
PANORAMA
DA GESTÃO

2019 - 2022



sefaz - perelatório de gestão2 3

Esta publicação é resultado do trabalho desenvolvido por todos 
os servidores da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. 

A eles agradecemos a contribuição e dedicamos esta obra.
 



PANORAMA
DA GESTÃO

2019 - 2022



 

Atualmente a Sefaz-PE, órgão da Administração Direta do 
Poder Executivo, tem por finalidade desenvolver e executar a po-
lítica tributária do Estado; proceder à tributação, à arrecadação e 
à fiscalização dos tributos estaduais; normatizar os procedimentos 
relativos ao processo de arrecadação tributária; desenvolver e exe-
cutar a política financeira do Estado, compreendendo a contabili-
dade pública e o endividamento, bem como normatizar os procedi-
mentos relativos ao processo de elaboração da legislação referente 
à programação e à execução financeiras e à contabilidade pública.

Fundada em 21 de setembro de 1891, com a publicação da 
Lei nº 6, inicialmente denominada Secretaria de Finanças de Per-
nambuco, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco tinha como ob-
jetivo disciplinar a receita e a despesa do Estado, além de prover os 
recursos necessários à sua manutenção.

QUEM 
SOMOS?
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Luiz Rodolfo de Araújo Neto
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Assessoria Técnico-Jurídica - ATJA
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Assessoria Especial de Controle Interno - AECI
Danyllo Almeida Bezerra

Superintendente de Gestão de Pessoas - SGP
Walclecia Aparecida dos Santos

Diretora da Escola Fazendária - ESAFAZ
Walclecia Aparecida dos Santos 

Superintendente de Tecnologia da Informação - STI
Danielle Campello de Melo Augusto

Superintendente de Administração - SUAD
Alfredo Ottoni de Carvalho Neto

Diretora de Logística - DILOG
Rogério Feitosa de Carvalho

Diretor de Licitações e Contratos - DILC
Carlos Eduardo Araújo Pereira

Diretor de Infraestrutura e Engenharia - DIENG
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SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Neste quadriênio, a Secretaria da Fazenda cumpriu com exce-
lência a sua missão de prover e gerir os recursos para implantação 
de políticas públicas no estado.

Hoje, apresentamos a chegada de um novo ciclo para o povo 
pernambucano. Um ciclo virtuoso, com investimentos e maior ca-
pacidade financeira para proporcionar o desenvolvimento do Esta-
do, traduzidas por um cenário de conquistas como a regularização 
do pagamento de salários dos servidores estaduais dentro do mês 
trabalhado e as obrigações financeiras com programas governa-
mentais e fornecedores absolutamente em dia. Com um plano de 
investimentos em obras e programas públicos robustos, lastreado 
financeiramente. Um verdadeiro feito a ser comemorado. Os bons 
resultados obtidos são reflexo de três pilares fundamentais na 
gestão: planejamento, time e patrocínio.

Um planejamento ousado e eficiente do ajuste fiscal fez Per-
nambuco obter um melhor equilíbrio dinâmico das contas públicas. 
A Secretaria da Fazenda de Pernambuco organizou as contas e en-
trega o Estado à próxima governadora, numa situação de estabilida-
de e com potencial para fazer investimentos para a vida do cidadão.

Com uma equipe de fazendários comprometida, eficiente e vi-
toriosa, Pernambuco é dono dos melhores números de sua história, 
mesmo diante do enfrentamento de um período de gigantes desa-
fios, dos piores momentos em crises econômicas, nacional e inter-
nacional, com severa instabilidade política no país e uma avassa-
ladora epidemia da COVID-19. Mesmo assim, esta Instituição atuou 
de forma excepcional e arrebatou grandes vitórias. Entre as mais 
expressivas, está a conquista para Pernambuco do investment 
grade Capag B, classificação dada pelo Tesouro Nacional – Minis-
tério da Economia de melhoria no rating fiscal nacional.

Essa classificação, no ano de 2023, confere ao novo Governo 
uma robusta capacidade de contrair empréstimos, na ordem de 
R$ 3,45 bilhões. A previsão é que em 2022 o nível de investimento 
do Estado seja o maior, nominal, dos últimos oito anos. Este ano 
também traz o marco da realização de sua primeira operação de 
crédito junto a instituições financeiras privadas, no montante de 
R$ 800 milhões. Este já está sendo investido em novo período de 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Nos próximos 
dois anos, há disponibilidade potencial de contratações de mais R$ 
7,45 bilhões, para aplicação em investimentos na área de infraes-
trutura.

Observamos em Pernambuco hoje o menor endividamento 
da série histórica dos últimos 30 anos. Com o programa de ajus-
te fiscal, conseguimos cortar cerca de R$ 1,4 bilhão no custeio da 
máquina, em gastos relacionados a locações de imóveis e veículos, 
combustível e contratos terceirizados, entre outros. Promovemos 
a redução das Despesas de Exercícios Anteriores - DEA e restos 
a pagar desde o começo de 2019, além de alcançarmos o menor 
comprometimento com gastos de pessoal, que está abaixo de 40%, 
como consta na última publicação do Relatório de Gestão Fiscal. 
Outro importante indicador, em que foi notória a melhoria evoluti-
va: a redução de endividamento, que involuiu em mais de 30 pontos 
percentuais , em face à Receita Corrente Líquida do estado, pas-

sando de 52,3% para 21,5%, resultado expressivo conquistado no 
segundo quadrimestre de 2022, muito aquém do limite estabeleci-
do na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 200% da RCL.

Também sofremos graves reveses, como a redução do ICMS, 
devido às reduções de alíquotas promovidas pela PEC do combus-
tível e energia, quando este imposto cresceu menos que a inflação, 
de julho a dezembro de 2022. Com isso, foi vivida uma redução de 
cerca de R$ 1 bilhão na arrecadação, carregando consequências 
danosas a pastas como saúde e educação, para onde constitucio-
nalmente parte importante desse imposto é, por vinculação cons-
titucional, destinado.

Pelo Brasil, como membro e presidente do COMSEFAZ, fomos 
para o enfrentamento por uma nova Reforma Tributária. Nossa 
nação precisa rever impostos arcaicos, pautados em bases antigas 
e inadequadas, dentro de uma situação caótica que resvala nes-
se manicômio tributário em que vivemos. No COMSEFAZ estamos 
trabalhando para diminuir os impactos da PEC dos combustíveis 
e energia e nos vetos da saúde e educação; pelo piso da enferma-
gem e a falta de uma fonte de financiamento que viabilize a imple-
mentação nos estados.

Mas a Sefaz é forte e pode ser definida de várias formas, como 
energia, responsabilidade, companheirismo, compromisso, resulta-
do e tradição. Tenho orgulho e amor por esta Casa, desde os meus 
ancestrais. Pernambuco é um estado guerreiro e a Fazenda, com 
131 anos de vida, é parte da história. Sabemos que as cobranças 
são grandes e as lutas intermináveis, mas estivemos sempre ani-
mados e com brilho nos olhos para as novas conquistas. Dentro de 
um diálogo permanente com diversos setores e com o patrocínio 
do governador Paulo Câmara, nós pudemos desenvolver diversos 
trabalhos.

Hoje temos resultados a celebrar e por isso quero agradecer 
a todos, em nome dos Conselhos, dos colegas do Tesouro Estadual, 

da Administração Tributária, Coordenação Institucional e Tate, pela 
honra de estar à frente desta pasta, como capitão desse dream team.

Tivemos um excelente desempenho da Administração Tribu-
tária que promoveu o incremento da receita do Estado, sempre 
aperfeiçoando as sistemáticas de fiscalização e de recuperação 
de crédito tributário e também tivemos uma exitosa condução de 
políticas tributárias. Outro grande marco de nossa gestão está na 
realização de dois concursos públicos para provimento de cargos 
administrativos e de auditores. Outra alegria está na concepção 
do Espaço Cícero Dias, um presente que estamos entregando à so-
ciedade pernambucana.

