
Relatório de Gestão
2011 - 2014

Secretaria da Fazenda 
de Pernambuco



“Quem luta pelas causas que nós 
lutamos, quem sonha pelo país 
que nós sonhamos, está animado 
com o que nós estamos fazendo.”



Relatório de Gestão
2011 - 2014

Secretaria da Fazenda de Pernambuco
Recife, 2014



Governador do Estado João Lyra Neto
Secretário da Fazenda Décio José Padilha da Cruz

Secretário Executivo da Receita Estadual Oscar Victor Vital dos Santos
Secretário Executivo do Tesouro Estadual Lincoln de Santa Cruz Oliveira Filho
Secretário Executivo de Coordenação Institucional Mona Lygia Rego de Carvalho
 
Chefia de Gabinete Henrique Paashaus Acioly de Melo
Ouvidoria da Secretaria da Fazenda Edson de Farias Tenório
Tribunal Administrativo Tributário do Estado Marco Antônio Mazzoni
Corregedoria da Secretaria da Fazenda Mônica Cristina Fraga Souza
 
Diretoria Geral de Antecipação e Sistemas Tributários Willams da Rocha Silva
Diretoria Geral da Receita – I Região Fiscal Norte Flávio Martins Sodré da Mota
Diretoria Geral de Planejamento da Ação Fiscal Luciana C. Antunes
Diretoria Geral da Receita – I Região Fiscal Sul José Francisco Duarte
Diretoria Geral da Receita – II Região Fiscal Caruaru Benedito Severiano dos Santos
Diretoria Geral da Receita – III Região Fiscal Petrolina Ricardo Milano Galdino de Oliveira
Diretoria Geral de Fiscalização Estratégica José Carlos Auto de Alencar
Diretoria de Comunicação Silvana Maria Victor da Silva
Diretoria de Comissão Técnica Permanente do ICMS José da Cruz L. Júnior
Diretoria do Conselho de Planejamento e Controle da Ação Fiscal Gralênia Melo de Araújo Menezes
Diretoria de Operações Estratégicas Anderson de Alencar Freire
Diretoria de Inteligência Fiscal Luiz Rodolfo de Araújo Neto
Diretoria de Tributação e Orientação Manoel de Lemos Vasconcelos
Diretoria de Controle e Acompanhamento de Benefícios Fiscais Abílio Xavier de Almeida Neto
Diretoria da Administração Financeira do Estado Alessandro Ferreira de Alcântara Bomfim
Diretoria dos Sistemas Corporativos Financeiros Ronaldo Bonifácio da Silva
Diretoria da Escola Fazendária João Carlos Gonçalves Cavalcanti
Diretoria Financeira Márcio Cavalcanti Lins
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia Cristina Maria do Nascimento
Diretoria da Setorial Contábil Renata Micaely da Silva
Diretoria de Licitações e Contratos Marcelo José Mendonça de Sá
Diretoria de Logística Cristina Siqueira Lemos de Lima
Superintendência Jurídica Nilo Otaviano da Silva
Superintendência de Planejamento Estratégico Mona Lygia Rego de Carvalho
Superintendência Administrativa e Financeira Janaína Cardoso Acioli Cisneiros
Superintendência de Gestão de Pessoas Benôni Cavalcanti
Superintendência Técnica Valdeblan Siqueira Galindo Viana
Superintendência de Tecnologia da Informação Ana Paula Leite Serrano Lima

Rua do Imperador, s/n, Santo Antônio, Recife/PE, BR 
0800 285-1244 - CEP 50.010-240



Coordenação e Consolidação
Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE)
Equipe Responsável
Mona Lygia Rêgo de Carvalho
Daniella Myrian Silva
Maria Roseana de Carvalho Soares
Izolda Maria Rosas
Regina Helena Sampaio Neves
Lucas Pinto

Redação Maria Roseana de Carvalho Soares
Revisão Valdeblan Siqueira Galindo Viana
Coordenação editorial – Diretoria de Comunicação Silvana Victor
Produção Rayanne Marinho e Chiara Rachel
Fotos Rayanne Marinho, Mariana Alexander e Vitor Francisco

Projeto gráfico e diagramação Luiz Henrique de Aristeu Almeida



Siglário 6
Apresentação 9

I. Participação da Sefaz nos resultados do Governo do Estado de Pernambuco

Aspectos fiscais 14
Evolução da arrecadação dos impostos estaduais 14
Equilíbrio fiscal dinâmico do Estado 19
Inserção no desenvolvimento econômico e social do Estado 21
Medidas de Incentivo às Microempresas  21
Programa de incentivos fiscais de Pernambuco  21
Programa “Todos Com A Nota” 22
Política de repartição do ICMS aos municípios (cota-parte) 23

II. Desempenho da administração fazendária

Gestão Institucional e gestão de pessoas 26
Modelo de gestão e planejamento 26
Programa de educação fiscal 26
Profisco 27
Ouvidoria Fazendária 28
Corregedoria Fazendária 28
Infraestrutura e apoio logístico 29
Gestão de pessoas 30
Apoio Juridíco 32
Tecnologia da informação e comunicação 32
Parceria com outras instituições 35
Administração tributária 35
Modelo de fiscalização e seus resultados 35
Cobrança de débitos fiscais 36
Operações estratégicas no controle do trânsito de mercadorias 38
Tributação e orientação ao contribuinte 41
Representação de Pernambuco Junto à Comissão Técnica Permanente do ICMS 43
Contencioso adminstrativo 44
Melhorias no atendimento 44
Inteligência fiscal 45
Administração financeira 45
Modelo de gestão da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual – Sete 45
Gestão Contábil 46
Administração Financeira do Estado 47
Gestão dos Sistemas Corporativos Financeiros 48

Sumário



III. Recomendações para a próxima gestão

Área tributária 52
Área financeira 53
Área de apoio à gestão 54

IV Anexos 

Estrutura organizacional da Sefaz 58
Modelo de planejamento estratégico 58
Mapa estratégico- Sefaz 59
Mapas estratégicos setoriais desenvolvidos 60
Principais sistemas desenvolvidos pela STI 60
Principais melhorias na infraestrutura e logística 60
Capacitações realizadas pela Esafaz 61
Serviços disponibilizados pelo Telesefaz 61
Legislação e orientação tributária produzida 62



A3P - Programa Agenda Ambiental na Adminis-
tração Pública
ARE - Agência da Receita Estadual
ATI - Agência Estadual da Tecnologia da Informação
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BSC - Balanced scorecard
CEF - Caixa Econômica Federal 
Cefospe - Centro de Formação dos Servidores e 
Empregados Públicos de Pernambuco
CGE - Controladoria Geral do Estado
CND - Certidão Negativa de Débitos 
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
Confaz - Conselho Nacional de Política Fazendária 
Correfaz - Corregedoria Fazendária
Cotepe - Comissão Técnica Permanente
CPT - Comitê de Política Tributária
CRC - Conselho Regional de Contabilidade
CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico
DAE - Documento de Arrecadação Fiscal
Dafe - Diretoria Geral de Administração Financeira 
do Estado
DCPCAF - Diretoria do Conselho de Planejamento e 
Controle da Ação Fiscal
Deccot - Delegacia de Combate aos Crimes contra 
a Ordem Tributária
Detran-PE - Departamento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco
Dicom - Diretoria de Comunicação da Sefaz-PE
DOE - Diretoria de Operações Especiais
DRR - Diretoria Regional da Receita
DSCF - Diretoria de Sistema Corporativos Financeiros
DTO - Diretoria  de Tributação e Orientação
ECD - Escrita Contábil Digital
ECF - Emissor de cupom fiscal
EFD - Escrita Fiscal Digital
Esafaz - Escola de Administração Fazendária
FCAP - Faculdade de Ciências da Administração de 
Pernambuco
FFEB - Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FPE - Fundo de Participação dos Estados 
FPEX - Fundo de Compensação pela Exportação de 
Produtos Industrializados
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação
Gape - Grupo de Apoio Permanente Estratégica de 
Combate à Sonegação Fiscal
GBP - Gestão de Banco de Preços
GDP - Gestão da Dívida Pública
Geaf - Gerência de Ações Fiscais 
GNRE - Guia Nacional de Recolhimento Estadual
GT - Grupo de trabalho
I RF Norte - Primeira Região Fiscal Norte
I RF Sul - Primeira Região Fiscal Sul
II RF - Segunda Região Fiscal (Caruaru)
III RF - Terceira Região Fiscal (Petrolina)
ICD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação de quaisquer Bens ou Direitos
ICMS - Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores
Jucepe - Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Laud - Laboratório de Auditoria Digital
LC - Lei complementar
Loat - Lei Orgânica de Administração Tributária
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
MEI - Microempreendedor individual
MGTE - Modelo de Gestão do Tesouro do Estado 
MVA - Margem de Valor Agregado
Napa - Núcleo de Apoio Administrativo 
NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público
NFA-e - Nota Fiscal Eletrônica Avulsa
NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Siglário



NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
NIF - Núcleo Integrado de Fiscalização
OB - Ordem bancária
PAD - Processo Administrativo Disciplinar
PAF - Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal
PAI - Plano de Ação e de Investimentos 
PAT - Processo Administrativo Tributário
PD - Previsão de Desembolso 
PDI - Plano de Desenvolvimento Individual
PF - Polícia Federal
PGE - Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco
PIB - Produto Interno Bruto
PJ - Polícia Judiciária
PLC - Projeto de lei complementar
PLS - Projeto de lei do Senado
PMPE - Polícia Militar de Pernambuco
PPA - Plano plurianual
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria
PPC - Programa Permanente de Capacitação 
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
Prodeauto - Programa de Desenvolvimento do 
Setor Automotivo do Estado de Pernambuco
Prodepe - Programa de Desenvolvimento do Estado 
de Pernambuco
Profisco-PE - Programa de Apoio à Modernização 
e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de 
Pernambuco
Promofaz - Programa de Modernização da Adminis-
tração Fazendária
RCL - Receita corrente líquida
Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
Refis - Programa de Recuperação Fiscal
RFB - Receita Federal do Brasil
RH - Recursos humanos
RLR - Receita líquida real
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
SAD - Secretaria de Administração
Safi - Superintendência Administrativa e Financeira

Sagres - Sistema de Acompanhamento da Gestão 
dos Recursos da Sociedade
SCGE - Secretaria da Controladoria Geral do Estado
Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas
Secge - Secretaria Especial da Controladoria Geral 
do Estado de Pernambuco 
SEF - Sistema de Escrituração Fiscal
Sefaz-PE - Secretaria da Fazenda de Pernambuco
Seplag-PE - Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão
Sescap-PE - Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de 
Pernambuco
Sete - Secretaria Executiva do Tesouro Estadual
SGC - Sistema de Gestão Contábil
SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas
SIC - Sistema de Informação de Custos 
SIF - Sistema de Inteligência Fiscal
Sinief - Sistema Nacional de Informações 
Econômicas e Fiscais
SJF - Superintendência Jurídica da Fazenda
SPE - Superintendência de Planejamento Estratégico
SRE - Secretaria da Receita Estadual
SSD - Solid-state drive
ST - Substituição tributária
STI - Superintendência de Tecnologia da Informação
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
TAS - Terminal de autosserviço 
Tate - Tribunal Administrativo Tributário do Estado 
de Pernambuco
TCN - Programa Todos Com a Nota 
TI - Tecnologia da informação
TIC - Tecnologia da informação e comunicação
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
UGs - Unidades gestoras





Apresentação



O Relatório de Gestão da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco referente ao quadriênio 2011-
2014 produzirá diferentes leituras. Ao se debruçar sobre ele, aqueles que conceberam e levaram a efeito 
essa gestão, poderiam experimentar, entre outras sensações, a de dever cumprido. O hábito, porém, de 
refletirem criticamente os conduzirá ao desafio de superar, permanentemente, um padrão caracterizado 
pela busca da excelência. Não se trata, portanto, da contemplação passiva de uma exitosa gestão, mas 
da satisfação proporcionada pelo atendimento a um imperativo moral e administrativo, qual seja, o de 
prestar contas ao legítimo beneficiário do serviço público: o cidadão.

É imbuído desse sentimento que, em nosso nome e em nome dos que nos antecederam – especial-
mente do último deles, o ex-Secretário Paulo Câmara (2011-2014), e de todos e cada um dos fazendários, 
submetemos à apreciação crítica o resultado de uma gestão sintonizada com um projeto maior, contido 
no mandato político democraticamente concedido ao saudoso ex-governador (2007-2014) e ex-secretário 
da Fazenda (1996-1998), Eduardo Campos, e ao seu vice e atual governador, João Lyra Neto (2014). Um 
pacto político firmado por ambos junto à sociedade pernambucana, cuja realização foi corroborada, entre 
outras, pela atuação da Secretaria da Fazenda. Não se trata, nem na forma nem no conteúdo, de obra per-
feita e acabada. Trata-se, ao contrário, de um registro relativo a um conjunto de decisões e ações dinâmi-
cas passíveis de ajustes, que terminam por confirmar o mérito de inúmeros agentes públicos ciosos de 
seu dever funcional e de responsabilidade social, comprometidos com a sua realização.

Os números confirmam a participação da Secretaria da Fazenda nos resultados do Governo do Estado. 
Tratando-se de sua natureza precípua, os aspectos tributários evidenciam o incremento na arrecadação 
dos impostos estaduais, com destaque para o ICMS, sem descuidar do acompanhamento das demais 
fontes de recursos, como o FPE. A participação relativa do ICMS, acima de sessenta por cento da receita 
do Estado, leva a medidas que visam o incremento da arrecadação própria, pautando-a pela observância 
do princípio da justiça fiscal. Adotou-se um modelo de fiscalização que integra planejamento e execução 
na identificação de desvios negativos na arrecadação do ICMS e na correção das distorções mais signifi-
cativas, tirando o melhor proveito das potencialidades técnicas dos auditores fiscais e de suas respectiv-
as equipes, aptos a detectarem formas até então desconhecidas de sonegação fiscal.

Tratando-se de um Estado democrático de Direito, as ações mais ostensivas são antecedidas por uma es-
trutura responsável pelo provimento do correspondente suporte legal, cuidando da elaboração e aprimo-
ramento de uma legislação tributária extremamente complexa, destinada ao incremento da arrecadação, 
sem descuidar, preventivamente, da correspondente e necessária orientação ao contribuinte. Obvia-
mente, essas não são questões pacificas, dando origem a um expressivo contencioso administrativo sob 
a responsabilidade do Tribunal Administrativo Tributário do Estado – TATE, singular, em todo o Brasil, ao 
contar com julgadores tributários concursados e com formação jurídica direcionada, exclusivamente, 
para esse fim.

