ainda não foi alterada no decreto da estru-
tura da SEFAZ-PE

Figura 72: Organograma da Contadoria Geral do Estado.

(Fonte: CGE | SEFAZ)

TRANSFORMAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (SCI)

A preocupação com a melhoria da satisfação dos usuários em relação aos serviços administrativos 
prestados pelas áreas meio da SEFAZ-PE, resultou em um compromisso institucional, a criação do ob-
jetivo estratégico “Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco 
na gestão eficiente dos recursos”. 

A SCI, portanto, adotou estratégias de revisão de estrutura, de processos e de cadeia de valor, que 
promoveram o aperfeiçoamento da capacidade de entrega dos serviços administrativos e a otimiza-
ção da capacidade de desenvolvimento de tecnologia da informação, frente aos projetos estratégicos 
e nas interfaces com as áreas de negócio. Ainda, foi percebida a necessidade de padronização do or-
ganograma, visando reduzir desequilíbrios e criando áreas de Controle Interno e de Gestão de Riscos.

As modificações na estrutura organizacional da SCI tiveram início com a Revisão do Modelo de 
Gestão de Tecnologia da Informação da SEFAZ PE, seguido pela execução do Modelo de Atuação e 
Gestão da SCI, envolvendo as demais superintendências, antes não contempladas no trabalho de Ges-
tão da Tecnologia da Informação.

O trabalho de revisão do modelo de Gestão da Tecnologia da Informação da SEFAZ pautou-se na 
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necessidade de atender os seguintes pilares:

• Aprimorar a gestão de pessoas e cultura organizacional;

• Fortalecer as entregas de valor em soluções de Big Data e Informações de Negócio;

• Possibilitar a elaboração e monitoramento de políticas de maneira isenta;

• Reforçar a atuação das áreas de suporte ao desenvolvimento, garantindo maior qualidade e 
eficiência das equipes;

• Equilibrar a gestão dos times de desenvolvimento de sistemas.

Outro ponto avaliado durante a  revisão do modelo foi o posicionamento da Superintendência de 
Tecnologia da Informação dentro da estrutura organizacional da SEFAZ (Figura 73). Concluiu-se, após 
avaliação de suas boas práticas de mercado implantadas, a abrangência e coerência da sua visão 
estratégica dentro da instituição.

Figura 73: Organograma proposto para a STI.

(Fonte: STI | SEFAZ)

Concomitante a essa análise, um outro olhar foi lançado às demais superintendências da SCI, e 
alguns aspectos levantados demandaram ajustes urgentes:

• Ausência de isonomia entre as gratificações recebidas pelos superintendentes da SCI;

• Desbalanceamento entre a amplitude de comando da Superintendência de Administração e 
Finanças (SAFI) e as demais superintendências;
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• Gerência de contratos com gratificação compatível com estrutura de unidade;

• Necessidade de dar maior foco e clareza ao papel de gestão de contratos de terceiros;

• Necessidade de fortalecimento da ouvidoria, trazendo a área para dentro da governança da 
SCI;

• Sinergia entre as assessorias técnico-jurídicas existentes dentro da Superintendência de 
Administração e Finanças e da Superintendência de Gestão de Pessoas;

• Necessidade de aumento da sinergia entre os processos de orçamento e finanças dentro da 
Superintendência de Planejamento Estratégico.

Dessa forma, considerando todas as restrições, premissas e aspectos mais emergenciais de atu-
ação, foram desenhadas duas propostas de estrutura organizacional para a SCI, uma focada num 
horizonte mais imediato (Figura 74) com vigência a partir de setembro de 2022 e uma segunda pro-
posta com mudanças mais estruturantes (Figura 75), a ser tratada em momento oportuno, na gestão 
seguinte.

Figura 74: Organograma aprovado para a SCI.

(Fonte: SCI | SEFAZ)

O novo organograma aprovado foi o caminho encontrado para melhorar a eficiência na execução 
dos processos, aumentar a sinergia entre áreas afins e reduzir os desequilíbrios existentes na estrutu-
ra organizacional. Contudo, apesar dos esforços empreendidos, ainda existem importantes mudanças, 
cujos benefícios justificam sua realização, conforme apresentado a seguir:

1. Criação de uma nova superintendência, separando o que seria a Superintendência de 
Administração e Finanças antes da mudança intermediária. Dessa forma, existiriam três 
superintendências distintas, a primeira relacionada à infraestrutura e logística, a segunda 
relacionada à licitações e finanças e a terceira seria a área de estratégia, orçamento e gestão. O 
foco em reduzir a amplitude de atuação resulta na maior especialização e consequente melhor 
serviço prestado;