Também temos que fazer um agradecimento especial à excep-
cional atuação da STI, pela indubitável competência, sobretudo na 
gestão do trabalho remoto interno e externo, durante o período da 
epidemia. À SPE, por seu apoio às Superintendências e as Direto-
rias na elaboração dos seus Planejamentos Estratégicos, que vêm 
possibilitando melhorias nos objetivos táticos e operacionais, com 
alinhamento permanente às diretrizes maiores da Sefaz-PE.

É neste contexto inovador, desafiador, pandêmico, de crises 
conjunturais e de resiliência, em muitas fases, que a gente mostra 
quais são as instituições que conseguem se manter firmes, focadas 
e com entregas. É o resultado que mostra se há planejamento, se 
tem um time engajado e se há liderança. Os meus mais sinceros 
parabéns e obrigado vão para o melhor povo (o pernambucano) e 
para a melhor equipe do mundo (a da Sefaz-PE), responsável pe-
las conquistas que seguem detalhadas neste relatório.

Boa leitura!
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Capítulo 01 1.1. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Sefaz-PE ao longo da gestão 
2019-2022 sofreu alterações, com o intuito de adequar sua confi-
guração às necessidades do ambiente interno e externo, bem como 
refletir as proposições estratégicas expressas no mapa da estraté-
gia 2020-2023.

De acordo com o último decreto acerca da estrutura organiza-
cional, nº 53.726 de 11 de outubro de 2022, que alterou o Decreto 
nº 49.287, de 11 de agosto de 2020, de acordo com a necessidade 
de promover ajustes e com a aprovação do Regulamento da Secre-
taria da Fazenda. 

A seguir, é apresentado o organograma da Sefaz-PE com a si-
nalização do que foi transformado neste último decreto. 
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O novo organograma da estrutura organizacional foi desenha-
do de modo a direcionar a Sefaz para o alcance dos objetivos estra-
tégicos definidos, além da execução do conjunto de atividades inter-
-relacionadas que buscam agregar valor para o ambiente externo 
e interno. Essas atividades estão refletidas na cadeia de valor da 
Secretaria da Fazenda. 

A cadeia de valor é um método que permite organizar todos os pro-
cessos, observando os elos e como cada um deles pode gerar valor 
às partes interessadas. A cadeia de valor possibilita também o en-
tendimento de como funciona a organização e a prática dos seus 
processos produtivos e estratégicos, mostrando a relação entre 
cada um de seus elementos. 

CADEIA DE VALOR DA SEFAZ-PE
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PROCESSOS DA
ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA

CADEIA DE VALOR



PROCESSOS DO
TESOURO

ESTADUAL

CADEIA DE VALOR
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PROCESSOS DA
COORDENAÇÃO
INSTITUCIONAL

CADEIA DE VALOR

A cadeia de valor 
da Coordenação 
Institucional é um 
ótimo guia para reforçar 
que, através da gestão 
integrada dos serviços 
administrativos, é 
possível manter uma 
estrutura organizacional 
eficiente no alcance 
dos seus resultados.

sefaz - peRELAtóRIO DE gEstãO26
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1.2.  Transformações na 
 Estrutura Organizacional

A seguir, são apresentadas as principais transformações realizadas 
ao longo do último quadriênio, apresentando uma visão de seus atores, 
objetivos e resultados obtidos após o projeto de mudança na estrutura. 

1

2

3

DBF – Diretoria de Controle e 
Acompanhamento de Benefícios Fiscais.

DEET – Diretoria de Estudos Econômicos
e Tributários.

DAF – Diretoria de Assuntos Federativos, 
antiga COTEPE.

FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA

No início da gestão, o escopo das primeiras alterações da Estrutura Or-
ganizacional solicitadas pelo Secretário visou estruturar a organização, de 
forma a alcançar os objetivos traçados para a gestão do novo quadriênio, 
dentre os quais, o Fortalecimento da estrutura de políticas tributárias do Es-
tado. Retirou-se a DPT da estrutura da CAT, transformando-a em uma nova 
Diretoria Geral de Política Tributária, estrategicamente ligada direto ao ga-
binete do Secretário, constituída por 3 diretorias abaixo dela:

Transformação implementada 
pelo Decreto Nº 49.287, de

11 de agosto de 2020.

cap 01  ›  governança e gestão da sefaz-pe  ›  transformações na estrutura organizacional
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TRANSFORMAÇÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO ESTADUAL (TATE)

Outra transformação realizada na gestão 19-22 foi a mudan-
ça na estrutura do contencioso administrativo, decorrente da en-
trada em vigor pleno da Lei nº 15.683/2015, que ocorreu na data 
01/05/2019.

Anteriormente à vigência da Lei nº 15.683/2015, que revogou 
a Lei nº 11.904/2000, o TATE era composto por 15 julgadores, di-
vididos em 5 turmas, que funcionavam como primeira instância de 
julgamento, e pelo tribunal pleno, que detinha a competência recur-
sal ordinária.

Contudo, com a alteração legal, foi instituída a primeira instân-
cia de julgamento, que passou a contar com 13 cargos de julgadores 
singulares. Os órgãos colegiados, com competência apenas recur-
sal, passaram a ser as 3 turmas julgadoras, compostas por 3 julga-
dores cada, e pelo tribunal pleno, integrado por todos os membros 
de turma e pelo presidente do TATE (total de 10 julgadores).

Em 2021, a reforma da estrutura do contencioso foi concluída, 
com a nomeação de 13 novos julgadores para preencher os cargos 
já vagos em 2019 e mais duas vacâncias supervenientes. Com isso, 
a primeira instância passou a ser efetivamente composta por 13 
julgadores. Os cargos integrantes dos órgãos colegiados, em núme-
ro de 10, da mesma forma, foram integralmente ocupados.

Transformação implementada 
pela Lei Nº 15.683, de 

16 de dezembro de 2015

TRANSFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (CAT)

Criação da Diretoria Geral de Fiscalização 
e Atendimento (DFA)

No primeiro semestre de 2020, a Secretaria de Fazenda do 
Estado de Pernambuco elaborou o seu Planejamento Estratégico 
para o período 2020-2023. Dentre os principais objetivos e metas 
definidos, quatro objetivos finalísticos possuem uma relação direta 
com a Coordenação da Administração Tributária (CAT), dos quais, 
três diretamente relacionados à Diretoria Geral de Fiscalização e 
Atendimento (DFA). São eles: 

• Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos 
tributários e incentivar a conformidade tributária; 

• Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na 
qualidade da seleção, maior eficiência na execução e 
relevância do crédito; 

• Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao 
contribuinte por meio da transformação digital da Sefaz.

Para buscar o alcance dos objetivos acima durante a gestão, al-
gumas adequações se mostraram necessárias. Dentre elas, a cria-
ção de um Novo Modelo de Monitoramento, Fiscalização e Atendi-
mento da DFA.

O escopo deste projeto visou, em consonância com o planeja-
mento estratégico, aperfeiçoar os mecanismos de gestão da fisca-
lização, do monitoramento e atendimento aos contribuintes, assim 
como o controle efetivo das fronteiras. Como diretrizes basilares, 
os objetivos prioritários definidos foram: garantir a justiça fiscal e 
satisfazer o crédito tributário, tendo como referência modelos na-
cionais e internacionais de boas práticas, adaptadas às restrições 
sistêmicas e normativas existentes no Estado. 

A transformação foi implementado
 pelo Decreto Nº 49.287, de 

11 de agosto de 2020

cap 01  ›  governança e gestão da sefaz-pe  ›  transformações na estrutura organizacional
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Uma carteira de contribuintes selecionados de acordo 
com critérios estabelecidos;
Procedimento Operacional Padrão definido para a 
Unidade de Monitoramento e Fiscalização;
Plano Sagent para extração de dados construído;
Algoritmo de análise e seleção definido.