Afinada com o seu tempo, a Administração Tributária não poderia deixar de levar em conta os avanços 
tecnológicos e a necessidade de desenvolver canais acessíveis de comunicação com os contribuintes. O 
uso de mídias digitais e da Internet potencializou, inclusive por meio de celulares, smartphones e tablets, 
o atendimento virtual prestado ao cidadão/contribuinte, gerando interfaces amigáveis, como aquelas 
contidas no novo “Portal de Relacionamento”.

A diretriz escolhida foge de um padrão focado exclusivamente no incremento da arrecadação. Numa 
relação de confiança inteligente, priorizou-se a orientação, direcionando os aspectos punitivos apenas 
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para os casos de reiterada prática de ilícitos fiscais. Aprimorou-se a articulação com empresas, sociedade 
e municípios. Perquiriu-se maior inserção no desenvolvimento econômico e social do Estado, com medi-
das de incentivos fiscais às microempresas, Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – 
PRODEPE, programas de “Educação Fiscal” e “Todos com a Nota”. E, visando o aprimoramento da relação 
com os municípios, introduziu-se nova sistemática de repartição de receita do ICMS, privilegiando a 
adoção de critérios socioambientais.

Imprescindível à Gestão alcançar o Equilíbrio Fiscal Dinâmico, considerando o incremento da receita sem 
negligenciar a atenção com a qualidade do gasto público, observando-se, particularmente, os aspectos: 
relação dívida financeira/receita líquida real; resultado primário; despesa com funcionalismo público; 
receitas de arrecadação própria; despesas com investimentos. Preservou-se ainda um conjunto de ações 
integradas ao Modelo de Gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco em consonância com o 
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF da União.

A Administração Financeira experimentou importante processo de adaptação às novas tecnologias e às 
exigências relativas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, implicando na 
alteração do modelo conceitual, da sistematização, revisão e ajustes de sua estrutura organizacional. É o 
caso, por exemplo, da Receita Pública, tratada até 2013 segundo o Regime de Caixa e que passou a obser-
var, a partir de 2014, o Princípio da Competência, possibilitando avanços na transparência requerida pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A gestão pública supõe um conjunto de medidas internas que cria meios para o alcance de sua finali-
dade principal. O modelo escolhido requereu eficiente apoio logístico em infraestrutura e investimentos, 
criando vias seguras para o uso e a aplicação de novas tecnologias. Um realce para a Gestão de Pessoas, 
ao priorizar a capacitação técnica, gerencial e comportamental e optar pelo Modelo de Gestão por Com-
petências, tendo como base o Programa Permanente de Capacitação, o Programa de Estímulo ao Desem-
penho e o Programa de Preparação para a Aposentadoria.

Uma gestão que procura cuidar do presente e do futuro dos funcionários, zelando por sua formação 
técnica e sua educação em valores, simbolizada no inclusivo processo de elaboração do Código de Ética 
do Servidor Fazendário. Ética que vai além da atenção dada às necessidades básicas: antes da insta-
lação do conflito, a busca do diálogo e do entendimento; contra o individualismo, o estímulo à autoreal-
ização profissional, a partir do trabalho colaborativo e das parcerias com outras instituições. A crença no 
incremento da credibilidade da Sefaz-PE a partir de decisões, ações e atitudes, pessoais e institucionais, 
geradoras das condições necessárias ao fomento do desenvolvimento econômico com justiça fiscal.    

Parabenizamos cada fazendário por sua valiosa contribuição neste importante quadriênio e pelo compro-
metimento profissional de fazer da Sefaz-PE uma instituição, ademais de geradora de resultados, cada 
vez mais próxima do cidadão. 
Boa leitura!

Décio José Padilha da Cruz
Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco
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Aspectos fiscais
Evolução da arrecadação dos impostos estaduais 

Arrecadação do ICMS
Estudos desenvolvidos sobre o maior tributo estadual registram a correlação entre a evolução do 
PIB e do ICMS. No cenário da arrecadação deste imposto, ao longo do período em análise, são 
apresentados dados mensais do recolhimento do ICMS, em valores nominais e corrigidos pelo IPCA, 
que estabelece mais uma vez esta relação.

        ICMS nominal
        ICMS corrigido
Evolução da arrecadação de ICMS – valores corrigidos pelo IPCA

Desempenho real da arrecadação de ICMS
2011 14,61%
2012 0,35%
2013 4,01%

2014 até agosto 1,85%

Valores corrigidos pelo IPCA

Destaca-se o elevado crescimento em 2011, decorrente da regularização de expressivos créditos 
tributários pendentes (LC nº 164/2010) e dos efeitos arrecadatórios da política de Substituição 
Tributária oriunda dos Protocolos firmados com o Estado de São Paulo. 

O reduzido crescimento da arrecadação, em 2012, é resultante da base de comparação (2011) e da 
conjuntura econômica desfavorável, com retração nas atividades industriais e menor expansão do 
potencial de compras das classes consumidoras, endividadas e com restrição acentuada ao crédito 
no cenário comercial.

Em 2013, para a extraordinária variação real de 4,01% (10,47% em valores nominais) da arrecadação, 
foi relevante o crescimento ocorrido no segmento de Combustíveis (13,38 %), consequência do 
incremento no uso de energia produzida pelas usinas termelétricas a óleo.

jan/11

milhões

abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 jan/14 abr/14 jul/14out/13



Sefaz-PE | Relatório de Gestão | 2011 - 2014

15

Evolução da arrecadação de ICMS do segmento de combustíveis – valores corrigidos pelo IPCA

Desempenho real da arrecadação de ICMS
do segmento de combustíveis

2011 7,93%
2012 5,38%
2013 13,38%

2014 até agosto -0,91%

Ao confrontar-se o acumulado da arrecadação do ICMS de 2014 (até agosto) com o mesmo período 
de 2013, verifica-se uma variação de 1,85% (sem inflação), decréscimo associado ao reduzido 
crescimento do PIB brasileiro previsto para 0,51%, conforme indicado pelo Banco Central. Repete-
se, no exercício corrente, o registro da participação do setor de Combustível, que arrefeceu maior 
queda na arrecadação tributária.

Participação percentual da receita do ICMS no somatório das principais receitas
Quanto à participação (%) da arrecadação do ICMS no somatório das principais receitas estaduais 
(ICMS+IPVA+ICD+FPE), manteve-se em torno de 68% no período de 2011 a 2013. No acumulado 
da arrecadação até agosto/2014, participa com 66,81 %, mas com previsão de chegar até o fim do 
exercício aos patamares anteriores.

jan/11

milhões

250,00

200,00
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50,00

00,00
abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 jan/14 abr/14 jul/14out/13

ICMS
66,89%

IPVA
5,09%

ICD
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ICMS IPVA ICD FPE Total

2013 7.525,18 572,85 38,07 3.114,18 11.250,28

2014 8.137,42 649,88 48,38 3.418,14 12.253,82

Desempenho 8,14% 13,45% 27,08 9,76% 8,92%

Participação do ICMS, FPE, IPVA e ICD na receita - Variação 2013/2014 
Atualizado em 09.09.2014 - Fonte: Balancete da Receita /Sefaz-PE - Elaboração: Maria Carvalho Soares

A participação do ICMS no PIB do Estado teve um desempenho positivo decorrente do aumento do 
consumo, atingindo os seguintes patamares: 9,3% (2011), 9,4% (2012) e 9,3% (2013), considerados 
os valores provisórios do PIB para os anos de 2012 e 2013. Visualiza-se na tabela o desempenho da 
arrecadação do ICMS de Pernambuco no ranking nacional. Em termos comparativos, verifica-se um 
desempenho na média de outros Estado.

Região / UF
ICMS nominal Crescimento 

nominal

Crescimento 
corrigido pela 

inflação Ranking

2010 2013 2013 / 2010 2013 / 2010
Amapá 487.383 774.203 58,85% 33,06% 1º
Pará 5.765.272 8.025.256 55,07% 29,89% 2º
Acre 528.264 806.174 52,61% 27,83% 3º
Paraíba 2.525.758 3.787.497 49,95% 25,61% 4º
Tocantins 1.120.112 1.679.016 49,90% 25,56% 5º
Maranhão 2.948.126 4.390.311 48,92% 24,74% 6º
Goiás 8.170.087 12.137.750 48,56% 24,44% 7º
Mato Grosso do Sul 4.641.114 6.792.785 46,36% 22,60% 8º
Paraná 13.720.296 20.059.482 46,20% 22,46% 9%
Rio Grande do Norte 2.842.085 4.033.477 41,92% 18,88% 10º
Ceará 6.148.950 8.705.388 41,58% 18,59% 11º
Rondônia 1.953.728 2.760.386 41,29% 18,35% 12º
Mato Grosso 5.336.867 7.454.696 39,68% 17,00% 13º
Piauí 1.919.739 2.676.757 39,43% 16,79% 14º
Pernambuco 8.411.014 11.711.614 39,24% 16,63% 15º
Bahia 12.142.987 16.831.543 38,61% 16,11% 16º
Sergipe 1.851.551 2.551.092 37,78% 15,41% 17º
Rio de Janeiro 23.001.955 31.645.901 37,58% 15,24% 18º
Rio Grande do Sul 17.493.316 24.060.564 37,54% 15,21% 19º
Distrito Federal 4.600.668 6.268.999 36,26% 14,14% 20º
Santa Catarina 10.366.272 14.010.836 35,16% 13,21% 21º
Amazonas 5.553.218 7.485.738 34,80% 12,91% 22º
Minas Gerais 27.187.511 35.952.964 32,24% 10,77% 23º
São Paulo 92.316.759 122.015.346 32,17% 10,71% 24º
Alagoas 2.081.201 2.731.182 31,29% 9,98% 25º
Espírito Santo 6.964.845 8.859.115 27,07% 6,44% 26º
Roraima 410.892 518.121 26,10% 5,62% 27º

Desempenho do ICMS de todos os Estados
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Porém, quando comparamos os resultados arrecadatórios, enquadrados nas maiores economias 
brasileiras, verifica-se o principal êxito desse período: o terceiro lugar na variação anual entre os 
dez Estados brasileiros mais desenvolvidos.

Região / UF
ICMS nominal Crescimento 

nominal

Crescimento 
corrigido pela 

inflação Ranking

2010 2013 2013 / 2010 2013 / 2010
Goiás 8.170.087 12.137.750 48,56% 24,44% 1º
Paraná 13.720.296 20.059.482 46,20% 22,46% 2%
Pernambuco 8.411.014 11.711.614 39,24% 16,63% 3º
Bahia 12.142.987 16.831.543 38,61% 16,11% 4º
Rio de Janeiro 23.001.955 31.645.901 37,58% 15,24% 5º
Rio Grande do Sul 17.493.316 24.060.564 37,54% 15,21% 6º
Santa Catarina 10.366.272 14.010.836 35,16% 13,21% 7º
Minas Gerais 27.187.511 35.952.964 32,24% 10,77% 8º
São Paulo 92.316.759 122.015.346 32,17% 10,71% 9º
Espírito Santo 6.964.845 8.859.115 27,07% 6,44% 10º

Medidas administrativas adotadas para incremento da arrecadação

• Reestruturação administrativa da área tributária com a criação de uma diretoria voltada ao monito-
ramento de contribuintes estratégicos, otimizando a execução das ações fiscais mais especializadas.

• Normatização do controle cadastral abrangendo os diversos processos administrativos de 
recepção e monitoramento do cadastro de contribuintes;

•  Aperfeiçoamento das normas do regime especial de fiscalização, com encaminhamento de 
processos de créditos tributários pendentes à Serasa;

• Revisão da sistemática de substituição tributária;

• Aperfeiçoamento das ações de cobrança, otimizando o modelo com vistas ao aumento da base 
contributiva;

• Alteração na sistemática de tributação dos atacadistas de alimentos, visando maior controle e 
simplificação na escrita fiscal;

• Implantação da sistemática especial de tributação para o comércio eletrônico, abrangendo 
credenciamento fiscal e monitoramento de empresas do segmento.

Arrecadação do IPVA 

A arrecadação do IPVA está diretamente relacionada ao valor venal dos veículos novos e usados e 
seu desempenho é influenciado não só pela dinâmica do mercado, como também pela redução da 
base de vendas resultante da redução do IPI.

Desempenho do ICMS nos Estados mais desenvolvidos
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Evolução da arrecadação de IPVA – valores corrigidos pelo IPCA.

Desempenho real da arrecadação de IPVA
2011 15,64%
2012 12,48%
2013 4,55%

2014 até agosto 4,84%

Valores corrigidos pela IPCA

Arrecadação de ICD

O crescimento na arrecadação do ICD pode ser atribuído à intensificação da cobrança relaciona-
da com as doações informadas à Receita Federal do Brasil e repassadas à Sefaz-PE, com base em 
convênio de Cooperação Técnica. Essas doações, a maioria em espécie, não são declaradas ao fisco 
estadual, mas informadas a RFB, pois são isentas de tributação federal.

Desempenho real da arrecadação do ICD
2011 -1,96%
2012 25,34%
2013 8,87%

2014 até agosto 18,96%

Valores corrigidos pela IPCA
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Equilíbrio fiscal dinâmico do Estado

No esforço do cumprimento da Missão da Sefaz-PE, a Secretaria Executiva do Tesouro Estadual - 
Sete, através do empenho de suas diretorias - Controladoria Geral do Estado (CGE), Diretoria Geral 
de Administração Fincanceira do Estado (DAFE) e Diretoria de Sistemas Corporativos Financeiros 
(DSCF) -  e atenta à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico, tem utilizado um eficaz instrumento de 
viabilização para obter os resultados fiscais necessários. Trata-se do PAF, firmado desde 1999 pelo 
Estado de Pernambuco com a União, e que integra o contrato de assunção e renegociação da dívida, 
em concordância com a Lei Federal nº 9.496/97.

No âmbito dessas negociações intermediadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Estado 
se propôs a adotar ações que possibilitassem alcançar metas e compromissos relativos a:

• Relação da dívida financeira/receita líquida real;
• Resultado primário;
• Despesas de pessoal
• Receitas de arrecadação própria;
• Despesas com Investimentos.

O PAF define metas para cada ano em curso e para os dois anos subsequentes, sendo monitoradas 
ao longo de cada exercício. Tais procedimentos deverão ser observados enquanto perdurar o contra-
to de refinanciamento. No caso de Pernambuco, esse prazo vai até dezembro de 2027. Ao longo do 
período de 2011 a 2013, o Estado cumpriu as principais metas acordadas com a STN.