2. Separação da Diretoria de Comunicação (DICOM) em duas estruturas distintas: uma voltada 
para relações institucionais do secretário e vinculada diretamente ao Gabinete e outra voltada à 
comunicação, subordinada à SCI;
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3. Criação da gerência de infraestrutura para redistribuição de atividades da antiga gerência de 
engenharia que foi extinta no modelo intermediário. A criação da gerência de infraestrutura 
possibilita separar temáticas de atuação muito distintas subordinadas a uma mesma liderança 
e permite que atividades com oportunidade de melhoria possam ser reforçadas, tais como 
manutenção preventiva e planejamento de obras. A gerência de infraestrutura passa a executar 
serviços de manutenção feitos pelo NAPA-SAFI e assume a gestão de contratos de manutenção 
(ex.: ar-condicionado) que estão na Diretoria de Logística. A visão de futuro para a engenharia é 
terceirizar a parte de arquitetura e ter uma ata para gestão de obras;

4. Criação das Gerências de Execução Financeira e Gerência de Execução Orçamentária vinculadas 
à Diretoria Financeira. A transformação da Unidade de Execução Financeira e da Unidade 
de Execução Orçamentária em gerências vem corrigir uma distorção atual, já que essas duas 
unidades têm atuação compatível com uma gerência, possuindo nível de responsabilidade 
semelhante;

5. Fortalecimento dos processos de gestão orçamentária e inclusão das temáticas de gestão da 
estrutura organizacional dentro da superintendência de Gestão e Finanças;

6. Criação de Central de Serviços Corporativos subordinada a uma nova estrutura de gerência para 
gestão de processos e serviços, dentro da governança da Superintendência de Gestão e Finanças. 
A gerência da Central de Serviços surge como a unidade que dará conta da profissionalização da 
prestação dos serviços da SCI;

7. Revisão do modelo de gestão dos projetos do PROFISCO, com um olhar para a incorporação de 
gerentes de projetos terceirizados, de modo que o projeto não concorra mais com as atividades de 
rotina das áreas e desonere as lideranças da atribuição de executar os projetos simultaneamente 
à gestão da área;

8. Necessidade de adequação das gratificações disponíveis para viabilizar a estrutura organizacional 
aprovada para a STI.

Figura 75: Organograma proposto para a SCI.

(Fonte: SCI | SEFAZ)
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6.2 Áreas de suporte à governança e gestão

OUVIDORIA

A Ouvidoria da SEFAZ-PE foi criada a partir do Decreto Nº 22.537, de 04 de Agosto de 2000 e tem 
como objetivo contribuir com o aumento do nível de qualidade da prestação dos Serviços Fazendários, 
possibilitando aos usuários exercer mecanismos de controle social.

A Ouvidoria é um canal direto e permanente de comunicação com o cidadão, ouvindo, registrando, 
analisando e encaminhando para o setor competente as demandas da sociedade.  Além das deman-
das tradicionais, a ouvidoria lida com os pedidos de acesso à informação, respeitando o sigilo dos da-
dos fiscais e demais dados sensíveis das solicitações.

O principal avanço durante os últimos 4 anos foi a maior interatividade com os usuários por meio 
dos canais eletrônicos de comunicação, especialmente devido aos impactos advindos da pandemia do 
COVID-19. Ainda, percebeu-se a necessidade de um atendimento mais personalizado, tendo em vista 
a diversidade de perfis dos usuários. 

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Aquisição do novo Sistema de Ouvidoria, a ser instalado em novembro/22;

• Ouvidoria itinerante: divulgar a ouvidoria, fornecer o suporte e instruir acerca de seu 
funcionamento;

• De mãos dadas com a ouvidoria: Projeto aprovado para melhorar a comunicação com os 
setores da SEFAZ, promovendo a integração entre ouvidoria e as demais áreas.

CORREGEDORIA FAZENDÁRIA (CORREFAZ) 

Com a missão de garantir a qualidade e probidade dos atos praticados pelos servidores em exercí-
cio na Secretaria da Fazenda de Pernambuco e obter melhores resultados no combate à corrupção e à 
improbidade administrativa, a CORREFAZ, reestruturada em setembro de 1999, trabalha focalizando 
a prevenção e a disciplina. 

A prevenção visa à segurança na execução, a garantia nos resultados dos trabalhos realizados e a 
diminuição da ocorrência de ilícitos disciplinares, e se efetua através das correições ordinárias (iden-
tificação dos riscos existentes), reuniões, palestras e orientações dos servidores quanto às normas e 
regulamentos disciplinares e quanto a sua correta conduta funcional. 