O novo modelo de monitoramento, fiscalização e atendimento da DFA foi 
aplicado aos principais macroprocessos e subprocessos da área, compila-
das nos seguintes grupos: 

Alguns dos 
resultados

obtidos:

NOVO ORGANOGRAMA 
DA COORDENAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
ESTADUAL

cap 01  ›  governança e gestão da sefaz-pe  ›  transformações na estrutura organizacional
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TRANSFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE 
CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL (CTE) 

No âmbito da secretaria executiva do tesouro, alterações de 
estrutura também foram feitas na gestão 2019-2022. As pri-
meiras delas, foram no início da gestão em 2019, com objetivo de 
alcançar o maior controle dos gastos públicos para promover o 
equilíbrio fiscal do Estado. São elas:

• Transformar a Diretoria de Captação de Recursos em Di-
retoria de Planejamento do Tesouro Estadual – DPTE, vi-
sando maior controle do Custeio do Estado;

• E a Criação da Diretoria de Controle e Monitoramento das 
Despesas Correntes - DCMDC, para maior controle das 
pactuações de tetos de gastos.

 
 
Desenho da Gerência de Normas - GNOR

Após as mudanças do início da gestão, em 2021, houve a con-
clusão do projeto de transformação do Tesouro Estadual, que teve 
como objetivo a criação de mecanismos e documentos necessá-
rios, para a modernização das práticas, metodologias e processos 
de trabalho que envolvem a gestão contábil e financeira, tendo 
como referência modelos nacionais e internacionais de boas práti-
cas, adaptadas às restrições sistêmicas e normativas que possam 
existir no Estado.

A partir desse projeto, foram propostos redesenhos na es-
trutura de algumas frentes do Tesouro Estadual, onde a propos-
ta aceita foi a inclusão de uma Gerência de Normas (GNOR) na 
área de Contabilidade, cujo principal objetivo foi obter um maior 
controle e organização das mudanças normativas, além de reduzir 
demandas repetidas.

Desenho do Nucleo Estadual integrado de cobrança - NEIC-PE

Com o objetivo de desenvolver um produto que trouxesse uma 
proposta de estrutura organizacional para o NEIC-PE, foi criado um 
projeto visando o aperfeiçoamento da gestão da cobrança admi-
nistrativa, elaboração e implantação de metodologia de recupera-
ção de crédito tributário e não tributário, inscrito ou não em dívida 
ativa, com sistematização de régua de cobrança baseada na clas-
sificação de risco e recuperabilidade do contribuinte e do crédito. 

Transformação implementada pelo
Decreto Nº 49.287, de 11 de agosto de 2020.

NOVO ORGANOGRAMA 
DA CONTADORIA GERAL 
DO ESTADO

A modificação proposta a partir da
criação da GNOR ainda não foi alterada
no decreto da estrutura da Sefaz-PE.

A modificação proposta a partir da criação do 
NEIC-PE ainda não foi alterada no decreto

da estrutura da Sefaz-PE.
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TRANSFORMAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (SCI)

O ciclo 2019-2022 refletiu uma forte preocupação da gestão 
quanto à melhoria da satisfação dos usuários em relação aos ser-
viços administrativos prestados pelas áreas meio da Sefaz. Como 
forma de compromisso institucional, foi definido, no mapa estraté-
gico da Sefaz-PE, como um dos objetivos estratégicos específicos: 
“Promover a transformação e a centralização dos serviços admi-
nistrativos com foco na gestão eficiente dos recursos”. 

Assim sendo, a SCI buscou adotar estratégias de revisão de 
estrutura, de processos e de cadeia de valor, que promoveram, en-
tre outras transformações, o aperfeiçoamento da capacidade de 
entrega dos serviços administrativos, bem como a otimização da 
capacidade de entrega no desenvolvimento de tecnologia da in-
formação frente aos projetos estratégicos e nas interfaces com as 
áreas de negócio. 

Também foi percebida uma necessidade latente de padroni-
zação do organograma, com objetivo de reduzir desequilíbrios em 
suas estruturas, na sua amplitude de comando e nas diferenças 
entre remunerações. Outra questão relevante, foi endereçar apon-
tamentos recebidos de órgãos de controle para a maturação da 
gestão da instituição, como a necessidade de criação da área de 
Controle Interno na Sefaz e a Gestão de Riscos.

As modificações na estrutura organizacional da SCI tiveram 
início, portanto, ainda no ano de 2020, com um trabalho específico 
de Revisão do Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação da 
Sefaz-PE, e seguiram em 2022, com o início do trabalho do Modelo 

de Atuação e Gestão da SCI, envolvendo as demais superintendên-
cias, antes não contempladas no trabalho de Gestão da Tecnologia 
da Informação.

O trabalho de revisão do modelo de Gestão da Tecnologia da 
Informação da Sefaz pautou-se na necessidade de atender os 
pilares a seguir:

a gestão de 
pessoas e cultura 

organizacional.

as entregas de valor 
em soluções de Big 
Data e Informações

de Negócio.

a gestão dos times 
de desenvolvimento

de sistemas.

a atuação das 
áreas de suporte 

ao desenvolvimento 
para maior eficiência 

das equipes.

a elaboração e 
monitoramento 
de políticas de

maneira isenta.

R E F O R Ç A R

A P R I M O R A R

E Q U I L I B R A R

P O S S I B I L I TA R

Outro ponto avaliado durante a revisão do modelo de Gestão 
da Tecnologia da Informação foi o posicionamento da Superinten-
dência de Tecnologia da Informação dentro da estrutura organiza-
cional da Sefaz. Concluiu-se, após avaliação de suas boas práticas 
de mercado implantadas, a abrangência e coerência da sua visão 
estratégica dentro da instituição.

Concomitante a essa análise, um outro olhar foi lançado às de-
mais superintendências da SCI, e alguns aspectos levantados de-
mandavam ajustes urgentes:

F O R TA L E C E R
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As mudanças supracitadas devem ser endereçadas, 
respeitando as premissas a seguir:

Dessa forma, considerando todas as restrições, premis-
sas e aspectos mais emergenciais de atuação, foram dese-
nhadas duas propostas de estrutura organizacional para a 
Secretaria Executiva de Coordenação Institucional, uma fo-
cada num horizonte mais imediato, com vigência a partir de 
setembro de 2022 e uma segunda proposta com mudanças 
mais estruturantes, a ser tratada em momento oportuno, 
na gestão seguinte. 

As construções e redefinições realizadas na SCI impac-
taram mais de 150 (cento e cinquenta) servidores lotados 
na área e contaram com a participação direta dos 04 supe-
rintendentes da equipe executiva, além dos secretários do 
Executivo e da Fazenda. 

No tocante à STI, as modificações propostas ocasiona-
ram na fusão da Gerência de Processos e Suporte (GPES) 
com a Gerência de Operações e Controle de TI e da Comu-
nicação, transformando-se na Gerência de Governança Tec-
nológica e Infraestrutura (GGTI). Além disso, foi criada uma 
área de Desenvolvimento para os Sistemas Financeiros den-
tro da gerência de Sistemas Aplicativos (GEDS), que por sua 
vez também absorveu a área de Suporte e Desenvolvimento 
de Sistemas (GAQS).

Até então, com status de supervisão, a área de Informa-
ção de Negócios, devido ao incremento de escopo com o Big 
Data e aumento dos documentos fiscais eletrônicos, foi ele-
vada ao posto de gerência.

A seguir, é apresentado o novo organograma da Supe-
rintendência de Tecnologia da Informação, construído base-
ado na consultoria do modelo de gestão de TI para conseguir 
suportar todas as proposições já implementadas.

1
Impossibilidade de criação de  
novas gratificações;

Despersonificação de pessoas
e cargos;2

Agrupamento de temáticas com
maior afinidade processual;4

Segregação de funções críticas;3

Distribuição equitativa de pessoal
entre as estruturas funcionais.5

NOVO ORGANOGRAMA
DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A modificação proposta nas Gerências
 GEIN, GGMD, SSDI, GDC e GEST ainda não foram 

alteradas no decreto da estrutura da Sefaz-PE.
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 Já em relação à SAFI, foi realizada uma relevante reestrutu-
ração, dividindo-a em duas superintendências distintas: a primeira, 
acolhendo as áreas de infraestrutura, logística e licitações; a se-
gunda, realizando a fusão da Superintendência de Planejamento 
Estratégico (SPE) com a área financeira, criando-se a nova Supe-
rintendência de Gestão e Finanças (SGF). 