Programa de Ajuste Fiscal
Metas acordadas e resultados alcançados

Metas 2011 2012 2013

Trajetória dívida/RLR (%)
Limite 1.00 1,00 1,00
Realizada 0,58 0,68 0,76

Resultado primário (R$ milhões)
Acordada -588 -1.128 -1.458
Realizada -369 -1.099 -1.421

Despesa pessoal/RCL (%)
Limite 60,00 60,00 60,00
Realizada 52,30 56,26 51,92

Receitas próprias (R$ milhões)
Acordada 10.969 12.112 13.453
Realizada 10.785 11.642 12.915

Despesa com investimentos/RLR (%)
Acordada 21,83 22,41 23,51
Realizada 18,05 20,91 23,73

Fonte: Balanço Geral da Sefaz-PE 2013

Os exercícios fiscais anuais do período de 2011-2014 foram encerrados com todos os indicadores 
enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), observadas, também, as principais metas 
acordadas com a STN, no âmbito do PAF. 

As ações da Sefaz-PE contribuíram, no âmbito do Modelo Integrado de Gestão do Poder Executi-
vo do Estado de Pernambuco (Lei Complementar nº 141/2009), para ampliação dos investimen-
tos estruturadores e das políticas sociais. Também foram alcançados resultados expressivos em 
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sua política de pessoal, através da realização de concursos públicos, qualificação e valorização 
dos servidores. Dessa forma, a secretaria teve um desempenho importante para a manutenção da 
queda do nível de desemprego anual desde 2009, alcançando o nível de 6,4% em 2013. Colaborou 
ainda para o aumento do nível de renda das famílias pernambucanas, fortalecendo o ciclo virtuoso 
em que se encontra a economia de Pernambuco.

Resumo geral do consolidado e fontes do Tesouro

Para prover e gerir os recursos financeiros necessários à implementação das políticas públicas 
do Estado, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico, foram definidas metas globais 
anuais para o resultado orçamentário, para o percentual de despesa de pessoal do Poder Executi-
vo relativamente à receita corrente líquida e para a dívida consolidada bruta em relação à receita 
corrente líquida, cujos resultados, abaixo apresentados, excetuado o resultado orçamentário de 
2011, evidenciam que a Sefaz-PE cumpriu todas as metas acordadas.

Valores nominais em R$ milhões

Itens 2011 2012 2013 Var %
2011 / 2012

Var %
2012 / 2013

Resultado orçamentário -270 577 954 314,0 65,2
Resultado primário -358 -1.058 -1.095 -195,8 3,5
Poupança corrente 1.540 947 1.510 38,5 59,4
Receita corrente líquida 14.553 15.613 17.174 7,3 10,0
Despesa de pessoal 50,19% 53,21% 53,55% 6,0 0,6
Despesa de pessoal do Poder Executivo 42,59% 45,18% 44,90% 6,1 -0,6
Resultado orçamentário Tesouro -326 565 665 -273,5 17,6
Resultado primário Tesouro -369 -1.099 -1.345 -197,7 22,4
Poupança corrente Tesouro 1.374 649 898 -52,8 38,4
Estoque da dívida (administração direta) 5.810 8.077 10.902 39,0 35,0
Encargos e amortização da dívida 716 836 1.022 16,7 22,2
Receita do ICMS 9.727 10.468 11.543 7,6 10,3
Receita do FPE 4.146 4.275 4.598 3,1 7,5
Receita corrente líquida Tesouro 13.660 14.363 17.077 5,1 18,9

Fonte: Balanço Geral da Sefaz-PE 2013

Metas e resultados anuais

Valores nominais em R$ milhões

Item Meta anual 
Período 2011-2014

Resultado 2011 
(R$)

Resultado 2012 
(R$)

Resultado 2013 
(R$)

Resultado orçamentário > 0 - 269,6 577,43 953,65
Despesa de pessoal do 
Poder Executivo / RCL

≤ 46,65% 42,59% 45,18% 44,90%

Dívida consolidada 
bruta / RCL

< 69,0% 46,49% 57,45% 68,49%
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Inserção no desenvolvimento econômico e social do Estado

Medidas de incentivo às microempresas
Não se pode negar a importância das pequenas empresas no atual cenário econômico-fiscal brasileiro. 
Cerca de 85% dos contribuintes de Pernambuco são do Simples Nacional e, desses, mais de 50% estão 
enquadrados como microempreendedores individuais

Ao longo do quadriênio, para melhor desempenho das atividades de fiscalização, foram realiza-
das capacitações específicas, sobre a legislação do Simples Nacional. E, para promover justiça 
tributária, a Sefaz-PE realiza ações de combate à omissão e à sonegação fiscal, excluindo do regime 
simplificado, contribuintes que não se enquadram nos requisitos da LC 123/2006. 

2011 2012 2012 2014

milhões

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

170,00

150,00

Arrecadação do ICMS no Simples Nacional de 2011 a julho de 2014 – valores nominais em R$ milhões

Algumas medidas foram adotadas objetivando ampliar os benefícios aos contribuintes do Simples 
Nacional, tais como:

1. Não adoção de sublimite de receita bruta anual para fins de recolhimento do ICMS;
2. Não aplicabilidade da antecipação do pagamento sem encerramento da tributação para os MEIs;
3. Possibilidade de dispensa de inscrição estadual para contribuintes localizados na Feira ou Polo 
Comercial (Caruaru), Parque das Feiras (Toritama) ou Moda Center (Santa Cruz do Capibaribe);
4. Dispensa do recolhimento do ICMS-ST relativo ao estoque no regime de substituição tributária 
implantado em 2010;
5. Dispensa do recolhimento do ICMS-ST sobre o estoque das mercadorias que tiveram aumento da 
MVA, no ano de 2012.

Programa de incentivos fiscais de Pernambuco

A Sefaz-PE estruturou um maior controle na concessão e monitoramento dos contribuintes benefi-
ciários de incentivos fiscais. Para melhoria da gestão do Prodepe, foram realizadas mudanças 
na Lei nº 11.675/1999. Anteriormente, o contribuinte infrator da legislação estava sujeito à perda 
do incentivo, gerando um ônus, inclusive, para o Estado. A título de exemplo, a penalidade pelo 
não cumprimento de uma obrigação acessória, como a não entrega dos documentos de escritu-
ração fiscal digital no SEF, era mais relevante do que o não cumprimento da obrigação principal: o 
pagamento do imposto. Nesta hipótese de infração, a perda foi convertida em impedimento.
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Foram criados novos controles na concessão dos benefícios, como a exigência da Certidão Negativa 
de Débitos (CND) e a Certidão do FGTS.  Instalou-se uma rotina de análise mais rigorosa, para o caso 
da ampliação dos benefícios concedidos decorrentes de uma nova linha de produção. 

Outro importante desvio de regra foi inibido: a terceirização de indústrias fora do Estado, com 
benefício do Prodepe

Ainda como exemplo de mudança positiva na sistemática dos benefícios fiscais, o Programa 
de Estímulo à Atividade Portuária foi modificado para não permitir acúmulo de crédito no setor 
atacadista, que compra de uma importadora beneficiada e vende para outros Estados. Com a 
mudança na base de cálculo, o importador beneficiado nas operações internas para atacadistas 
teve sua carga tributária do ICMS diminuída para 5%, reduzindo-se substancialmente a transferên-
cia de crédito para este setor.

Programa Todos Com a Nota

O Programa Todos Com a Nota (TCN) contribuiu diretamente para conscientizar a população 
sobre a importância de exigir a nota fiscal no momento da aquisição de mercadorias ou serviços 
de transporte e de comunicação, e, indiretamente, para o incremento da arrecadação do ICMS. 
Com isto, é possível aumentar a arrecadação de impostos, combatendo a sonegação e a evasão 
fiscal. E assim, amplia-se a capacidade do Governo do Estado de responder com investimentos às 
demandas dos pernambucanos nas diversas áreas de atuação pública.

 O TCN compreende três áreas de atuação: o estímulo às empresas de lazer, clubes de futebol, 
sobretudo os do interior; a melhoria do atendimento às instituições de assistência social; e à 
promoção do incentivo à prática da leitura e escrita, associada ao Programa de Educação Fiscal da 
rede pública estadual de ensino.

O Módulo Esportivo permite aos torcedores, sobretudo os de baixa renda, trocar cupons fiscais por 
ingressos para assistirem aos jogos dos seus clubes.  Beneficiam-se mutuamente o Governo do 
Estado pelo aumento da arrecadação do ICMS e os clubes de futebol, com o aumento do público e 
valorização das torcidas.
O Módulo Solidário premia com recursos as instituições socioassistenciais, sem fins lucrativos, 
atuantes junto aos idosos, às crianças, aos portadores de necessidades especiais, usuários de 
drogas etc. Os recursos são repassados às entidades que conseguem recolher um número maior de 
cupons fiscais. 
 O Módulo Educacional foca na importância do consumidor-cidadão exigir a nota fiscal, conscien-
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tizando-o da função social do tributo e de sua repercussão na vida da coletividade. São premiadas 
as escolas que mais arrecadam cupons fiscais e os alunos do 3º ano do nível médio com melhor 
desempenho em concurso de redação sobre tema relacionado à educação fiscal.

 O TCN foi avaliado por pesquisa realizada na Região Metropolitana do Recife, em 2012. Dos entrev-
istados, 69,1 % responderam que geralmente pedem a nota fiscal porque é importante para a 
sociedade e apenas 2,8% não pedem o documento fiscal por ocasião de suas compras. O nível de 
satisfação com o programa foi avaliado com a nota média 9,1, pelos participantes

Política de repartição do ICMS aos municípios (cota-parte)

A Constituição Federal estabelece que 25% do total do ICMS arrecadado sejam destinados aos 
respectivos municípios, sendo, no mínimo, três quartos distribuídos de acordo com sua participação 
no valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços 
realizadas em seus territórios e um quarto, no máximo, de acordo com o que for disposto em 
legislação estadual própria

O ICMS socioambiental é o modelo de repartição da receita do ICMS, em vigor desde janeiro de 
2002, que funciona como instrumento de política pública estadual. O modelo tem como princípio 
induzir uma maior racionalidade no uso dos recursos que cabem aos municípios, em particular, à 
gestão de recursos ambientais, de tratamento de resíduos sólidos e, ainda, quanto ao desempenho 
nas áreas de educação, saúde, segurança e geração de receita própria.

A legislação em vigor estabelece as condições nos seguintes termos:

• 5% (cinco por cento), a serem distribuídos com base em critério de compensação de perda de 
participação no valor adicionado;
• 1% a ser distribuído com base no critério relativo a unidades de conservação;
• 2% relativamente a sistemas de tratamento ou de destinação final de resíduos sólidos;
• 2% a serem distribuídos considerando-se a participação relativa do inverso do coeficiente de 
mortalidade infantil;
• 1% a ser distribuído segundo o critério de quantidade de equipes no Programa Saúde na Família 
em relação à sua população;
• 3% a serem distribuídos com base no critério relativo à área de Educação, considerando que, 
quanto maior o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do município, maior sua partici-
pação no percentual;
• 1% a ser distribuído com base no critério relativo à receita tributária própria per capita;
• 3%  a serem distribuídos de forma inversamente proporcional ao PIB per capita;
• 2% a serem distribuídos segundo o critério relativo ao número de crimes violentos letais intencio-
nais, por 100 mil habitantes ocorridos no município, considerando que, quanto menor o número 
destes crimes, maior a participação no percentual;
• 1% a ser distribuído segundo o critério relativo aos municípios que sediem ou venham a sediar 
presídios e penitenciárias, com número de vagas oficiais superior a trezentas, considerando-se a 
participação relativa do município no número total de detentos do Estado;
• 4% a serem distribuídos de forma diretamente proporcional à população do município.

Foram encaminhadas, a partir de 2011, alterações legais aos critérios acima, que deverão vigorar 
a partir de 2016, ampliando os percentuais relativos ao desempenho em educação, prevenção e 
redução da criminalidade municipal.





II. Desempenho da  
administração fazendária
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Gestão Institucional e gestão de pessoas
Modelo de gestão e planejamento

Desde 1999 a Secretaria da Fazenda vem trabalhando para o amadurecimento e a consolidação 
do modelo de planejamento estratégico, baseado na fixação de metas e avaliação de resultados. 
Foram registrados avanços na qualidade do planejamento das ações e do monitoramento das metas 
no período de 2011 a 2014, relacionados à metodologia de gestão de estratégias do balanced scorecard 
(BSC). Contando com a ampla participação dos diretores e gerentes foram realizados o Diagnóstico 
e Alinhamento da Cultura Organizacional da Sefaz-PE e elaborados o Mapa Estratégico Institucional 
e os Mapas Estratégicos Setoriais de sete diretorias e três superintendências, dotando as diversas 
áreas de um painel de gestão e facilitando o monitoramento das suas estratégias. Para apoiar 
o planejamento e o monitoramento das atividades foi adotada a ferramenta Painel de Controle, 
utilizada em âmbito estadual.     

Programa de Educação Fiscal

Motivo de engajamento institucional e de integração com outros Órgãos Estaduais, o Programa de 
Educação Fiscal tem caráter educativo e visa promover e institucionalizar a educação fiscal como 
instrumento pedagógico a serviço do pleno exercício da cidadania. Nos últimos quatro anos, o 
foco prioritário foi a realização de palestras e oficinas pedagógicas para estudantes do ensino 
fundamental e médio das escolas públicas do Estado. Dentre os projetos executados, destaca-se o 
Cidadão Nota 10, que tem por objetivo fomentar a leitura, demonstrando a importância da educação 
no processo de formação do aluno-cidadão. Foram envolvidos três mil alunos de quarenta escolas 
públicas estaduais e, ao final, publicado um livro com as melhores redações. Atualmente, o objetivo 
prioritário do programa é sensibilizar gestores e técnicos da Secretaria de Educação para adotarem 
a Educação Fiscal entre os conteúdos transversais, garantindo que esta formação esteja presente 
em sala de aula de maneira mais efetiva e permanente.

Projeto Cidadão Nota 10 leva educação fiscal aos alunos da rede estadual de ensino
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Profisco

Principais contratações do Profisco-PE
1. Investimento em informática 14.098.203,92 
Equipamentos de TI e softwares 10.340.885,85
Melhorias no e-Fisco incluindo PAT Eletrônico 1.953.849,96
Projeto Data Mining 1.338.566,11
Novo Portal da Sefaz-PE 464.902,00
Laboratório Forense 413.357,00
2. Bens e obras 12.820.464,62
Reformas gerais (Unidades de atendimento, fachada do edifício sede e Esafaz) 7.614.935,75
Veículos (50) 2.696.549,25
Aquisição de unidade móvel/carreta 1.021.000,00
Aquisição de terreno (apoio a operações de mercadoria em trânsito) 764.000,00
Aquisição de balanças e plataformas 723.979,62
3. Investimentos em Recursos Humanos 6.415.188,10 
Sistema Integrado de Gestão de RH 1.821.871,34
Formação e capacitação 3.442.652,09
Gestão por competência 1.150.664,67
TOTAL 33.333.856,64

O Programa de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco 
(Profisco) está inserido no Programa Nacional de Melhoria da Gestão Fiscal, executado em parceria 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Secretaria da Fazenda vem executando 
o projeto com previsão de término em janeiro de 2016, em parceria com a Secretaria Estadual de 
Administração, a Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, sob a coordenação 
da Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE) da Sefaz-PE.