As atuações disciplinares esclarecem e apuram responsabilidades e efetivam-se com as correições 
extraordinárias (apurações preliminares) e o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), visando coibir 
a prática de ilícitos funcionais.   

Para cumprir sua missão institucional e combater a improbidade administrativa, a Correfaz vem 
trabalhando nos últimos anos em um novo modelo de atuação, definindo uma Política de Correição 
que objetiva dar mais ênfase ao trabalho preventivo e aproximando a Corregedoria das unidades de 
trabalho e dos servidores em exercício.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• É necessário retomar o processo de reestruturação da corregedoria, idealizado como ação no 
planejamento estratégico, porém não foi iniciada;

• Reestruturação de atividades com abordagem na área de preventivo e de pessoal, já que ne-
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cessitam de mais mão de obra para realização de suas atividades.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA FAZENDA (DICOM)

A DICOM tem a função de executar a política de comunicação social para os públicos interno e ex-
terno da SEFAZ, realizando a promoção e a divulgação das atividades da SEFAZ, tanto internamente, 
quanto pelos meios de comunicação disponíveis. 

Além disso, outra atividade forte é a assessoria do Secretário da Fazenda, Secretários Executivos, 
Diretores, Superintendentes e Gerentes em assuntos relativos à comunicação social e relacionamento 
com a imprensa, especialmente na organização de entrevistas. A DICOM é responsável por manter os 
canais de informação da SEFAZ atualizados, incluindo a Intranet, Internet, Boletim Semanal de Notí-
cias e clipping diário.

AÇÕES DE CONTINUIDADE 

• Elaboração do modelo de uma nova intranet, que poderá ser implantado em conjunto com 
a STI, visando a reestruturação desse canal, com acesso fácil e melhor interface para a 
experiência dos usuários
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6.1 Estrutura Organizacional
O decreto nº 53.726 de 11 de outubro de 2022, alterou a estrutura organizacional da SEFAZ-PE, 

endereçando, prioritariamente, os ajustes necessários à melhoria dos serviços prestados pelas áreas 
meio da secretaria. O decreto deu origem a um novo organograma (página 174-175). 

6.1.1. Mudanças na Estrutura Organizacional

Serão apresentadas as principais transformações realizadas ao longo do último quadriênio, tra-
zendo uma visão de seus atores, objetivos e resultados obtidos após o projeto de mudança na estru-
tura.

TRANSFORMAÇÃO DAS ÁREAS LIGADAS DO GABINETE (GSF)

No início da gestão,  dentro do escopo das primeiras alterações da Estrutura Organizacional soli-
citadas pelo Secretário, visando estruturar a organização de forma a alcançar os objetivos traçados 
para a nova gestão, foram:

Fortalecer a estrutura de políticas tributárias do Estado, retirando a DPT da estrutura da CAT e a 
tornando uma Diretoria Geral de Política Tributária ligada diretamente ao gabinete do Secretário com 
3 diretorias abaixo dela:

TRANSFORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (CAT)

Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento (DFA)

No Planejamento Estratégico de 2020-2023, foram definidos objetivos finalísticos que possuem 
relação direta com a Coordenação da Administração Tributária (CAT), dos quais três estão diretamen-
te relacionados à DFA. São eles: 

• Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos tributários e incentivar a conformidade 
tributária

• Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência 
na execução e relevância do crédito

• Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte por meio da transformação 
digital da SEFAZ

Para alcançar esses objetivos, foram realizadas uma série de adequações, dentre elas a criação de 
um Novo Modelo de Monitoramento, Fiscalização e Atendimento da DFA. Esse projeto visou aperfeiço-
ar os mecanismos de gestão da fiscalização, do monitoramento e atendimento aos contribuintes, assim 
como o controle efetivo das fronteiras. Como diretrizes basilares, os objetivos prioritários definidos 
foram: garantir a justiça fiscal e satisfazer o crédito tributário, tendo como referência modelos nacio-
nais e internacionais de boas práticas, adaptadas às restrições sistêmicas e normativas existentes no 
estado. 

Esse novo modelo foi aplicado aos principais macroprocessos e subprocessos da área, compiladas 
nos seguintes grupos: 

Núcleo Estadual Integrado de Cobrança - NEIC-PE 

Com o objetivo de desenvolver um produto que trouxesse uma proposta de estrutura organizacio-
nal para o NEIC-PE, foi criado um projeto visando o aperfeiçoamento da gestão da cobrança adminis-