Outras importantes mudanças que foram feitas durante o re-
desenho da estrutura organizacional da SAFI: criação da Gerência 
de Gestão de Terceiros e Documentos, subordinada à Diretoria de 
Logística (DILOG); e da Gerência de Contratos, subordinada à Di-
retoria de Licitação e Contratos (DILC). Para completar, foram ex-
tintas as gerências de Engenharia e o NAPA-SAFI, redistribuindo 
suas atividades para a DILOG e para a Diretoria de Infraestrutura e 
Engenharia (DIENG). 

Como forma de otimizar a atuação das assessorias técnico-ju-
rídicas, foi realizada a unificação da assessoria jurídica da DILC e 
da SGP, em uma única assessoria consolidada e subordinada à SCI. 
A Ouvidoria passou a integrar formalmente o quadro da SCI e foi 
criada a Assessoria Especial de Controle Interno – AECI. Por fim, 
como forma de fortalecimento da educação fiscal, princípio basi-
lar da atividade fiscal, foi realizada a subordinação da Gerência de 
Programas de Educação Fiscal à Diretoria da Escola Fazendária 
(ESAFAZ).

O novo organograma aprovado foi o caminho escolhido para, res-
peitando as restrições e princípios legais existentes, melhorar a eficiên-
cia na execução dos processos, aumentar a sinergia entre áreas afins 
e reduzir os desequilíbrios existentes na estrutura organizacional. 

Transformação implementada pelo 
decreto Nº 53.726, 

de 11 de outubro de 2022

NOVO ORGANOGRAMA 
DA SECRETARIA EXECUTIVA 
DE COORDENAÇÃO 
INSTITUCIONAL (SCI)
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1.3.  Áreas de suporte à  
 governança e gestão

OUVIDORIa

A Ouvidoria da Sefaz-PE, criada a partir do Decreto - Nº 22.537, 
de 04 de agosto de 2000, tem como objetivo primordial contribuir 
com o aumento do nível de qualidade da prestação dos Serviços Fa-
zendários, possibilitando aos usuários exercer mecanismos de con-
trole social.

A Ouvidoria é um canal direto e permanente de comunicação 
com o cidadão, ouvindo, registrando, analisando e encaminhando 
para os setores competentes as demandas da sociedade. Sua es-
trutura foi desenhada por processos de trabalho qualificados, sob 
a concepção da gestão participativa e da democratização da in-
formação. Essa concepção visa propiciar um atendimento capaz de 
mediar conflitos e melhorar a eficácia na busca de soluções. Além 
do escopo de trabalho padrão de sua área, a ouvidoria da Sefaz 
-PE lida com pedidos de acesso às informações públicas, respeitan-
do o sigilo de dados fiscais e demais dados sensíveis, que podem 
causar exposição do usuário, por isso merecem proteção.

Durante esse período, o principal avanço foi a maior interati-
vidade com os contribuintes usuários, por meio dos mais diversos 
canais eletrônicos de comunicação. As informações a seguir mos-
tram o resumo das formas de interação com o usuário no período 
de 2019 a 2022.

OBJETIVOS
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Como pode ser observado no gráfico, a Ouvidoria Fazen-
dária contribuiu coletando tempestivamente as informações 
em 93% dos casos. Em apenas 7%, as informações foram 
prestadas fora do prazo.

RESULTADOS 2019 - 2022

GRÁFICO 1: Atendimento X Canal de Comunicação. 
Fonte: Áxon Informática.

GRÁFICO 2: Atendimento no Prazo. 
Fonte: Áxon Informática.

CANAL DE ATENDIMENTO X QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES
de 01/01/2019 à 30/09/2022 

ATENDIMENTOS NO PRAZO
de 01/01/2019 à 30/09/2022 
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I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

Durante o período de isolamento social, a Ouvidoria, em sua essência programada para o contato 
presencial com o cidadão, precisou reinventar sua forma de atendimento, implementando o uso de novos 
softwares específicos nos computadores dos servidores, para se adequar à nova conjuntura social de 
interações humanas remotas. 

Como apresentado acima, observa-se que no ano de 2021, em virtude da pandemia de COVID-19, 
houve um crescimento significativo nos atendimentos via internet. Durante todo esse período, é possível 
observar que esse meio de comunicação foi, seguramente, a via de atendimento mais importante.

Considerando o volume total das demandas, as mais recorren-
tes foram: reclamação de não emissão de notas fiscais, demora na 
tramitação de processos, restituição de impostos pagos em duplici-
dade, mercadorias apreendidas, contestação de extratos, denún-
cias anônimas de sonegação, dúvidas e esclarecimentos, pedido de 
acesso à informação, etc.

Nesse quadriênio, percebeu-se que, para otimizar a comunica-
ção da Sefaz-PE, seria necessário um atendimento mais personali-
zado, em razão da diversidade de perfis dos usuários. Logo, visando 
a constante melhoria da prestação dos serviços, foi aprimorada a 
técnica do “saber ouvir”.

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO 
de 01/01/2019 à 28/09/2022 

GRÁFICO 3: Tipos de Manifestação. 
Fonte: Áxon Informática.
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Com a missão de garantir a qualidade e probidade dos atos pra-
ticados pelos servidores em exercício na Secretaria da Fazenda de 
Pernambuco, bem como obter melhores resultados no combate à cor-
rupção e à improbidade administrativa, a Corregedoria Fazendária 
(Correfaz), reestruturada em setembro de 1999, trabalha focalizan-
do a prevenção e a disciplina, como agentes catalisadores da ética no 
serviço público. 

A prevenção visa a segurança na execução das atividades fazen-
dárias, a garantia do comprometimento e urbanidade nos resultados 
dos trabalhos realizados, além da redução da ocorrência de ilícitos dis-
ciplinares de seus servidores. Seu trabalho é concretizado através das 
correições ordinárias (por meio da identificação dos riscos existentes), 
reuniões ordinárias e extraordinárias, palestras e orientações dos ser-
vidores, quanto às normas e regulamentos disciplinares e quanto à ex-
pectativa da correta conduta funcional. 

As atuações disciplinares esclarecem e apuram processos de res-
ponsabilização, que são efetivadas por meio de correições extraordi-
nárias (apurações preliminares) e o Processo Administrativo Discipli-
nar (PAD), visando coibir a prática de ilícitos funcionais de uma forma 
mais corretiva e reativa.   

Para cumprir sua missão institucional e combater a improbidade 
administrativa, a Correfaz vem trabalhando nos últimos anos em um 
novo modelo de atuação, definindo uma Política de Correição que ob-
jetiva dar mais ênfase ao trabalho preventivo e aproximando a Corre-
gedoria das unidades de trabalho e dos servidores em exercício. 

CORREGEDORIA 
FAZENDÁRIA

OBJETIVOS

Ao longo do último quadriênio, a Corregedoria da Fazenda tra-
balhou direcionando seus esforços para obter uma maior aproxi-
mação da Administração da Sefaz-PE com as unidades operacio-
nais e consolidar seus processos de trabalho, para uma execução 
mais efetiva da atividade preventiva da Correfaz-PE.

Dentre suas principais ações, estão as correições ordinárias, que 
tem o objetivo de verificar a regularidade, eficiência, assiduidade, 
pontualidade e o cumprimento das obrigações legais dos servido-
res no exercício de suas funções, bem como as condições gerais de 
trabalho das unidades e a efetividade dos procedimentos existentes

Além disso, a Correfaz contribuiu dentro das seguintes ações ao 
longo dos anos de 2019 a 2022:

• Participação nas reuniões do GT-18 da COTEPE, grupo de 
Trabalho de Corregedores das Secretarias de Fazenda dos 
Estados e do Distrito Federal;

• Compartilhamento de informações e experiências com ou-
tras Corregedorias de Fazenda sobre questões relevantes 
às atividades da CORREFAZ;

• Apuração, através de Correições Extraordinárias e/ou de 
Processos Administrativos Disciplinares, de 100% das de-
núncias de irregularidades administrativas praticadas por 
servidores da Sefaz;

• Realização mais efetiva da atividade punitiva da Corregedoria.