O objetivo geral deste projeto é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado, 
visando incrementar a receita própria e a eficácia do controle do gasto público, sem perder de 
vista a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Atende aos anseios da organização quanto 
à continuidade da modernização da gestão fiscal, iniciada com o Programa de Modernização da 
Administração Fazendária (Promofaz), iniciado em 1998. O Profisco contém quatro grandes pilares: 
I. Gestão Estratégica Integrada; II. Administração Tributária e Contencioso Fiscal; III. Gestão Financeira, 
Patrimonial e Controle Interno Fazendários e IV. Gestão de Recursos Estratégicos.

O principal resultado esperado do Profisco, na área tributária, era aumentar a arrecadação de R$ 
7,5 bi para R$ 10,5 bi até junho de 2014. A meta, porém, não só foi atingida como ultrapassada já 
em 2013, com a arrecadação chegando a R$ 12,3 bilhões. Este resultado tem sido fruto da implan-
tação das ações propostas pela equipe de líderes da Sefaz-PE quando da formulação do projeto 
inicial e dos ajustes realizados, necessários às adequações aos novos cenários e às novas tecnolo-
gias disponíveis no mercado. Na área tributária, destacamos a implantação do Projeto Data Mining 
(mineração de dados), que utiliza tecnologia de ponta disponível no mercado para a busca e 
seleção de dados, possibilitando a melhoria do planejamento das ações fiscais e dos resultados. 
Outra ação de destaque é a implantação da nota fiscal eletrônica (NF-e).

Na área financeira e de controle de gastos públicos, podemos destacar a adequação do sistema 
financeiro e-Fisco à convergência internacional das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
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Público (NBCASP), a elaboração do modelo de custo do Estado, já validado pelo núcleo de governo, 
a revisão dos processos de controle e gestão de risco, como também a melhoria na plataforma de 
informações do controle interno.

No âmbito da melhoria da gestão estratégica, destacamos a revisão do modelo de gestão para 
resultados, a melhoria da infraestrutura física das unidades de atendimento presencial, o aumento 
da automação dos serviços prestados aos cidadãos, a renovação do parque tecnológico e maiores 
investimentos na capacitação e desenvolvimento das pessoas.

Ouvidoria Fazendária  

A Ouvidoria priorizou a melhoria do atendimento e o auxílio à gestão fazendária. No período avalia-
do, deu maior celeridade às respostas para o cidadão-usuário e implantou o Relatório Gerencial da 
Ouvidoria. Esse relatório, direcionado aos gestores da Sefaz-PE, oferece subsídios com informações 
a partir das demandas encaminhadas à Ouvidoria, num total de 14.539. Dessas, 42% foram reclamações 
aos serviços fazendários, 28% denúncias e o restante foram solicitações, sugestões e elogios, entre 
outras demandas.

Com vista à interiorização, foi criada a Ouvidoria Itinerante para levar o serviço às 29 agências 
da Receita Estadual (AREs). Com esta atividade, foram identificados os “amigos da Ouvidoria”, 
colaboradores que instruem os usuários quanto aos serviços disponibilizados. O meio mais 
procurado foi a internet com 86% das mensagens, seguido da telefonia (10%) e o restante, por de 
outras instituições (4%).

Corregedoria Fazendária

Para garantir a qualidade dos atos praticados pelos servidores em exercício na Sefaz-PE e obter 
melhores resultados no combate à corrupção e à improbidade administrativa, a Correfaz trabalhou 
com foco na prevenção e disciplina. A prevenção foi feita com correições ordinárias, reuniões e 
orientações, visando à segurança na execução e à garantia nos resultados dos trabalhos realiza-
dos. As intervenções disciplinares buscam esclarecer e apurar responsabilidades por meio das 
correições extraordinárias e da instauração de processos administrativos disciplinares (PADs).

Quadro demonstrativo dos trabalhos desenvolvidos
Procedimento 2011 2012 2013 2014 Total
Correições ordinárias realizadas - 10 16 11 37
Correições extraordinárias realizadas e arquivadas 06 07 10 01 24
Processos disciplinares instaurados e concluídos 03 - 05 - 08
Total 09 17 31 12 69

Enquanto unidade da administração fazendária que trabalha diretamente com questões relaciona-
das à conduta dos servidores da Sefaz-PE, a Correfaz atua de forma articulada com a Superintendência 
de Gestão de Pessoas (SGP), como forma de prevenir ilícitos disciplinares e gerar informações para a 
melhoria do trabalho do servidor e sua valorização pessoal.
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A atual gestão, nos últimos quatro anos, teve 
uma grande preocupação com a melhoria das 
condições de trabalho dos seus servidores 
e na modernização das unidades de atendi-
mento. A Sefaz-PE investiu cerca de R$ 22,8 
milhões na infraestrutura e apoio logístico. 
Foram realizadas reformas e substituição 
de mobiliário em unidades de atendimen-
to, além de melhorias em diversos locais de 
trabalho, observando os aspectos da acessibi-
lidade da pessoa com deficiência (PCD). Outro 
ponto importante foi a renovação de 100% da 
frota de veículos para atender às atividades 
fazendárias.

ARE Olinda é uma das que 
foram totalmente reformadas

Infraestrutura e apoio logístico

Em Petrolina, a sede da III RF e a ARE compartilham o mesmo prédio
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Agência do Terminal Aeroviário 
ganhou novas instalações e 
equipamentos

Gestão de pessoas

Sem perder de vista seus principais focos – a valorização do servidor fazendário e a qualidade do 
serviço público – as ações de planejamento, coordenação e execução da política de pessoal da 
Sefaz-PE foram direcionadas à administração e ao desenvolvimento de pessoas, englobando os 
processos de captação, qualificação e capacitação, até os níveis dos estágios médio, técnico e 
superior. 

O modelo de gestão de pessoas por competências foi escolhido e sua implantação iniciada com 
a pesquisa de clima organizacional e teve por base o Programa Permanente de Capacitação, o 
Programa de Estímulo ao Desempenho e o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA).

A Escola Fazendária (Esafaz) lançou o seu novo portal, com a adoção do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Moodle) e cursos à distância nas áreas técnica, comportamental e outros de 
atualização de conteúdo programático, assim como a interiorização de capacitação presencial nas 
diretorias regionais de Caruaru e Petrolina.

Podemos destacar as seguintes reformas: de postos fiscais (a exemplo de Marcolândia, São 
Caetano, Terminal Aeroviário do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre e 
Suape); das AREs de Araripina, Serra Talhada e Olinda e da sede da III Região Fiscal de Petroli-
na. Também passaram por reformas a Diretoria de Operações Especiais e a Superintendência de 
Tecnologia da Informação (STI). Foi construída a nova sede da Secretaria Executiva do Tesouro 
Estadual (Sete). Já no edifício San Rafael, em Recife, foi realizada a adequação das instalações a 
partir da reestruturação organizacional da Secretaria da Receita Estadual (SRE), ocorrida em 2013.
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No âmbito do Projeto de Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais e Pessoais, Integrante do 
modelo de gestão por competências, implantou-se o Programa Gol de Placa, que irá capacitar 1,2 
mil servidores por meio de cursos nas áreas comportamental e gerencial, até maio de 2015.

Um grande marco foi o lançamento do Código de Ética do Servidor Fazendário, demanda oriunda 
dos próprios servidores e respectivos sindicatos e também da sociedade. Essa oportunidade 
foi transformada pelas lideranças da Sefaz-PE em uma exigência, incorporada à Lei Orgânica da 
Administração Tributária do Estado de Pernambuco (Loat).

A elaboração do código de ética foi amplamente legitimada pela participação de, aproximada-
mente, 400 servidores. Quanto à sua finalidade, está claramente estabelecida em seu artigo 1º, que 
assim reza: (I) tornar claras as regras éticas a serem seguidas pelos servidores, evidenciando seu 
caráter educativo; (II) contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos, indicando os princípios 
que devem nortear o desempenho da função de cada servidor; (III) preservar a imagem e a reputa-
ção do servidor, cujo modo de agir ou proceder esteja de acordo com as normas éticas nele estabe-
lecidas; (IV) minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional dos 
servidores, de modo que prevaleça este último.

Na área específica de administração de pessoal foi implantado o Programa Sagres, para garantir 
maior segurança à folha de pagamento.

Um grande anseio da Sefaz-PE foi atendido, evidenciando a preocupação com a renovação do 
quadro dos servidores fazendários. Houve a realização de concurso para provisão de cargos de 
25 auditores e o lançamento do edital do concurso para 4 julgadores tributários, cuja posse está 
prevista para o início de 2015. 

Seguem outras ações relevantes:

• Curso de Especialização em Auditoria Fiscal e Perícia Contábil (UFPE) e Curso de Especialização 
em Gestão de Pessoas na Administração Pública (FCAP);
• Ampliação das ações do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P);
• Lançamento do Programa Qualidade de Vida em Recife, Caruaru e Petrolina;
• Implantação do Programa de Preparação Para Aposentadoria (PPA), em Recife, Caruaru e Petrolina;
• Programa Minerva, promovido pela George Washington University (EUA); 
• Campanhas solidárias para integração social (doação de sangue, brinquedos, donativos e outros);
• Portal do Conhecimento da SGP; 
• Projeto de Mentoring (Banco de Talentos).

Programa de Preparação Para Aposentadoria (PPA) está em execução no  Recife, Caruaru e Petrolina
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Apoio juridíco

A Superintendência Jurídica da Fazenda (SJF) tem contribuído de forma estratégica para os resultados 
da Sefaz-PE, atuando em parceria com a Diretoria de Tributação e Orientação (DTO) na elaboração 
e revisão de normas tributárias e conteúdo jurídico. São exemplos desse trabalho conjunto as 
alterações no âmbito do Prodepe e o Programa Todos com a Nota. Como órgão de assessoramento 
direto do secretário da Fazenda e do secretário executivo da Receita, a SJF integra o Comitê de 
Política Tributária (CPT) e fóruns estaduais e nacionais, como o Confaz e a Cotepe, participando 
ativamente das discussões sobre política fiscal e administração tributária. A superintendência 
também teve importância fundamental nas discussões sobre empreendimentos estruturadores da 
economia local e sobre a fundamentação dos maiores autos de infração na história da Sefaz-PE, 
aplicados a contribuinte do segmento de combustíveis.
 
Por meio da criação da Gerência de Acompanhamento das Ações Judiciais, foi aperfeiçoado o trabalho 
de acompanhamento das ações nas quais a Sefaz-PE aparece como parte interessa. Essas ações 
passaram a ser monitoradas, passo a passo, com atualização rápida e permanente. Além desse 
acompanhamento, a SJF trabalha em sinergia com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), de forma a 
subsidiar, com melhores argumentos fáticos e jurídicos, a elaboração de peças fundamentadas em 
defesa do Estado. Quanto à gestão institucional, a SJF colabora com a Superintendência de Gestão 
de Pessoas (SGP) e com a Superintendência Administrativa e Financeira (Safi) na análise jurídica 
de consultas formuladas por ambas as unidades. Outra atribuição da SJF é assessorar a Ouvidoria 
Fazendária, a Corregedoria Fazendária e a Secretaria Executiva do Tesouro Estadual (Sete).

Tecnologia da informação e comunicação

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Sefaz-PE é responsável pelo desenvolvi-
mento e manutenção de um dos principais sistemas de gestão empresarial (ERPs) do Estado, o e-Fisco.  
Também é responsável pelo Portal Nacional da Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE), 
nota fiscal eletrônica, portal da Sefaz-PE e diversos outros sistemas de suporte à administração 
fazendária. A atual gestão realizou investimentos de peso em sistemas e softwares, na modernização 
da infraestrutura tecnológica com a instalação de novos equipamentos de TIC e em segurança da rede 
corporativa da Sefaz, além da renovação de grande parte dos computadores da secretaria.

Servidores 
realocados 
incrementam 
serviços e 
otimizam o 
espaço
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• Data Center

Além de garantir o suporte ao funcionamento dos sistemas corporativos da Sefaz-PE, a STI é 
responsável pela manutenção do Data Center, cujos dados produzidos em escala geométrica estão 
disponíveis 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Para manter o ambiente seguro de 
forma sistêmica, diversas ações de melhoria foram introduzidas:

1) Painel de monitoramento dos serviços de TIC, melhorando os recursos para acompanhamen-
to constante do funcionamento de toda a infraestrutura de TI, permitindo agilidade, visibilidade e 
proatividade no acompanhamento e antecipando a solução à notificação de indisponibilidade;
2) Adequação das instalações elétricas;
3) Novas portas de acesso ao Data Center, proporcionando controle biométrico de acesso 
e controle específico para a movimentação dos equipamentos de TI, melhorando tanto a 
segurança do ambiente operacional quanto o controle do acesso físico;
4) Introdução de sistema de climatização mais eficiente e instalação de piso elevado, 
proporcionando melhor aproveitamento do espaço útil do Data Center; 
5) Realocação e reconfiguração de servidores. Com isso, houve aumento da disponibili-
dade dos serviços e a redistribuição das aplicações relativas aos seus recursos de proces-
samento, memória e armazenamento. Graças ao redimensionamento, foi possível reduzir o 
número de equipamentos nas salas cofres do Data Center e otimizar o espaço da Sefaz-PE 
na Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI).

Painel garante rapidez e antecipa notificação de indisponibilidade
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6) Introdução do armazenamento de dados em discos (SSD) que proporcionou elevado ganho de 
performance, principalmente, aos usuários do e-Fisco.
7) Aumento da segurança física dos dados, através da aquisição de um conjunto de equipamen-
tos capazes de elevar a capacidade de realização e recuperação de backups, garantindo assim a 
disponibilidade completa do ambiente a partir de qualquer data de recuperação.

• Parque de equipamentos, rede de comunicação e apoio às reformas da Sefaz-PE

Durante o período de 2011 a 2014, foram realizadas aquisições de computadores da ordem de 
R$ 2,294 milhões. O objetivo foi que as unidades fazendárias tivessem equipamentos de última 
geração de processadores (i7). 

A STI também participou de diversas melhorias e reformas, entre as quais se destacam: 
1) Compartilhamento de instalações entre a sede da III RF e a ARE Petrolina. O prédio conta com rede lógica 
estruturada e instalada em piso elevado;
2) Reabertura da ARE Palmares após as enchentes do Rio Una, com a substituição de todos os equipamentos de TI;
3) Instalação da Sete em quatro andares no edifício Alfred Nobel (Recife);
4) Mudança da Esafaz para o edifício The Plaza (Recife);
5) Mudança da DOE e Deccot para a Rua Imperial (Recife);
6) Reforma estrutural de 14 andares do edifício San Rafael.