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
de 01/01/2019 à 30/10/2022

RESULTADOS 2019 - 2022

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

O ano de 2020 foi, para a Corregedoria, assim como para 
demais setores da Sefaz-PE, um ano bastante atípico, em vir-
tude da pandemia. Como reflexo nas atividades da CORRE-
FAZ, houve uma queda significativa na área punitiva. 

Ademais, em razão do distanciamento social e redução das 
interações humanas, não foi possível realizar atividades de 
prevenção, como as Correições Ordinárias e ações de orien-
tações quanto às condutas funcionais de seus servidores.

ANO CORREIÇÕES 
ORDINÁRIAS

CORREIÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES
T0TAL

2019 11 03 04 18

2020 - 03 - 03

2021 - 04 - 04

2022 - - 02 02

TABELA 1: Procedimentos Disciplinares. 
Fonte: Correfaz/Sefaz-PE.
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A DICOM tem a função de executar a política de comu-
nicação social para os públicos interno e externo da Sefaz, 
realizando a promoção e a divulgação das atividades da Se-
faz, tanto internamente, quanto pelos meios de comunicação 
disponíveis. 

Além disso, outra atividade tem uma forte atuação no 
que tange a comunicação social e relacionamento com a im-
prensa, especialmente no planejamento e organização de en-
trevistas. A DICOM é responsável por manter todos os canais 
de informação da Sefaz atualizados, incluindo a Intranet, In-
ternet, Boletim Semanal de Notícias e clipping diário.

DICOM – DIRETORIA
DE COMUNICAÇÃO
DA FAZENDA 

RESULTADOS 2019 - 2022OBJETIVOS

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

Durante o período de isolamento social, o maior im-
pacto sofrido pela DICOM foi em relação ao seu modelo 
de trabalho. A equipe passou a realizar os trabalhos de 
interação apenas via telefone e, em consequência do 
momento histórico vivido, sobrecarregado por informa-
ções de extrema relevância mundial, houve uma dimi-
nuição no número de matérias publicadas. 

A DICOM participou de forma proativa para que as infor-
mações sobre as atividades realizadas pela Sefaz-PE chegas-
sem ao cidadão pernambucano e desenvolveu uma boa po-
lítica de relacionamento e comunicação entre seus veículos, 
através das seguintes ações:

• Presença na internet através do Portal de Relaciona-
mento (www.sefaz.pe.gov.br); de um perfis nas redes 
sociais, como Instagram (@sefazpe), Facebook (www.
facebook.com/sefazpernambuco) e Twitter (www.
twitter.com/sefazpernambuco). Ressalta-se que, em 
razão de proibições legais durante o período eleitoral, 
as redes sociais se encontram temporariamente sus-
pensas e sem atividades;

• Criação de um Canal institucional no WhatsApp, para uma 
maior integração entre servidores, parceiros e colaboradores 
da Sefaz-PE, bem como melhor divulgação de ações, projetos, 
talentos da organização, além da disseminação de conteúdos 
sobre economia, finanças públicas, política e saúde;

• Alinhamento em toda a Sefaz, para implantação do novo pa-
drão gráfico do Governo do Estado, envolvendo a criação de 
peças gráficas, como assinaturas de e-mail, cartões de visita 
e outros artigos de papelaria;

• Desenvolvimento de ações para o público interno, algumas 
em apoio à SGP, com o objetivo principal de alinhar as práti-
cas dos colaboradores à missão e visão da empresa;

• Execução das comemorações dos 130 anos Sefaz, junto à 
SCI, sendo responsável pela contratações, criação, acom-
panhamento e edição do Livro dos 130 anos, bem como dos 
vídeos institucionais, além de todo o arranjo cerimonial; 

• Elaboração, criação de pautas e edição do Jornal Sefaz e 
CPCAF;

• Concepção e criação, junto ao Núcleo de Comunicação do 
Governo, de peças publicitárias, banners, faixas, slogans;

• Criação, organização e condução de ações de engajamento 
para o lançamento do aplicativo Nota da Moda, em Santa 
Cruz do Capibaribe.
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Ao longo do último quadriênio, a Sefaz teve a grande oportu-
nidade de contar com um time dedicado, tempestivo e focado em 
resultados, sendo esse o principal agente responsável pelas entre-
gas realizadas e apresentadas no presente relatório. Com o intui-
to de apresentar uma parte dessa equipe, é trazido o quadro das 
lideranças que formaram a Gestão 2019-2022 da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Pernambuco. 

1.4. Quadro de Gestores 2019-2022



QUADRO DE GESTORES DA 
SEFAZ-PE DE 2019 À 2021
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02
Gestão 

Estratégica
da Sefaz-PE
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Capítulo 02 2.1. Construção da Estratégia

EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Entende-se planejamento estratégico como um processo dinâ-
mico, sistêmico e participativo, que tem por finalidade determinar 
os objetivos e as ações para alcançar uma situação futura deseja-
da, estabelecendo os caminhos a serem seguidos pela organização. 
Esse processo dispõe de instrumentos fundamentais à operaciona-
lização das estratégias organizacionais, que englobam as declara-
ções de missão, visão e valores para a temporalidade estabelecida, 
mapa estratégico com objetivos bem delineados, indicadores e pro-
jetos estratégicos vinculados aos objetivos traçados.

A tomada de decisão é diretamente impactada pela estratégia 
da organização, pois é preciso que haja alinhamento entre as de-
cisões e a visão de futuro, convergindo em ações que permitam o 
alcance dos resultados almejados para o período. A sinergia deve 
ser pensada para além das expectativas internas, entendendo as 
adversidades que surgem ao longo dos anos e as peculiaridades 
que envolvem o atual momento do Estado de Pernambuco, para 
atualizar e adaptar o planejamento, promovendo um crescimento 
sólido e consistente.



sefaz - perelatório de gestão60 61

EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SEFAZ-PE

A Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE) 
vem modificando e aprimorando, ao longo das últimas décadas, 
sua forma de gestão e de planejamento estratégico.

O ano de 2000 foi um marco referencial para a implantação do 
modelo de gestão baseado na fixação de metas e na avaliação de 
resultados. Desde então, o modelo de gestão tem ampliado o seu 
alcance por meio de metodologias referenciadas, tais como o PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) e o BSC (Balanced Scorecard).

Passada uma década (2000-2010), o modelo de gestão foi 
amadurecido e ampliado na Sefaz-PE com o estabelecimento de 
importantes instrumentos de controle, tais como Planos de Ação 
e Relatórios Bimestrais de Avaliação. Em 2010, foi criada uma re-
presentação gráfica da estratégia: o primeiro Mapa Estratégico da 
Sefaz-PE.

Em 2011, a Superintendência de Planejamento Estratégico 
(SPE) evoluiu no uso de ferramentas de monitoramento e passou 
a fazer o acompanhamento das iniciativas estratégicas com apoio 
da ferramenta do “Painel de Controle”. Foi dado prioridade à revi-
são anual do planejamento e seu monitoramento periódico, sempre 
com a preocupação de ampliar a participação do corpo funcional 
- além da alta administração - na busca de melhores resultados, 
considerando a missão, a visão de futuro e os valores que a orga-
nização deve respeitar para que todo o modelo tenha coerência e 
sustentação.

Entre 2013 e 2014, com apoio do PROFISCO, Programa de Mo-
dernização da Sefaz-PE financiado com recursos do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), foi contratada uma consultoria 
para a revisão do modelo de Planejamento Estratégico e para a 
ampliação do foco para a Gestão para Resultados.
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A partir da metodologia desenvolvida e adotada na constru-
ção do Mapa Estratégico da Sefaz-PE, a SPE passou a apoiar as 
Superintendências e as Diretorias na elaboração dos seus Plane-
jamentos Estratégicos, com alinhamento permanente às diretrizes 
maiores da Sefaz-PE. Ainda em 2014, foi desenvolvido o modelo do 
Escritório de Gestão de Projetos Estratégicos (EGP/Sefaz).