• Sistema de Impressão Departamental
Acompanhando a determinação do Governo do Estado, a STI liderou a reestruturação de todo o sistema de 
impressão departamental, otimizando o uso das unidades através da redução de sua capacidade instalada em 
busca de ganhos financeiros e sociais.  Obteve-se maior controle contra o desperdício de impressão, redução 
dos gastos com energia elétrica e com o processo de logística de suprimentos. Houve resultados tanto do 
ponto de vista de redução de custos, quanto nos aspectos de sustentabilidade.

• Novas tecnologias para usuários e cidadãos
Telas responsivas, além de nova diagramação e apresentação visual do e-Fisco, proporcionaram leveza no 
acesso às funcionalidades e durante a navegação no ambiente. Toda a estrutura e-Fisco foi disponibilizada em 
mídias móveis, trazendo inovação, agilidade, conforto e economia de tempo para os usuários.

• Governança de Tecnologia da Informação
Considerando que a governança de TI é um braço da governança corporativa, foi criado, em 2011, o Comitê de 
Tecnologia da Informação da Sefaz-PE para dar maior transparência e permitir o alinhamento estratégico das 
ações de tecnologia. No comitê, a secretaria define as políticas de tecnologia da informação e o orçamento 
disponível, bem como direciona os projetos que devem ser priorizados.

Soma de 2014

Soma de 2013

Soma de 2012

Soma de 2011

Terabytes

100

200

0
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Parceria com outras Instituições

• Em 2011, de forma pioneira, a Sefaz-PE e a PGE firmaram convênio com a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa estadual e cobrança judicial do ICMS apurado no 
Simples Nacional;
• Em abril de 2014, foi inaugurado em Recife o 3º Escritório Regional do Simples Nacional, compos-
to por representantes da Receita Federal, Sefaz-PE e Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife;
• A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Secretaria de Educação e Esportes 
contribuíram significativamente para a execução do Programa Todos com a Nota em seus módulos 
Solidário e Educacional, respectivamente;
• A Correfaz tem atuado em articulação com o Ministério Público Estadual, com a Secretaria de 
Defesa Social e com a PGE;
• Articulação com a Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe) para implantação do 
integrador regional da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim), objetivando cadastramento inicial e alterações cadastrais;
• Articulação com o Detran-PE, para pagamento, no site do órgão, do DAE referente à Notificação de 
Débito Automática de IPVA.

Administração tributária
Modelo de fiscalização e seus resultados

Em face do encerramento da gestão compreendida entre os exercícios de 2011 a 2014 e como forma 
de dar visibilidade ao trabalho realizado pela Sefaz-PE no âmbito do seu modelo de gestão da ação 
fiscal, apresenta-se um panorama do que foi realizado desde o planejamento até a execução e 
controle das demandas.

Inicialmente, um amplo conjunto de medidas adotadas destinadas à gestão da ação fiscal propor-
cionou significativo aprimoramento nos processos, no grau de consistência dos indícios apontados 
pelo planejador e no índice de efetividade da ação fiscal (relação custo-benefício).

Investiu-se nas ações fiscais que trouxessem novidade nas abordagens, explorando nichos que 
abrigavam novas formas de sonegação. Com um monitoramento constante nos diversos segmen-
tos econômicos, foram identificados os contribuintes com desvio negativo na arrecadação do ICMS, 
corrigindo as distorções e restabelecendo a ordem tributária, com vistas à justiça fiscal. Como 
ganho da complexidade das ações fiscais, instalou-se um processo de maior especialização das 
equipes de fiscalização. 

Ao longo dos últimos quatro anos o volume de lançamentos tributários em favor do Estado saltou 
da média anual de R$ 636 milhões para R$ 1,9 bilhões, o que reflete uma taxa de crescimento real 
da ordem de 205%, triplicando-se a média até então verificada. No período analisado, até agosto 
de 2014, registraram-se R$ 7,8 bilhões em lançamento fiscais e a lavratura dos maiores autos de 
infração da história da Sefaz-PE. Desse montante constituído, R$ 502 milhões foram recolhidos à 
vista e mais R$ 290 milhões estão com parcelamento ativo.  

Vale destacar que a razão entre o crédito tributário constituído e a manutenção deste mesmo 
crédito quando o contribuinte recorre administrativamente contra a medida fiscal obteve significati-
va melhoria, indicando o zelo quanto ao princípio da legalidade na adoção das sanções tributárias. 
Do montante do período, em discussão na esfera administrativa, foram julgados procedentes autos 
no total de R$ 2,2 bilhões.
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 Ainda, num esforço conjunto entre as áreas de planejamento e execução, agrega-se ao resultado da 
ação fiscal a cobrança da totalidade dos débitos fiscais do contribuinte demandado, estabelecendo 
verdadeira mudança cultural nesse aspecto.

Destaca-se a seguir os números relativos ao resultado ampliado da ação fiscal, entendido aqui 
como o movimento de regularização do contribuinte no espaço temporal do curso da intimação 
fiscal. Computa-se R$ 1,2 bilhão nas várias vertentes de inadimplência verificáveis. 

Resultado ampliado da ação fiscal 
Ações de 

malha fina      
Recuperação da 

antecipação tributária
Outras receitas 

recuperadas
Débitos de 

processos fiscais
Valor pago à Vista R$ 11,2 R$ 108,5 R$ 191,1 R$ 278,9
Valor parcelado R$ 89,62 R$ 126,0 R$ 325,5 R$ 91,0

Medidas inovadoras, como a criação da Diretoria de Fiscalização Estratégica (DOE) – responsável 
pelos setores com maior participação no ICMS - repercutiram positivamente no alargamento da base 
contributiva para as demais diretorias de execução, pois sua concepção se ancora na necessidade de 
um acompanhamento especializado para os contribuintes estratégicos do Estado. 
As AREs e postos fiscais estão passando por ampla revisão de procedimentos, eliminando funções 
cartoriais e fluxos de baixa efetividade. Em algumas unidades estão sendo realizadas ações concebi-
das no formato do Conselho de Planejamento de e Controle da Ação Fiscal(CPCAF), possibilitando a 
incorporação do contingente de auditores nos processos de discussão e análise da ação fiscal.

As mudanças empreendidas resultaram em importante mudança de paradigma. Hoje, diversas áreas 
de atuação executam ações fiscais em conformidade com o modelo de gerenciamento adotado, num 
processo que visa alcançar todas as unidades fiscais do Estado. 

Essas medidas permitiram à Sefaz-PE incrementar a média de ações fiscais/ano de 11 mil para 15,5 mil 
– um salto de 40% - apesar da redução na quantidade de ações/auditor estabelecida em meados de 
2010 e da redução no quadro fazendário ao longo do tempo.

O número de cancelamentos de inscrições estaduais de ofício foi duplicado, passando de uma média 
anual de 600 para 1,2 mil. Esses números são o resultado das ações de depuração cadastral realiza-
das pelas AREs e postos fiscais. O impacto dessas medidas é importante tanto do ponto de vista da 
arrecadação, quando do combate à concorrência desleal. É retirada do mercado uma parcela significa-
tiva de empresas constituídas unicamente para a prática de ilícitos tributários.  

Em resumo, o legado de mudanças estabelecidas nos últimos quatro anos permite manter a Sefaz-PE 
alinhada ao ciclo virtuoso de desenvolvimento do Estado de Pernambuco.

Cobrança de débitos fiscais

Relação arrecadação código 998-0 em relação ao total arrecadado de ICMS 

2010 2011 2012 2013 2014 (até agosto)

2,86% 4,35% 2,69% 3,42% 2,93%

Evolução da participação (%) do código de receita 998-0 em relação ao ICMS total (anos 2010 a 2014)
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No quesito referente a débitos fiscais visualiza-se na Tabela a expansão da participação do referi-
do código de receita em relação à arrecadação total do ICMS, motivada pelas leis Complementares 
184/2011 e 238/2013, assim como pelo melhor desempenho das ações de cobrança.

Arrecadação de débitos fiscais no quadriênio 2011-2014

Valores nominais em R$

Ano  Média mensal da arrecadação 
Código de receita 998-0

2011 R$ 45.121.749,35

2012 R$ 33.609.693,54

2013 R$ 45.287.241,59

2014 (até agosto) R$ 33.328.099,00*

O ano referencial (2011) registrou, em termos absolutos, o recorde histórico da arrecadação do 
código de débitos fiscais. Tê-lo como valor inicial da série pesou significativamente para a dificul-
dade encontrada na superação nos anos sucessivos. Há uma máxima de que, em anos de pujança 
econômica, a arrecadação geral cresce mais do que a economia e a recuperação de débitos fiscais 
é incrementada de forma ainda mais robusta. Em anos de crise, prevalece o raciocínio reverso: a 
recuperação de débitos fiscais desacelera mais do que a economia, como é possível observar nos 
números de 2010, 2012 e 2014. 

Créditos recuperados da dívida ativa

Ano Média Mensal da Arrecadação 
2011 R$ 9.638.746,96
2012 R$ 6.695.796,43
2013 R$ 8.506.463,06
2014 R$ 7.230.569,70

Valores nominais em R$

Valores nominais 
em R$ milhões

2011

20,86 25,27 30,07 30,34

2013 20142012

Média mensal anual

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Valores arrecadados da inadimplência do ICMS

Redução da Inadimplência
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As leis complementares nº 184/2011 e 238/2013 criaram condições especiais para parcelamento 
e pagamento à vista de processos fiscais, além de gerarem uma maior eficácia sobre débitos mais 
antigos e, por conseguinte, mais tendentes a pertencerem à dívida ativa do Estado.

Em anos de dificuldade econômica, a inadimplência costuma aumentar significativamente. Neste 
último quadriênio, a recuperação do ICMS decorrente da inadimplência teve um crescimento real 
superior a 20% sobre o ano-base 2011, constituindo-se num excelente resultado, haja vista que a 
redução da inadimplência é fator preventivo de queda da arrecadação do ICMS.

Operações estratégicas no controle do trânsito de mercadorias 

Ao deparar-se com a crescente informatização das rotinas comerciais, financeiras e contábeis dos 
contribuintes, em especial com a consequente obrigatoriedade de emissão dos documentos fiscais 
eletrônicos, a Sefaz-PE identificou a necessidade de implementar novas práticas operacionais e de 
controles na fiscalização de mercadorias em circulação, concentrando os esforços na execução de 
ações fiscais cada vez mais efetivas e estratégicas para o alcance de suas metas e combatendo de 
forma integrada os grandes grupos do crime organizado de natureza tributária.

Principais operações estratégicas realizadas:

Operação Etapas Órgãos participantes Resultados

1 1 Sefaz-PE/Deccot/ PMPE

Desarticulação de uma quadrilha de vendas de notas 
fiscais eletrônicas (NFes), no Sertão do Araripe. Em 
consequência dessa operação foram feitas alterações na 
legislação estadual referente à substituição tributária do 
ICMS Frete, cuja arrecadação aumentou em mais de 1.000%

2 2 Sefaz-PE/PMPE Apreensão de 109 equipamentos emissores de cupom 
fiscal (ECFs) não autorizados pela Sefaz-PE

3 6 Sefaz-PE/PMPE
Apreensão de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, 
com seus respectivos documentos, comprovantes do 
esquema de sonegação.

4 2 Sefaz-PE / RFB / Deccot 
/ PMPE

Apreensão de mercadorias importadas irregularmente 
com prisão dos envolvidos na operação irregular 

5 1 Sefaz-PE / RFB / Deccot 
/ PMPE

Desarticulação de empresa especializada na venda pela 
internet de jóias e relógios, sem a comprovação de impor-
tação regular. A empresa movimentou aproximadamente 
de R$ 120 milhões nos últimos cinco anos

6 2 Sefaz-PE / Deccot / 
PMPE Desarticulação de uma fábrica clandestina de cigarros

7 1 Sefaz-PE / PMPE Documentos, arquivos digitais e diversos materiais sobre 
vendas de condicionadores de ar sem registro

8 1 Sefaz-PE / PF / Deccot / 
PMPE

Interdição de depósitos clandestinos e apreensão de 
mercadorias sem comprovação de destino provenientes 
de roubo de cargas, no Sertão  

9 1 Sefaz-PE / PMPE
Combate à circulação irregular de mercadorias nas 
cidades da Zona da Mata Norte. Incentivo ao aumento 
espontâneo da arrecadação de ICMS na região 

10 1 Sefaz-PE / PMPE
Combate à sonegação de ICMS sobre a venda de jóias e 
relógios, recebidos via postal sem documentos de entra-
da da mercadoria 

11 1 SSefaz-PE / PMPE Apreensão de 29 veículos irregulares e interdição de 12 
empresas
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Equipe da DOE realiza um planejamento minucioso de cada operação

Fazendários participam 
de fiscalização no bairro 
de São José, no Recife

Para a implementação do novo modelo de fiscalização em trânsito, foi imprescindível automa-
tizar os processos e os sistemas de controle em uso nos postos e terminais fiscais e transformar os 
antigos grupos móveis de fiscalização em equipes dinâmicas, com atuação generalista integrada - 
Núcleos Integrados de Fiscalização (NIFs) - e com planejamento definido.
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Interior da unidade móvel conta com área de trabalho, escritório e dormitório

Unidade móvel em ação para operações fiscais no interior

Uma característica marcante do novo modelo 
é o caráter coercitivo da abordagem, com ação 
direcionada a áreas geográficas ou segmen-
tos econômicos específicos. Uma nova estrutu-
ra de trabalho foi montada, contemplan-
do a modernização das instalações físicas, 
obtenção de novos equipamentos de trabalho, 
utilização de novas tecnologias, aquisição de 
viaturas adequadas e de uma unidade móvel 
de fiscalização. Já o Laboratório de Auditoria 
Digital (Laud) trata as informações contidas em 
computadores e mídias apreendidas.

Unidade móvel nas ações da Diretoria de Operações Estratégicas
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Tributação e orientação ao contribuinte 

A Sefaz-PE tem buscado aprimorar, permanentemente, os atos normativos relacionados à legislação 
tributária estadual, bem como orientar adequadamente os seus auditores, assim como os contribu-
intes e seus representantes, por meio do aperfeiçoamento dos serviços e das atividades voltados 
para a divulgação e a comunicação da legislação tributária.

Relativamente à legislação tributária, foram publicados, no período de 2011 a 2014, 1.553 atos 
normativos, entre projetos de lei, decretos, portarias, instruções normativas e outros, alguns deles 
de grande importância para a implantação de políticas tributárias.

Esses atos normativos oferecem o suporte legal ao incremento da arrecadação. Também, foram 
produzidas normas que objetivaram o alcance de um maior controle e modernização da adminis-
tração tributária.