O Planejamento Estratégico 2015-2019 elaborado foi estrutu-
rado nas 4 perspectivas do balance scorecard, trazendo as dimen-
sões de: Equilíbrio Fiscal, Compromisso com os clientes, Processos 
Internos e Pessoas e Recursos Estruturadores, todas trabalhando 
de forma integrada para o alcance da estratégia da Sefaz nesse 
período. Visando incrementar a receita própria e manter o equilí-
brio fiscal do Estado, foram definidas e implementadas as seguin-
tes estratégias: 

• Aperfeiçoar as sistemáticas de fiscalização e de
        recuperação do crédito tributário;
• Aperfeiçoar os sistemas da administração tributária;
• Aprimorar as sistemáticas de gestão e controle
 do tesouro estadual;
• Implantar sistemática de captação de recursos;
• Aperfeiçoar sistemas do tesouro;
• Promover agilidade no atendimento;
• Promover e institucionalizar cidadania fiscal;
• Otimizar as informações nos canais de
 comunicação com a sociedade;
• Criar sistemática para convergência de
 procedimentos da gestão orçamentário- financeira;
• Implantar nova política de comunicação interna;
• Desenvolver e implantar o PAT-e;
• Adequar e consolidar a legislação tributária ao 

novo cenário econômico;
• Adequar os sistemas corporativos às
 exigências das NBCASP;
• Implementar a contabilização do Estado de
 acordo com as NBCASP;
• Implantar o sistema de gestão de custos;
• Aperfeiçoar o modelo de gestão no tribunal
 administrativo tributário;
• Aperfeiçoar o modelo de gestão na secretaria de

coordenação institucional;
• Aperfeiçoar o modelo de gestão na secretaria de

coordenadoria do tesouro estadual;
• Implantar modelo de gestão por competências na Sefaz;
• Implantar modelo de gestão do conhecimento;
• Dimensionar a força de trabalho fazendária;
• Aprimorar políticas de desenvolvimento tecnológico;
• Adequar e modernizar a infraestrutura física;
• Adequar e modernizar a infraestrutura tecnológica.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023

Os avanços do primeiro ano já apontavam o resultado preten-
dido pela nova gestão. Sendo assim, de posse do PROFISCO II, no 
final de 2019 foi contratada uma nova consultoria para a revisão do 
modelo de Planejamento Estratégico.

  Em 2020, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco iniciou 
um novo ciclo estratégico, com novos objetivos estratégicos, nova 
estrutura de fiscalização, atendimento e cobrança e um tesouro 
mais moderno, eficiente e atuante. O Planejamento Estratégico 
2020-2023 buscou construir um roteiro para que a Sefaz-PE pu-
desse cumprir sua missão institucional e alcançar sua visão de fu-
turo, a partir do entendimento da cadeia de valor, dos pontos fortes 
e fracos dos processos de trabalho e da análise de oportunidades 
de aumento de receita e redução de despesas.

Foi especialmente desafiador desenhar uma visão de futuro 
em meio à pandemia. Foi necessário adaptar não só o planejamen-
to, mas também o modo de trabalho, para que o projeto não fos-
se interrompido. Foram 6 meses de trabalho, 139 reuniões, entre 
presenciais e remotas, e mais de 100 pessoas envolvidas. Repre-
sentantes das várias unidades, gestores e dirigentes definiram um 
conjunto inicial de objetivos integrados e iniciativas combinadas 
para o período 2020-2023, apresentando um novo mapa estra-
tégico, batizado, para este ciclo, de “Farol de Oportunidades”. Os 
objetivos específicos foram desdobrados em projetos estratégicos, 
para realização das grandes transformações, e em indicadores, que 
sinalizam se o caminho tem sido percorrido conforme esperado. Ao 
serem definidos, tais objetivos tornaram-se norteadores das ações 
da Sefaz-PE e representaram quais as prioridades para execução 
da estratégia. 

Em 2019, primeiro ano da gestão do secretário Décio Padilha, 
grandes marcos fecharam o planejamento estratégico da gestão 
anterior, entre eles a implantação do parcelamento via internet, 
parametrização e cálculo do ICMS antecipado, criação do termo de 
acompanhamento e regularização, criação da Central de Opera-
ções Especiais (COE) , criação do Conselho de Planejamento e Con-
trole da Ação Fiscal, criação da Gerência de Recuperação de Crédi-
to, Criação da Diretoria de Controle e Monitoramento das Despesas 
Correntes, implantação do novo sistema de fluxo de caixa, conclu-
são da construção do posto fiscal avançado de Xexéu, implantação 
da solução de Big Data e Analytics e assinatura e início da execução 
do PROFISCO II.
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2.2. Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia e 
combina os grandes resultados, os planos e as diretrizes estraté-
gicas. Está organizado em 03 (três) perspectivas:

I. Objetivos de resultado — Representam, de maneira agregada, as 
grandes diretrizes estratégicas de atuação da organização.

II. Objetivos finalísticos — Tratam das grandes transformações a 
serem feitas nos processos finalísticos e transversais da Sefaz-PE.

III. Objetivos habilitadores — Tratam das grandes transformações a 
serem feitas nas áreas de suporte da instituição que são transversais.

VALORES

• Compromisso Social – A Sefaz orientará suas ações no sen-
tido de atender às necessidades da população do Estado.

• Equidade – A Sefaz dispensará aos contribuintes, servido-
res e cidadãos em geral, tratamento equânime, igualitário 
e imparcial.

• Ética – A Sefaz como instituição e cada um dos seus servi-
dores pautará seu comportamento segundo os princípios 
de austeridade, moralidade, probidade administrativa e 
respeito às pessoas e instituições públicas ou privadas, ob-
servando o sigilo fiscal quanto aos contribuintes e o sigilo 
funcional quanto aos servidores.

• Qualidade – A Sefaz buscará permanentemente a melhoria 
dos seus resultados, processos, instrumentos e ambientes 
de trabalho, na prestação de serviços ao cidadão e na qua-
lidade de vida de seus servidores.

• Transparência – A Sefaz tornará públicas, em linguagem 
acessível ao cidadão comum, todas as suas ações e deci-
sões, bem como as informações sobre receitas e gastos pú-
blicos, na máxima extensão permitida pela lei.

IMAGEM 1: Mapa Estratégico da Sefaz 2020-2023. 
Fonte: Planejamento Estratégico/Sefaz-PE.
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2.3. Projetos e Indicadores
          Estratégicos

Projetos e Indicadores estratégicos tratam das ações 
para o alcance dos resultados e da forma de parametrizar e 
mensurar se os objetivos, das três perspectivas representa-
das no mapa, estão sendo atingidos.

Com o intuito de trazer mais tangibilidade, serão apresenta-
dos a seguir os projetos estratégicos que refletem as ações ne-
cessárias ao atingimento dos objetivos estabelecidos no mapa 
estratégico. 

cap 02  ›  gestão estratégica da sefaz-pe  › projetos e indicadores estratégicos
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Dessa forma, é importante compreender que as grandes 
transformações são desdobradas em projetos, que são coor-
denados por servidores especialistas na determinada área 
de atuação. A partir disso, é possível que se tenha um acom-
panhamento com olhar técnico de quem observa as oportu-
nidades de melhorias no dia a dia de trabalho. 

Por fim, com o intuito de mensurar o sucesso obtido com 
essas ações, os indicadores estratégicos são utilizados para 
sinalizar se o caminho tem sido percorrido conforme esperado.

cap 02  ›  gestão estratégica da sefaz-pe  ›  projetos e indicadores estratégicos
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ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES
NO PAINEL DE CONTROLE

Para o sucesso do planejamento estratégico é essencial me-
dir o alcance dos objetivos delimitados. Nesse sentido, a melhor 
forma de traduzir para a realidade o nível de atingimento do su-
cesso esperado é através da utilização de indicadores, que são 
demonstrações quantitativas de um determinado aspecto da 
realidade. Um bom indicador comunica de forma tempestiva a 

situação atual, facilitando a tomada de decisão, ao mesmo tem-
po que engaja e motiva os envolvidos, em direção ao atingimento 
dos objetivos. O desdobramento da estratégia em indicadores au-
xilia o acompanhamento e o atingimento dos resultados desejados.