Atos normativos publicados  - Quantidade/ano
Tipo 2011 2012 2013 2014*
Leis 28 26 22 1
Decretos gerais 85 101 109 51
Decretos Prodepe 239 200 185 88
Portarias 74 84 119 49
Portarias Prodepe 6 8 8 2
Instruções normativas 22 25 43 23
Ordem de serviços 1 -- - -
Total de atos publicados 455 444 440 214

*janeiro a setembro

A orientação tributária abrange o atendimento ao público interno e externo, realizado de forma 
presencial, por telefone (Telesefaz) e por conteúdos disponibilizado no portal da Sefaz-PE (pautas 
eletrônicas, informativos fiscais, legislações tributárias, tabelas de interesses tributários, entre outros)

Atendimentos - Quantidade/ano
2011 2012 2013 2014* Total

Presencial 52 34 30 25 141
Interno/telefônico 180 120 100 90 490
Telesefaz 4872 3073 2478 2066 12.479

*janeiro a setembro

Este importante serviço de orientação valoriza o contribuinte-cidadão, proporcionando uma melhor 
relação entre o Fisco e a sociedade e demonstra a preocupação do Estado em atuar preventiva-
mente em favor do cumprimento das obrigações tributárias dos seus contribuintes.

A Sefaz-PE também conta com um serviço de newsletter, o Novidades Tributárias, com informações 
para os servidores fazendários que se cadastram no portal do Fisco.

Ainda na área de orientação tributária, foram realizados cursos e palestras proferidas por auditores, 
tanto para o público externo quanto para o público interno, envolvendo temas como:
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• Sistema de Escrituração Fiscal  (SEF);
• Legislação tributária estadual referente a antecipação tributária;
• Legislação referente a equipamento emissor de cupom fiscal (ECF);
• Legislação tributária estadual referente à nota fiscal eletrônica;
• Legislação tributária estadual referente à substituição tributária;
• Fundo de Participação dos Municípios;
• Conceitos gerais de ICMS;
• Legislação tributária estadual referente ao Simples Nacional;
• Legislação tributária estadual referente a regimes especiais. 
 

Descrição
Cursos e Palestras

2011 2012 2013 2014 TOTAL
Cursos 13 14 3 0 30
Turmas 32 36 28 0 96

Participantes 1.183 1.302 2.461 0 4.946

Nesse período, houve uma maior distribuição da legislação impressa, otimizando o atendimento à 
Sefaz-PE e a outros órgãos - como PGE e Ministério Público Estadual – e ao Poder Judiciário.

Legislação Impressa
2011 2012 2013 Total

Decreto 14.876/91 830 850 750 2.430
Normas Específicas 830 850 750 2.430

Análise de processos tributários

Foram respondidos 1141 processos de 2011 até setembro/2014, decorrentes de solicitações dos 
contribuintes e das diversas Diretorias da SEFAZ. 

Tipo Quantidade/ano
Ano 2011 2012 2013 2014*
Despachos 339 346 189 115
Informações 68 94 35 15
Total 407 380 224 130

*janeiro a setembro

Legislação consolidada por assunto

Para facilitar o entendimento da norma e sua visualização, leis, decretos e portarias são consolidados 
por assunto. Seguem, abaixo, algumas normas consolidadas e publicadas no portal da Sefaz-PE:

• Antecipação Tributaria
• Cadastramento
• Cesta Básica
• Combustíveis
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• ECF
• Parcelamento de Débitos
• Penalidades
• Processo Administrativo Tributário – PAT
• Simples Nacional
• Substituição Tributária

Representação de Pernambuco junto à Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe)
 
A Representação de Pernambuco na Cotepe tem status de diretoria vinculada à área tributária e 
sua principal atribuição é a de prestar assessoria técnica ao secretário da Fazenda e ao secretário 
executivo da Receita Estadual em assuntos relativos ao Confaz e à própria Cotepe. O Confaz, entre 
outras atribuições, é o responsável em âmbito nacional pela política de isenções relativa ao ICMS. 
Já a Cotepe é o órgão técnico do Confaz responsável principalmente por elaborar e estudar as propos-
tas de convênios, protocolos, ajustes do Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais 
(Sinief) e atos Cotepe oriundos dos grupos de trabalho, que integram o Confaz. O ciclo de reuniões 
ordinárias do Confaz e da Cotepe, assim como dos GTs, é de três meses, totalizando uma média 
anual de 291 acordos firmados entre 2011 e 2013.

A diretoria da Cotepe na Sefaz-PE também é responsável pela coordenação da participação do Estado 
de Pernambuco em 20 GTs, encarregados de aperfeiçoar a tributação do ICMS em diversos segmen-
tos econômicos, buscando harmonizá-la em todo o território nacional, além dos esforços que 
empreende na tentativa de unificar as respectivas obrigações acessórias. 

A maioria dos GTs é permanente. Entre suas responsabilidades estão os cálculos feitos anualmente 
visando atualizar o índice de participação dos Estados nos recursos da Lei Kandir e do Auxilio 
à Exportação, bem como o índice de participação dos Estados no Fundo de Compensação pela 
Exportação de Produtos Industrializados (FPEX). Já os GTs especiais são temporários. Estão encarre-
gados de trabalhos específicos, com prazos definidos.

Outra atividade importante a cargo dos GTs, apoiados por representantes das procuradorias estadu-
ais, é a de acompanhar, nos diversos tribunais, os julgamentos de ações relativas ao ICMS buscan-
do influir favoravelmente em relação aos Estados, com a realização de estudos, desenvolvimento 
de teses e elaboração de memoriais que possam esclarecer os juízes os fundamentos jurídicos e 
técnicos das decisões do Confaz.

A diretoria da Cotepe também participa da comissão encarregada do acompanhamento dos projetos 
de lei em tramitação no Congresso Nacional que, se aprovados, possa provocar impacto na tributação 
do ICMS e nas finanças dos Estados. Atualmente, são acompanhados 28 projetos de lei. Entre eles, 
destaca-se o PLS nº 130/2014, que visa regularizar os benefícios concedidos à revelia do Confaz 
e estabelecer os mecanismos para redução gradativa da guerra fiscal. Outro exemplo é o PLP nº 
366/2013, que altera a lista de serviços dos municípios considerados “em nuvem”. O PLP nº 221/13, 
por sua vez, visa estabelecer normas gerais para o contencioso administrativo fiscal que deverão 
ser seguidos por todos os Estados. 

No último quadriênio, foram enfatizados pela diretoria da Cotepe os esforços empreendidos junto 
ao GT Especial do FPE. A Sefaz-PE participou ativamente da discussão sobre a revisão dos índices 
do Fundo de Participação dos Estados. Após longo e exaustivo trabalho, a posição defendida por 
Pernambuco - a adoção de critérios de repartição mais justos e modernos - não foi aprovada. O 
resultado foi praticamente a manutenção dos antigos índices.
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É importante ressaltar o empenho da diretoria da Cotepe nas discussões relativas aos diversos 
projetos de lei visando a revisão do Sistema Tributário Nacional, especialmente do ICMS. A direto-
ria participou ativamente dos levantamentos dos impactos que cada proposta poderia causar nas 
finanças dos Estados, mantendo informados os respectivos secretários de Fazenda e gestores da 
área tributária quanto ao andamento das discussões através de relatórios e apresentações.

Contencioso administrativo

No período de janeiro de 2011 a setembro de 2014, o Tribunal Administrativo Tributário do Estado 
(Tate), julgou, em primeira instância, 1.58 processos administrativos tributários que envolviam 
créditos tributários no valor de R$ 4,6 bilhões, um recorde em toda a história do tribunal. Em grau 
de recurso, foram julgados 960 PATs, que somavam créditos tributários de R$ 2,1 bilhões, outro recorde.

Melhorias no atendimento

A Sefaz-PE inaugurou o seu novo portal, mais moderno e com um sistema de busca mais eficiente. 
Foi disponibilizada ao contribuinte a Agenda Tributária, com prazos para cumprimento das 
obrigações tributárias e um sistema para cálculo do ICMS sobre serviço de transporte, assim como 
um aplicativo para emissão da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) – 
(www.gnreonline.pe.gov.br). Adicionalmente, foi implantado, no portal, o sistema de agendamen-
to on-line para atendimento ao contribuinte, com dia e hora marcados na ARE Recife e na Central 
Operacional de Cargas.
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Houve ampliação dos serviços disponibilizados na ARE Virtual e adoção de novo sistema, que 
permite o acesso dos contribuintes por meio de celulares, smartphones e tablets. Dentre os novos 
serviços, estão:

1. Credenciamento para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); 
2. Gestão de Imposto Sobre Causa Mortis e Doação (GCD on-line)
3. Pedido de restituição pela internet; 
4. Download da NF-e;
5. Pagamento do DAE em bancos conveniados;
6. Contestação eletrônica relativa ao ICMS de antecipação tributária.

Com o objetivo de facilitar o pagamento dos tributos pelo contribuinte/cidadão foram instalados 
terminais de autosserviço (TAS) no Terminal Aeroviário e na Central Operacional de Cargas, possibil-
itando o uso do cartão de débito de qualquer bandeira ou banco.

Inteligência fiscal

A Diretoria de Inteligência Fiscal (DIF) da Sefaz-PE foi designada para coordenar juntamente com a 
Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, no biênio 2014/2015, os trabalhos do Sistema Nacion-
al de Inteligência Fiscal (SIF) referentes ao Protocolo ICMS nº 66/09. O SIF reúne as unidades de 
inteligência fiscal dos Estados e da União.
 
O Recife sediou, em 2012, o Encontro Nacional de Inteligência Fiscal, evento que reuniu representantes 
dos serviços de inteligência dos Estados e da Receita Federal, garantindo projeção nacional à Sefaz-PE.

Administração financeira
Novo modelo de gestão da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual (Sete) 

A Sete foi instituída na reforma administrativa implementada no Estado em 2007, quando também 
foi criada a Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado (SCGE).
 
Devido às mudanças, algumas atividades do sistema de gestão financeira e de gestão contábil do 
Estado desempenhadas pela Sete apresentaram interface com as atribuições desenvolvidas pela 
SCGE. Atualmente, as principais atribuições da Sete recaem sobre a gestão fiscal dos recursos 
arrecadados pela Secretaria da Fazenda, recebidos em transferência do Governo Federal e através 
de operações de crédito contratadas.

Além das questões apontadas, a evolução tecnológica e as alterações na legislação financeira 
requereram adaptações no modelo de gestão do Tesouro Estadual, com mais informações legais e 
gerenciais, notadamente em decorrência das obrigações relativas às Normas Brasileiras de Contab-
ilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Assim, foi preciso remodelar a Sete de forma a evitar 
conflitos de atribuição, focando as suas atribuições na gestão do Tesouro Estadual, respeitando o 
necessário compartilhamento dos atos da administração pública.

Com este propósito, ao longo do ano de 2014, foi desenvolvido o Modelo de Gestão do Tesouro 
Estadual (MGTE), a ser operado pela Sete, resultando nos seguintes produtos:
• Análise Diagnóstica do MGTE e da Sete; 
• Modelo Conceitual de Gestão do Tesouro Estadual;
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• Revisão e Ajustes da Estrutura Organizacional da Sete;
• Sistematização do MGTE.

Gestão Contábil

A CGE é responsável por coordenar e acompanhar as atividades de contabilidade diretamente 
executadas pelas setoriais contábeis do Poder Executivo Estadual, controlar e consolidar as gestões 
orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes do Estado e elaborar os relatórios legais, bem 
como a prestação anual das contas do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Ao longo do período 
2011-2014, a CGE enfrentou diversos desafios, em especial a demanda pela implantação do proces-
so de convergência contábil, que a levou aos seguintes resultados:

• Implantação da convergência internacional das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Nos anos recentes, em face da internacionalização dos mercados e dos avanços das tecnologias de 
informação, surgiu um movimento mundial em prol da convergência internacional das normas, favore-
cendo uma maior compreensão e comparabilidade dos dados contábeis.
Especificamente em relação ao setor público, o processo de convergência internacional das normas 
de contabilidade teve a finalidade de aumentar a qualidade e a transparência de suas demonstrações 
contábeis, proporcionando melhores informações nas tomadas de decisão.

O Ministério da Fazenda publicou a portaria nº 184, estabelecendo diretrizes a serem observadas nos 
procedimentos, nas práticas, na elaboração e na divulgação das demonstrações contábeis do setor 
público, convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade, elegendo a STN como órgão 
central deste processo.

Em Pernambuco, a Sefaz-PE, através da CGE, assumiu a responsabilidade pela adoção do novo 
modelo de contabilidade pública. No Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB), em Brasília, a CGE 
apresentou o estudo Procedimentos Contábeis Relativos aos Impostos Estaduais em Convergência às 
Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público. Trata-se de uma das principais alterações 
na contabilidade aplicada ao setor público com o processo de convergência. A receita pública, antes 
tratada segundo o regime de caixa, passou a seguir o princípio da competência, possibilitando 
avanços na transparência requerida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No fórum, a CGE colaborou na produção dos trabalhos sobre Instrumentalização do Controle Social: 
Relatório Contábil dos Estados, que propôs um modelo para facilitar a compreensão, pela sociedade, 
das informações divulgadas nas demonstrações contábeis obrigatórias. Com isso, a Sefaz-PE tornou-
se referência nacional no processo de convergência contábil internacional.

Ainda como produtos para promover a convergência contábil, destacam-se: 

• O desenvolvimento do módulo de gestão contábil (SGC) do e-Fisco;

• O desenvolvimento do módulo de gestão patrimonial do sistema PE-Integrado, em que predomi-
na o enfoque patrimonial, ao invés do orçamentário. O módulo possibilita que o balanço patrimo-
nial retrate, com fidelidade máxima, todos os bens do Estado, bem como o controle dos custos, que 
passará a existir com a implantação do Sistema de Informação de Custos (SIC). O modelo conceitual 
do SIC está concluído e a implantação é prevista para 2016;

• A realização das contabilizações já com o plano de contas convergido;
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• Os procedimentos contábeis relativos ao Fundeb e aos precatórios já convergidos e em operação;

• A implantação do documento hábil para o reconhecimento do princípio da competência nos 
lançamentos contábeis. 

Outros resultados:

• Concluído o Modelo de Gestão da CGE;
• Elaborado o Mapa Estratégico da CGE na metodologia do balanced scorecard;
• Definido o Modelo de Implantação das Setoriais Contábeis;
• Definido o Modelo de Custos para o Estado de Pernambuco;
• Disponibilizadas consultas interativas e tempestivas da execução orçamentária através do Qlikview 
(ferramenta de inteligência empresarial);
• Definido o Modelo de Créditos a Receber do Estado;
• Desenvolvido o modelo de contabilização automática da folha de pagamento do Estado;
• Definido o Modelo de Operações de Crédito;
• Aprimorado o layout e a diagramação do Balanço Geral do Estado.