OBJETIVOS
 DE RESULTADO INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFORMANCE

1. Incrementar a receita 
própria e atuar na melhoria 
do ambiente de negócio

IR-01: Cumprimento da meta de 
incremento de receita - ICMS Maior, melhor R$ 1.879.378.640 R$ 1.831.736.552 97%

IR-02: Cumprimento da meta de 
incremento de receita - IPVA Maior, melhor R$ 195.466.802 R$ 195.279.708 100%

IR-03: Cumprimento da meta de 
incremento de receita - ICD Maior, melhor R$ 14.202.244 R$ 17.104.003 120%

2. Promover a 
sustentabilidade 
fiscal do estado

IR-04.1 Endividamento
(CAPAG - DC) Menor, melhor 60% 54,10% 110% A

Estado 
CAPAG B

IR-04.2 Poupança Corrente
(CAPAG - PC) Menor, melhor 90% 92,03% 98% B

 IR-04.3 Liquidez 
(CAPAG - IL) Menor, melhor 1 0,64 136% A

OBJETIVOS 
FINALÍSTICOS INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFOR-

MANCE

1. Fortalecer o controle e a recuperação 
dos créditos e incentivar a conformidade 
tributária

IE-03: % do crédito do extrato suspenso/contestado Menor, melhor 12% 26,22% 0%

IE-04: Acurácia do cálculo automático Menor, melhor 5% 5,32% 94%

IE-05: Controle de inadimplência IPVA Menor, melhor 40% 35,27% 112%

IE-06: Controle de inadimplência ICMS Menor, melhor 40% 7,09% 182%

IE-07 Resultado da Cobrança - (ICMS+IPVA) Maior, melhor 1,43% 1,31% 92%

IE-07.1 Resultado da Cobrança - ICMS/998-0 Maior, melhor 2,63% 2,73% 104%

IE-07.2 Resultado da Cobrança - IPVA/998-0 Maior, melhor 1,47% 1,36% 93%

2. Fortalecer ações de inteligência e com-
bate à fraude fiscal

IE-08: Quantidade de operações de combate à fraude fiscal Maior, melhor 2 1 50%

IE-09 Quantidade de alvos alcançados Maior, melhor 20 10,25 51%

IE-10: Quantidade de ações ordinárias de combate à fraude fiscal Maior, melhor 450 610,75 136%

IE-29 Quantidade de relatórios produzidos de operações de com-
bate à fraude fiscal estruturada realizadas no período analisado  Maior, melhor 12 25 208%

IE-30: Quantidade de alvos alcançados Maior, melhor 120 186 155%

3. Ampliar as ações de fiscalização tribu-
tária com foco na qualidade da seleção, 
maior eficiência na execução e relevância 
do crédito

IE-11: Eficiência da seleção Maior, melhor 94% 55,88% 59%

IE-12: Produtividade dos auditores Maior, melhor 83% 90,50% 109%

4. Ampliar a disponibilidade dos serviços 
prestados ao contribuinte e demais usu-
ários por meio da transformação digital 
da Sefaz

IE-13: Redução no número absoluto de atendimentos presenciais 
nas ARE’s Caruaru, Jaboatão, Olinda, Petrolina, Recife e Vitória 
de Santo Antão

Menor, melhor 0 0 100%

IE-14: Qtde de atendimentos em canais virtuais Maior, melhor 22.000 35.057 159%

IE-14.1: Qtde de atendimentos TELESEFAZ Maior, melhor 8.000 9.465 118%

IE-14.2 Qtd de atendimentos Plataforma ROCKET Maior, melhor 14.000 25.592 183%

5. Consolidar os instrumentos de planeja-
mento e controle do gasto público

IE-15.1: % de Ugs que cumpriram o teto de gastos Maior, melhor 90% 95.50% 106%

IE-15.2: Projeção do cumprimento das despesas pelas UGs Maior, melhor 95% 97% 102%

IE-16: Valor das despesas de exercícios anteriores reconhecidas Menor, melhor R$ 350.000.000 R$ 341.000.000 103%

IE-31: Restos a pagar - acompanhamento do exercício anterior Menor, melhor R$ 200.000.000 R$ 141.153.968 129%

IE-32: Restos a pagar - gestão do ano corrente Menor, melhor R$ 550.000.000 R$ 576.489.235 95%

6. Fortalecer os mecanismos institucionais 
de controle dos riscos fiscais e da gestão 
da dívida pública com foco na melhoria do 
perfil e sustentabilidade de longo prazo

IE-17: Sustentabilidade da dívida Menor, melhor 200% 23,32% 188%

IE-18: Projeção do serviço da dívida Menor, melhor 11,50% 4,57% 160%

7. Prover informações fiscais, contábeis e 
de custo que apoiem a decisão do presente 
e a formulação de cenários fiscais futuros

IE-21.1: Conformidade no conjunto de verificações de cada 
dimensão da Informação que compõe o Ranking da qualidade 
da informação contábil e fiscal

Maior, melhor 90% 96,70% 107%
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2.4. Programa de Aperfeiçoamento
         da Gestão Fiscal

O Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil - Profisco 
é uma linha de crédito condicional do Banco Interamericano de De-
senvolvimento - BID aos Estados e ao Distrito Federal para finan-
ciamentos de projetos de melhoria da administração das receitas e 
da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. Atualmente, 
o programa está em sua segunda etapa, o Profisco II.

Este programa sempre funcionou como grande impulsionador 
e financiador da estratégia na Sefaz, desde a sua formulação até a 
implementação das ações e projetos estratégicos e monitoramento 
da estratégia.

Logo após a assinatura do contrato do Profisco II, em setembro 
de 2019, a primeira iniciativa dentro do programa em Pernambuco 
foi a contratação de uma consultoria para a revisão do mapa es-
tratégico da Sefaz. Esta revisão possibilitou o levantamento das in-
formações necessárias para melhorar o direcionamento de recur-
sos do programa, priorizando as ações estratégicas que viabilizassem 
o alcance dos objetivos definidos para o período 20-23. Por isso, todos 
os projetos do Profisco II são considerados estratégicos e estão sob os 
ritos de monitoramento do Escritório de Projetos da Sefaz.

PROFISCO II

Com o intuito de dar continuidade às ações de modernização, 
iniciadas com o Profisco I, o Governo do Estado de Pernambuco ob-
teve autorização federal para a contratação de empréstimo de US$ 
37 milhões, com contrapartida de US$ 7,4 milhões, provenientes 
de linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), para viabilizar o Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal 
do Estado de Pernambuco – Profisco II - PE. Em 30 de setembro de 
2019, ocorreu a assinatura do contrato, que terá vigência de 5 anos. 

Dentre as principais ações que estão sendo desenvolvidas no 
programa tem a aquisição de sistema integrado de gestão da folha 
de pagamentos dos servidores do Estado, a atualização da infra-
estrutura de Informática para tratamento e inteligência em grande 
volume de dados (Big Data), a implantação do Sistema Público de 
Escrituração Contábil (SPED), a Régua de Cobrança que ampliará 
a taxa de recuperação da dívida e posto fiscal virtual de controle de 
fronteiras (ePostoPE). 

Os detalhes e documentos do Profisco - PE, podem ser consul-
tados no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) :

www.iadb.org/pt/project/BR-L1501

A coordenação dos programas Profisco em Pernambuco ficam 
a cargo da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional (SCI) 
da Sefaz. 