Administração Financeira do Estado

No exercício de sua competência de coordenar e executar as atividades de movimentação de 
recursos financeiros, recolhimento de receitas, controle de disponibilidades financeiras, elaboração 
de programação financeira, identificação de fontes de financiamento, controle dos níveis de endivi-
damento do Estado, registro e acompanhamento de empréstimos, contratos, acordos, convênios e 
outros instrumentos, passíveis de criar obrigações financeiras para o Estado ou para as entidades 
dependentes de recursos do Tesouro Estadual, a Dafe obteve os seguintes resultados em ao longo 
do período 2011-2014: 

• Migração da Conta Única do Banco Santander para a Caixa Econômica Federal;

• Elaboração do Contrato da Conta Única que gerou uma receita para o Estado da ordem de R$ 51,5 milhões

• Implantação do sistema de pagamento de fornecedores através de ordens bancárias pela Conta 
Única do Estado e de recepção de Guias de Recebimento sem qualquer custo para o Estado;

• Implantação de um fundo exclusivo para o Governo do Estado com aplicação e resgate automático 
e com taxa de administração de 0,1% ao ano.;

• Implantação de nova Guia de Recebimento com logotipo da Caixa Econômica Federal, linha 
digitalizável e código de barra;

• Ampliação da rede arrecadadora com a participação das agências da Caixa Econômica Federal, 
recebimento via autoatendimento, internet e casas lotéricas;

• Implantação da funcionalidade Consultar Fluxo de Caixa, permitindo a melhoria da qualidade da 
informação dos repasses financeiros para o fluxo de caixa e o acesso imediato das informações a 
partir do e-Fisco, de acordo com o período escolhido. A funcionalidade possibilitou maior segurança 
nas informações e um ganho de produtividade pela equipe responsável pelo fluxo, na medida em 
que deixou de preencher planilhas ou consultar a equipe de repasse;
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• Implantação e aperfeiçoamento da Previsão de Desembolso (PD), possibilitando a elaboração do 
fluxo de caixa com a previsão das saídas de caixa;

• Repasse bancário - a funcionalidade tem sido alvo de diversas alterações nos últimos anos, 
tendo em vista a grande demanda para repasses às 133 unidades gestoras do Estado e à elevadís-
sima quantidade de fichas financeiras envolvidas. Devido à escassez de recursos e à necessidade 
de priorizar determinados repasses, foram necessárias diversas intervenções na funcionalidade, de 
modo a atender aos novos critérios de repasse. As intervenções na funcionalidade permitiram maior 
agilidade, segurança e possibilidade de priorização na conversão das PDs dentro de cada ficha financeira;

• Repasse gerencial - esta funcionalidade passou a ser utilizada, também, como instrumento 
gerencial e de controle, sendo agora consultada por diretores, o secretário executivo do Tesouro 
Estadual e o secretário da Fazenda. A consulta desenvolvida no e-Fisco é de fácil utilização e 
permite o acompanhamento imediato sobre os repasses efetuados a partir de diversos parâmetros 
escolhidos pelo usuário;

• Ordem bancária (OB) – inclusão de filtros que vieram a conferir maior controle e segurança em sua 
emissão;

• Transmissão bancária – foram implantadas funcionalidades que permitiram maior velocidade de 
remessa e recepção de arquivos e maior facilidade para efetuação de consultas.

Gestão dos Sistemas Corporativos Financeiros 

A partir da implantação do sistema e-Fisco Financeiro em 2008, várias ações corretivas e de 
aperfeiçoamento do sistema foram planejadas e desenvolvidas ao longo do quadriênio. Também 
foram executadas ações decorrentes da adequação do sistema e-Fisco às Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP). Tais ações, relacionadas a seguir, foram 
desenvolvidas em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e com a Esafaz:

1. Modernização
Foi desenvolvido, e encontra-se em fase de implantação, o Modelo de Gestão Compartilhada do 
e-Fisco Orçamentário-Financeiro.

2. Capacitação
Até junho de 2014, foram capacitados 2.437 servidores dos órgãos e entidades do Governo do 
Estado, entre os quais 30 contadores das Setoriais Contábeis, com vistas ao processo de implan-
tação da convergência contábil no e-Fisco Orçamentário-Financeiro.

3. Convergência da gestão contábil
Em virtude da necessidade de adequar o sistema e-Fisco às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, foi implantado o novo Módulo de Gestão Contábil (GCT).

4. Gestão de convênios de receitas
Com vistas a melhorar o processo de planejamento e de captação de recursos de convênios 
pela Seplag-PE e permitir um melhor acompanhamento dos convênios e demais transferências 
voluntárias negociadas com a União, foi implantado o subsistema de acompanhamento compartil-
hado de convênios de receita (Módulo ACO).



5. Gestão da dívida pública
Considerando a implantação do Módulo de Gestão da Dívida Pública (GDP) foi introduzido o 
Cadastro Básico das Operações de Crédito do Estado e possibilitada a importação diária de dados 
dos contratos das referidas operações.

6. Gestão da execução orçamentário-financeira
Visando a agilidade e otimização das funções para fins de análise e tomada de decisão, foram 
implementadas diversas evoluções funcionais no Módulo de Execução Orçamentário-Financeira.

7. Gestão financeira
Foram implementadas melhorias nas funções do Módulo de Programação Financeira do e-Fisco, 
tendo sido implantadas, inclusive, diversas consultas voltadas à melhoria do processo de avaliação 
da programação financeira pela Câmara de Programação Financeira
Além disso, com vistas a atender aspectos operacionais e gerenciais, em especial no que concerne 
ao controle da movimentação bancária, foram implantados controles bancários na gestão da Conta 
Única e demais contas bancárias do Governo do Estado.

8. Gestão de banco de preços
Foram implantadas novas funções de bloqueio judicial para fins de testes e uso pela Gerência de 
Compras da SAD-PE. Além disso, foram promovidos aperfeiçoamentos nas funções do módulo 
Gestão de Banco de Preços(GBP), tais como: desenvolvimento do Módulo Trava das Licitações e 
Compras Diretas, solicitado pela SCGE; desenvolvimento da rotina de Previsão Orçamentária Inicial 
e Final, solicitado pela Seplag-PE; geração de arquivos para a SCGE, ATI, SAD-PE e CEF; reestru-
turação do Módulo de Licitações e Compras Diretas e levantamento de requisitos para integração do 
e-Fisco com o sistema PE Integrado.

9. Prestação de contas
Foram implementadas funcionalidades no e-Fisco que permitem a inserção de informações relativas 
às prestações de contas das despesas realizadas pelas unidades gestoras, após a análise da legali-
dade e regularidade na aplicação dos recursos públicos.





III. Recomendações 
para a próxima gestão
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Fundamentadas na experiência da gestão vivenciada entre 2011 e 2014, são apresentadas 
recomendações criteriosas à próxima administração fazendária para dar amplitude e consolidar os 
novos modelos fazendários:

Área tributária

• Alterar, em um processo de Reforma Tributária no Congresso Nacional, a redação do inciso I, 
Parágrafo Único, do Art. 158, da CF/1988, de modo que, onde se lê: “três quartos, no mínimo, na 
proporção do valor adicionado...”, leia-se: “três quartos, no máximo, na proporção do valor adicio-
nado...”. A sugestão advém da observação de distorções decorrentes do crescimento nos Valores 
Adicionados de municípios pernambucanos localizados em polos de desenvolvimento, comparati-
vamente aos demais municípios, que estão registrando significativas perdas de participação relativa, 
inclusive as Capitais;

• Implantar mudanças gradativas nos critérios de repartição da receita do ICMS, reduzindo o 
impacto das alterações nos municípios;

• Manter as prefeituras informadas sobre os novos critérios de repartição da receita do ICMS a 
serem implantados;

• Manter os trabalhos no âmbito do Grupo de Atuação Permanente e Estratégico no Combate à 
Sonegação Fiscal (Gape), criado pelo decreto nº 33.930/09;

• Ampliar a relação com os órgãos de inteligência fiscal dos Estados, Distrito Federal e da União 
reunidos no SIF;

• Concluir a implantação do Sistema de Identificação e Autenticação dos dispositivos que acessam 
os sistemas fazendários;

• Ampliar o boletim Novidades Tributárias para o público externo;

• Aperfeiçoar a ferramenta de pesquisa no portal da Sefaz-PE;

• Normatizar a instrutoria para contribuintes e prepostos;

• Instituir o Fórum de Debates sobre a legislação tributária estadual com entidades de classes, tais 
como Sescap-PE, CRC e Sebrae, entre outras.

• Elaborar nova consolidação da legislação tributária estadual, harmonizando os dispositivos 
normativos que instituíram o ICMS, principalmente a lei estadual nº 10.259/89.

• Elaborar novas regras de escrituração fiscal para atender os livros e documentos fiscais digitais do SEF;

• Rever os sistemas especiais de tributação a fim de simplificar e minimizar a sua complexidade, 
melhorando o seu entendimento;

• Elaborar novos informativos fiscais com assuntos demandados pelos contribuintes e auditores fiscais;

• Consolidar e aprimorar a legislação do Simples Nacional;
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• Rever a lei de penalidades objetivando sua melhor aplicação às infrações;

• Interiorizar e ampliar o número de terminais de autosserviço (TAS);

• Reestruturar o Contencioso Administrativo Tributário, de modo que ele possa cumprir sua função 
institucional e acompanhar os novos tempos caracterizados pelo crescimento econômico do Estado 
e da atividade produtiva;

• Implantar o sistema de metas similares ao CNJ para acompanhamento e avaliação das atividades 
do contencioso;

• Intensificar as parcerias e operações conjuntas com órgãos internos e externos à Sefaz-PE;

• Dar seguimento à capacitação seriada dos auditores fiscais vinculados às operações estratégicas;

• Consolidar as atividades de auditoria digital, incorporando as apreensões de computadores e 
mídias digitais nas rotinas de Operações Estratégicas além de ampliar e atualizar continuamente as 
ferramentas tecnológicas do Laboratório de Auditoria Digital (Laud);

• Ampliar o uso da unidade móvel nas operações estratégicas;

• Concluir a implantação dos Núcleos Integrados de Fiscalização (NIFs) em substituição ao modelo 
antigo de postos fiscais;

• Atualizar os sistemas fazendários vinculados às atividades dos NIFs, priorizando a massificação 
dos procedimentos e processos;

• Implementar programa de treinamento continuado dos gestores, auditores e funcionários 
administrativos lotados nos NIFs;

• Aperfeiçoar o Sistema de Monitoramento dos contribuintes inscritos no Simples Nacional como 
forma de combate à sonegação fiscal;

• Incrementar as ações de capacitação em auditoria fiscal para os contribuintes inscritos no Simples 
Nacional; Reestruturar a equipe da Cotepe;

• Manter a participação da Sefaz-PE nos diversos fóruns de discussão no âmbito do Confaz, fortalecendo 
a tradição do Estado de Pernambuco de pioneirismo e de protagonista da política tributária nacional;

• Descentralizar o atendimento do IPVA e ICD;

• Desenvolver o sistema próprio do IPVA no e-Fisco

Área financeira

• Alinhar a estratégica do Governo do Estado, o fluxo de caixa e o orçamento do Estado;

• Melhorar as informações nos canais de comunicação com a sociedade, aprimorando as 
informações do Portal da Transparência;
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• Implantar o Sistema da Dívida Pública Estadual;

• Implantar o Sistema de Custos do Estado;

• Implantar a Gestão Compartilhada do e-Fisco Orçamentário e Financeiro;

• Consolidar o novo modelo de contabilidade pública de acordo com a NBCASP;

• Implementar a contabilização dos consórcios públicos, RPPS, PPP e Operações de Crédito;

• Implantar o novo modelo organizacional da Sete.

Área de apoio à gestão

• Implantação do novo modelo de gestão da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional;

• Diagnóstico do quadro de servidores da Sefaz-PE para fins de redimensionamento e redistribuição;

• Readequação do quadro de pessoal da área meio;

• Estabelecer um cronograma de manutenções e reformas nos prédios da Sefaz-PE; 

• Informatizar os processos da área administrativa;

• Regularizar pendências relativas a imóveis da Sefaz-PE;

• Dar continuidade ao projeto da Ouvidoria Itinerante;

• Implantar o Módulo Cultural do Programa Todos com a Nota, previsto na lei estadual nº 13.227/07.

• Implantar modelo de reestruturação da Correfaz com vistas ao aprimoramento do seu papel de 
produtora de informações para corroborar com análises de riscos da Sefaz-PE, assim como a uma 
maior articulação com a Superintendência de Gestão de Pessoas e da Comissão de Ética;

• Elaborar um planejamento estratégico anual mais participativo;

• Implantar o planejamento estratégico nas áreas ainda não contempladas;

• Implantar o Escritório de Projetos Estratégicos;

• Melhorar a comunicação e a visibilidade dos resultados do planejamento estratégico;

• Fortalecer os Comitês Estratégicos da Sefaz-PE (de informática e de pessoas);

• Rever quadro de pessoal e gerencial de TI;
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• Dotar as áreas de negócios de analista de processos de negócios para dar suporte aos projetos de 
desenvolvimento de sistemas;

• Melhorar a integração das equipes para estabelecer um modelo de parceria entre as áreas fins e a STI;

• Dar continuidade ao Projeto de Gestão por Competências;

• Incentivar e patrocinar a participação dos servidores fazendários em cursos de mestrado e 
doutorado, por meio de um programa educacional que atenda aos interesses da Sefaz-PE;

• Desenvolver projeto para interiorização do Código de Ética do Servidor Fazendário;

• Estimular o aprendizado colaborativo como forma de impulsionar e modernizar o crescimento da 
Sefaz-PE;

• Estabelecer carga horária de capacitação anual a ser cumprida por cada servidor fazendário;

• Implantar projeto político pedagógico e regimento interno da Esafaz;

• Sediar e coordenar encontros de escolas fazendárias e corporativas;

• Sugerir a inserção de conteúdos do Programa de Educação Fiscal nos cursos de capacitação e 
formação dos servidores públicos estaduais;

• Formalizar parcerias com instituições que desenvolvam projetos de educação fiscal na área 
municipal;

• Capacitar novos disseminadores para a educação fiscal;

• Ampliar o número de escolas alcançadas pelo Programa de Educação Fiscal, trabalhando as 
integrantes do Programa Mais Educação e incluindo o conteúdo de Educação Fiscal nas disciplinas 
Empreendedorismo e Educação em Direitos Humanos;

• Manter o Projeto Cidadão Nota 10 em parceria com o Todos com a Nota.





IV Anexos
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Estrutura organizacional da Sefaz

Modelo de planejamento estratégico

O BSC é uma metodologia que tem como objetivo materializar a estratégia de uma organização 
fazendo com que seja possível construir o futuro a partir de hoje. Foi idealizada na década de 1990 
a partir de estudos práticos em várias organizações norte-americanas.
A metodologia BSC direciona a organização na busca da visão de futuro – onde ela quer chegar 
– e das diretrizes estratégicas – como ela quer chegar - e traduz estas diretrizes e visão em objeti-
vos estratégicos. Esses objetivos deverão ser comunicados a todos os colaboradores para que eles 
possam então nortear suas ações para o mesmo foco estratégico. 
O BSC contempla importantes componentes:
• Mapa estratégico: Síntese dos desafios (objetivos estratégicos) de médio e longo prazo da organi-
zação. O mapa é geralmente composto por quatro perspectivas (Financeira, Clientes, Processos 
Internos e Aprendizado e Crescimento). 
• Indicadores e metas estratégicos: São métricas de monitoramento e o acompanhamento do 
desempenho de cada objetivo estratégico do mapa.
• Projetos estratégicos: são os esforços necessários para o alcance das metas estabelecidas.
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Luiz Rodolfo de Araújo Neto
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Visão
Ser reconhecida como uma instituição referência na gestão fiscal

Mapa Estratégico - Sefaz

Missão
Prover e gerir os recursos financeiros necessários à implementação das políticas 

públicas do Estado, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico
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Mapas Estratégicos Setoriais Desenvolvidos

• Diretoria Geral de Planejamento da Ação Fiscal, Diretoria de Fiscalização Estratégica;
• Diretoria Geral da Receita da I Região Fiscal Norte;
• Diretoria Geral da Receita da II Região Fiscal (Caruaru);
• Diretoria Geral da Receita da III Região Fiscal (Petrolina);
• Diretoria Geral de Antecipação e Sistemas Tributários;
• Contadoria Geral do Estado;
• Superintendência de Gestão de Pessoas;
• Superintendência de Tecnologia da Informação;
• Superintendência de Planejamento Estratégico.

Principais Sistemas Desenvolvidos Pela STI

• Sistema para contestação de cálculos do ICMS antecipado nas notas fiscais através da Internet;
• Sistema para registro de pedidos de restituição de impostos pela internet;
• Interface com a central nacional da Receita Federal para simplificação na obtenção das inscrições 
estaduais;
• Sistema para negativação e/ou positivação na Serasa de contribuintes com débitos na dívida ativa 
do Estado;
• Sistema para Recuperação de Créditos Tributários e Solicitação de Parcelamento Especial (Refis);
• Sistema de Gestão da Contabilidade para atender nova sistemática contábil, às novas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);
• Migração da Conta Única do Estado do Banco Santander para a Caixa Econômica;
• Implantação do Módulo de Detalhamento da Ação/Subação por Objeto que operacionaliza o 
Sistema de Previsão e Controle dos Custos dos Projetos de Investimento Públicos instituído pelo 
decreto nº 39.920.
• Sistema para avaliação dos ofícios das unidades gestoras encaminhados para a Câmara de 
Programação Financeira;
• Portal de Relacionamento da Sefaz-PE;
• Sistema da NFC-e em substituição ao cupom fiscal;
• Sistema da NFA-e;
• Modernização do SEF e desenvolvimento do e-Doc Extrato, proporcionando modernização e atualização 
do processo de entrega de documentos econômico-fiscais e melhoria das informações recebidas;
• Integração dos sistemas e-Fisco com o sistema da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco 
(SDS-PE) através de comunicação on line;
• Funcionalidade de consulta da arrecadação estadual por natureza da receita e agente arrecadador.

Principais melhorias na infraestrutura e logística

Reforma da sede provisória da Esafaz
Recuperação da estrutura e coberta metálica do posto fiscal de Bom Conselho
Reforma do pátio e estacionamento do posto fiscal de Xexéu
Reforma da Central de Tratamento de Notas da Encruzilhada
Pavimentação e Reforma do posto fiscal de São Caetano com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE Serra Talhada com aquisição de mobiliário
Impermeabilização dos terraços do edifício sede com modernização dos elevadores e aquisição de 
mobiliários para alguns setores
Reforma do posto fiscal de Barreiros, com aquisição de mobiliário
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Reforma da sede da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual (Sete) com aquisição de mobiliário e 
de arquivos deslizantes
Reforma da Coordenadoria do Programa Todos com a Nota com aquisição de mobiliário
Reforma da Diretoria de Inteligência Fiscal (DIF) com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE São Lourenço da Mata
Reforma do Arquivo Geral
Reforma para instalação da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas, vinculada à STI
Reforma da ARE Araripina com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE Olinda com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE Garanhuns com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE Cabo de Santo Agostinho
Reforma da ARE IPVA/Detran-PE com aquisição de mobiliário
Reforma da ARE Jaboatão dos Guararapes
Reforma da ARE Paulista
Reforma do Posto Fiscal de Suape
Reforma da ARE Recife, DFM e Deccot, com aquisição de mobiliário
Reforma do galpão de armazenamento de mercadoria apreendidas
Reforma do Terminal Aeroviário com aquisição de mobiliário
Reforma da Garagem Central do edifício San Rafael com instalação de sistema de controle de acesso
Reforma do edifício San Rafael com aquisição de mobiliários e de Central de Prevenção de Combate 
a Incêndio
Reforma do posto fiscal de Marcolândia com aquisição de mobiliário
Reforma da Central de Notas Fiscais Petrolina com aquisição de mobiliário
Aquisição de mobiliário para as AREs de Belo Jardim, Posto Fiscal de Águas Belas, e Delmiro Golveia
Fornecimento e instalação da balança dos postos fiscais de Suape e São Caetano
Construção da plataforma da balança dos postos fiscais de Suape e São Caetano
Locação de 188 veículos
Aquisição de três caminhões

Capacitações Realizadas pela Esafaz

Tipo 2011 2012 2013 2014*
Modalidade presencial 
(número de participantes)

3.173 3.505 4.583 798

Modalidade à distância (número 
de participantes)

1.063 1.117 2.090 932

TOTAL 4.236 4.622 6.673 1.730

Serviços Disponibilizados pelo Telesefaz

• Agendamento para orientação tributária sobre o ICMS;
• Registro de prazo para obtenção da Inscrição Estadual;
• Informações sobre o cadastro eletrônico: cadastro, alteração cadastral, suspensão de inscrição, 
licença provisória, baixa e reativação de Inscrição;
• Registro de solicitações para cadastramento de CEP no e–Fisco (ARE Virtual);
• Consulta andamento de processos; 
• Consulta endereços das unidades fazendárias; 
• Informações sobre o Portal de Relacionamento da Sefaz-PE e sobre o e-Fisco (ARE Virtual);
•  Informações gerais sobre procedimentos da Sefaz-PE;
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• Informações sobre emissão de DAE para pagamento de tributos estaduais (ICMS, ICD, IPVA e taxas); 
• Registros de erros e problemas técnicos relacionados à NF-e; 
• Demais registros de erros e problemas técnicos relacionados ao e-Fisco; 
• Denúncias, sugestões e reclamações;
• Informações institucionais;
• Orientação ao contribuinte.

Legislação e orientação tributária produzida

• Os informativos fiscais visam unificar a interpretação da norma, facilitando a compreensão para 
os contribuintes, fazendários e profissionais que interagem com a legislação tributária estadual.

Assunto        Atualizado até   
Antecipação tributária (portaria 147/2008)     04.09.2014
Armazém geral      18.03.2014
Arrendamento mercantil ou leasing    17.01.2014
Artesanato, obra e produto confeccionado em residência  20.05.2014
Ativo fixo       11.07.2014
Artesanato, obra de arte e produto confeccionado em residência 20.05.2014
Ativo fixo       11.07.2014
Aves e ovos      03.01.2014
Cadastramento e alterações cadastrais    10.10.2013
Central de distribuição de supermercados e lojas de departamento 29.05.2014
Cesta básica      29.08.2014
Comércio atacadista – sistemática decreto 38455   09.01.2014
Comércio exterior      10.09.2013
Contestação da antecipação tributária    08.08.2014
Débitos fiscais      09.06.2014
 Depósito fechado      01.04.2014
Devolução de mercadoria     28.02.2014
ECF       28.05.2014
Empresa de refeições coletivas     19.09.2013
SEF       27.05.2014
Fios, tecidos, artigos de armarinho e confecções   17.01.2014
Gado e derivados      07.08.2013
Gipsita, gesso e seus derivados    30.06.2014
Guia da nova empresa      21.07.2014
Legislação do ICMS      27.07.2011
Leilão       14.06.2013
Madeira, derivados e laminados plásticos    22.04.2013
Mercadorias não entregues ao destinatário    10.02.2012 
Milho e derivados      05.08.2014
NFA       13.05.2014
NF-e       27.01.2014
Pescados       22.07.2014
Produtos de informática     01.08.2014
Produtos farmacêuticos     25.11.2013
Produtos importados     20.03.2014
Remessa para conserto     25.02.2014
Remessa para demonstração ou mostruário   25.02.2014
Remessa para exposição, feiras e similares   06.03.2014
Remessa para industrialização     25.02.2014
Restaurantes, bares, lanchonetes e similares   22.04.2014
SEF 2012 E e-Doc 2012     15.08.2014
Simples Nacional       18.08.2011
Substituição de produto em garantia    30.01.2012
Substituição tributária – regras gerais     08.09.2014
Sucata, lingotes e tarugos de metais não ferrosos   29.01.2014
Transporte rodoviário de cargas    28.05.2014
Veículos       05.08.2014
Vendas à ordem e vendas para entrega futura   25.02.2014
Vendas em consignação     02.02.2012
Vendas fora do estabelecimento    02.02.2012
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• Dentre os diversos atos normativos publicados no período em questão, relacionamos a seguir 
aqueles julgados de maior importância para a Instituição pelo impacto que causaram em favor do 
crescimento da arrecadação, do controle e da modernização da administração tributária:

Ano Norma ASSUNTO

2011

Lei complementar nº 183, de 
17.10.2011.

Dispõe sobre a dispensa de crédito tributário referente ao 
ICMS incidente sobre a prestação de serviços de comunicação

Lei complementar nº 184, de 
17.10.2011.

Dispõe sobre parcelamento e redução de multa e juros rel-
ativos ao ICM e ao ICMS, inclusive em fase judicial, devida-
mente constituído e relativo a fatos geradores ocorridos até 
31.12.2001, inclusive.

Lei complementar nº 185, de 
01.11.2011 

Dispõe sobre o parcelamento de débito tributário do ICMS de 
devedores em recuperação judicial

Decreto nº 37.015, DE 
23.08.2011

Atualiza o decreto n° 21.959, de 27.12.99, que regulamenta 
o Prodepe, em virtude das alterações na lei nº 11.675/1999, 
desde o ano de 2001 até 2011

2012

Lei complementar nº 216, de 
31.10.2012

Dispensa o crédito tributário relativo ao IPVA devido até o 
exercício em que seja alienado veículo apreendido pelo De-
tran-PE e declarado como sucata

Lei nº 14.674, de 22.10.2012 Modifica a Lei do PAT, lei nº 10.654, de 27.11.1991, no to-
cante à determinação do prazo máximo de 90 dias para os 
responsáveis por mercadorias retidas para averiguação, arma-
zenadas em depósitos da Sefaz-PE ou de empresas nomeadas 
com fiéis depositárias, adotarem as providências necessárias 
à regularização das mesmas

2013

Lei nº 15.062, de 4.11.201 Modifica a lei nº 11.514, de 29.12.1997, que dispõe sobre 
infrações, penalidades e procedimentos específicos, relativa-
mente à imposição de sistema especial de controle, fiscal-
ização e pagamento ao devedor contumaz.

Lei nº 15.156, DE 26.11.2013 Aperfeiçoa a legislação estadual relativamente às hipóteses 
de arbitramento quanto ao ICMS devido por contribuintes in-
adimplentes, inclusive, quanto às obrigações acessórias, sem 
as quais, a auditoria tributária encontrava dificuldades para a 
constituição do crédito tributário.

Lei nº 15.183, DE 11.12.2013 Confere um termo final às hipóteses de irregularidades que 
determinavam a perda dos incentivos do PRODEPE, transfor-
mando-as em hipóteses de impedimento, o que não impõe a 
perda definitiva do incentivo, mas a impossibilidade tem-
porária de utilização dos mesmos enquanto não houver a 
regularização perante a Sefaz-PE

2014 

Revisão e harmonização das 
leis que instituíram o ICMS

Com o advento da lei complementar 87/96 e da redação da lei 
estadual 11.408/96, tornou-se necessário harmonizar todos 
dispositivos normativos que instituíram o ICMS, principal-
mente a lei estadual 10.259/89

Informatização do PAT Lei que introduzirá em Pernambuco o PAT totalmente 
eletrônico, compatibilizando, desde a constituição do 
crédito tributário até a fase contenciosa administrativa com a 
intimação, a notificação, as impugnações a cargo do contribu-
inte, bem como os recursos previstos na legislação processu-
al. Essa medida implicará em uma maior celeridade nos atos 
processuais, além de trazer maior segurança e transparência 
ao processo administrativo-tributário
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• Análise de processos tributários
Foram respondidos 1.141 processos, até setembro de 2014, decorrentes de solicitações dos 
contribuintes e das diversas diretorias da Sefaz-PE. 

Tipo Quantidade/ano
Ano 2011 2012 2013 2014*

Despachos 339 346 189 115
Informações 68 94 35 15

Total 407 380 224 130

Processos analisados
*janeiro a setembro

• Legislação consolidada por assunto

Para facilitar o entendimento da norma e sua visualização, leis, decretos e portarias são consolida-
dos por assunto. Seguem abaixo algumas normas consolidadas e publicadas no portal da Sefaz-PE:

• Antecipação Tributaria;
• Cadastramento;
• Cesta básica;
• Combustíveis;
• ECF;
• Parcelamento de débitos;
• Penalidades;
• PAT;
• Simples Nacional;
• Substituição tributária.

Cursos, palestras e seminários oferecidos envolveram, principalmente, os seguintes temas:

• Sistema de Escrituração Fiscal (SEF);
• Legislação tributária estadual referente a antecipação tributária;
• Legislação referente a ECF;
• Legislação tributária estadual referente a NF-e;
• Legislação tributária estadual referente a substituição tributária;
• Fundo de Participação dos Municípios;
• Conceitos gerais de ICMS;
• Legislação tributária estadual referente ao Simples Nacional;
• Legislação tributária estadual referente a regimes especiais.



“Arte pra mim não é produto 
de mercado. Podem me chamar 
de romântico. Arte pra mim é 
missão, vocação e festa”
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