Acima da MetaAbaixo da Meta Meta ainda não alcançada Meta alcançada

OBJETIVOS HABILITADORES INDICADOR POLARIDADE META REALIZADO PERFORMANCE

1. Promover a transformação e a centralização 
dos serviços administrativos com foco na 
gestão eficiente dos recursos

IE-20: Quantidade de serviços administrativos 
virtualizados Maior, melhor 3 3 100%

2. Desenvolver e alocar as equipes de forma 
eficiente e alinhada ao novo modelo de 
atuação da Sefaz

IE-22: Dimensionamento do quadro de pessoal Maior, melhor 3 3 100%

IE-23: Quantidade de servidores capacitados no período Maior, melhor 450 791 176%

IE-28: Quantidade de capacitações ofertadas no período Maior, melhor 900 24 3%

3. Viabilizar o alcance dos resultados 
estratégicos da Sefaz por meio de um novo 
modelo de gestão de TI que assegure a 
tempestividade, segurança e disponibilidade 
das soluções

IE-24: Disponibilidade das aplicações Maior, melhor 99,80% 99,70% 100%

IE-25: Entregar 90% das histórias previstas no prazo Maior, melhor 90% 86,10% 96%

  

PAINEL DE CONTROLE DE 
INDICADORES

Escaneie o código ao lado para ver os 
detalhes da versão online do Painel de 

Controle de Indicadores

RELATÓRIO DOS PROJETOS 

DO PROFISCO II

Escaneie o código ao lado para acessar a 
apresentação do que foi executado entre 

2019-2022 e os próximos passos.
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03
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Capítulo 03 3.1. Cenário Econômico Nacional 
antes da pandemia da COVID-19

EVOLUÇÃO DO PIB

A economia brasileira, após o período recessivo iniciado em 
2014 e que se estendeu até o começo de 2017, voltou a apresentar 
crescimento do seu Produto Interno Bruto em patamares bastante 
modestos, mas mostrando sinais de recuperação. O ano de 2018 é 
marcado pela recuperação lenta da economia brasileira, com infla-
ção sob controle, pelo desemprego ainda elevado e pelo crescimen-
to da informalidade. A questão fiscal, em particular, mantinha-se 
como principal desafio da política econômica para tirar o país da 
armadilha de baixo crescimento. A estratégia definida pela equipe 
econômica do Governo Federal em 2018 foi a de uma gradual redu-
ção do déficit primário em dois pontos percentuais do PIB, em qua-
tro anos, a partir da imposição de um teto de gasto para aumento 
de despesas superior à inflação do ano anterior. 

Em 2019, ano que marca o início desta gestão, promessas de 
reformas estruturais, do governo federal eleito melhora nas contas 
públicas, queda no desemprego e retomada do investimento e do 
crescimento animou o mercado com expectativas, mas que foram 
se dissipando ao longo dos meses em virtude da demora da apro-
vação da reforma previdenciária e das diversas crises políticas que 
se sucederam. No segundo semestre, após a aprovação da reforma 
da previdência, as estimativas voltaram a subir e o PIB fechou 2019 
com crescimento de pouco mais de 1%.

GRÁFICO 4: Variação Acumulada Anual do PIB Brasil (%). 
Fonte: IBGE.
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CÂMBIO E BALANÇA COMERCIAL

No cenário externo, a guerra comercial entre as 
duas maiores economias do mundo, Estados Unidos 
e China, que poderia, no primeiro momento, parecer 
uma oportunidade para o agronegócio brasileiro, ex-
plicitou uma tendência observada nas relações co-
merciais internacionais a partir dos últimos dois anos: 
em vez de multilateralismo, acordos bilaterais. Em 
vez de abertura, protecionismo. 

O saldo da Balança Comercial Brasileira, que, 
desde os déficits históricos de 2013 e 2014, vinha 
apresentando trajetória crescente, fechou o ano de 
2019 com superávit de US$ 35,2 bilhões, valor 24% 
menor do que o saldo do ano anterior. 

A queda dos juros no exterior também trouxe 
suas consequências, contribuindo para a valorização 
do dólar frente ao real e ajudando a cotação da moe-
da norte-americana a bater recordes históricos.

INFLAÇÃO E TAXAS DE JUROS

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo-IPCA (considerado o índice oficial do país), 
ainda que favorecida pelo baixo crescimento econômico, 
foi a maior desde 2016. Fechou 2019 em 4,31%, acima 
do centro da meta para o ano, que era de 4,25%. Apesar 
de ter oscilado bastante ao longo do ano, em dezembro, 
acelerou, puxada principalmente pelo aumento no preço 
da carne e dos planos de saúde. 

A inflação em níveis baixos e sob controle alavancou 
a queda dos juros no país. A taxa básica de juros, a Selic, 
que iniciou 2019 em 6,5% ao ano, apresentou trajetória 
de queda a partir do segundo semestre e chegou a 4,5% 
no último mês do ano. 

A bolsa de valores se beneficiou desse movimento. 
Com a renda fixa rendendo menos, os investidores bus-
caram o mercado de ações, que se tornou mais atrativo, 
levando o Ibovespa a bater recordes sucessivos, passan-
do dos 110 mil pontos.

GRÁFICO 5: Taxa de Inflação Anual (IPCA) em porcentagem (%). 
Fonte: IBGE. GRÁFICO 7: Cotação do Dólar Médio (R$).

 Fonte: BACEN..

GRÁFICO 6: Balança Comercial Brasil (saldo anual em US$ bilhões).
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior / Ministério da Economia.
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3.2. Impacto da pandemia
 da COVID-19 no cenário 
 econômico nacional

No início de 2020, os mercados expressavam um otimismo mo-
derado em relação ao desempenho da economia nacional, pois a 
reforma da previdência havia sido aprovada indicando uma tra-
jetória mais favorável das contas públicas, a inflação estava sob 
controle (apesar de acima da meta), a taxa básica de juros estava 
no menor patamar da história e os investimentos na Bolsa batiam 
sucessivos recordes. Além disso, o desemprego, ainda que de forma 
lenta, mostrava declínio e era o menor dos últimos três anos. 

No entanto, mesmo antes da pandemia do Coronavírus fazer 
suas primeiras vítimas brasileiras, o comércio exterior já havia de-
sacelerado ao longo do primeiro trimestre, com a decretação dos 
isolamentos na Ásia e na Europa. Como consequência, a balança 
comercial apresentou seu pior trimestre desde 2015. 

GRÁFICO 8: Taxa de Desocupação (%). 
Fonte: IBGE/PNAD Contínua.

EMPREGO

Se a economia não crescia, as empresas não inves-
tiam e os consumidores não compravam. O reflexo desse 
cenário foi o desemprego, que, ao longo de 2019, variou 
pouco e se manteve acima de 12%. Houve aumento no 
número de pessoas ocupadas, porém num mercado de 
trabalho marcado pela informalidade. O desalento – 
pessoas que deixaram de procurar emprego por algum 
motivo – também se mantinha acima de 4%.

No final de 2019 surgem os primeiros casos na China 
de infecção pelo novo Coronavírus. Em 2020, o cenário 
já mostrava os reflexos da pandemia e das medidas to-
madas pelas autoridades do mundo inteiro para conter 
o vírus.
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Em meados de abril, com o avanço da pandemia no Brasil, que 
impôs o isolamento social para conter a propagação do vírus, fe-
chando escolas, comércios e empresas, paralisando abruptamente 
a atividade econômica, o resultado foi desastroso na arrecadação 
e no emprego. A cotação da moeda norte-americana, que já vinha 
em trajetória crescente, sofreu oscilações grandes em função não 
só da conjuntura internacional como em função da crise política no 
âmbito nacional.

A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
no início da pandemia era de uma profunda crise, com queda es-
timada de mais de 9% do PIB. No entanto, em meados do mês de 
maio de 2021, com a reabertura da economia e com as medidas 
emergenciais implementadas pelo Estado para combater os efeitos 
da pandemia na economia, as previsões passaram a apontar para 
uma recessão menos avassaladora do que aquela prevista no início 
da pandemia. A queda registrada em 2020 foi de 4,10%, seguida 
por uma alta de 4,6% em 2021. Vale salientar que esse crescimento 
se deu sobre uma base muito deprimida pelos efeitos imediatos da 
pandemia, porém, reflete, sobretudo, a recuperação após a reto-
mada das atividades econômicas que foi puxada pelo crescimen-
to nos serviços e na indústria. A previsão para 2022, inicialmente, 
bastante pessimista, é um crescimento de 2,7%, em relação a 2021.

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo-IPCA fechou 2020 em 4,52%. Nos primeiros meses do ano, com 
o consumo em queda, a inflação brasileira despencou, chegando 
a uma deflação de 0,38% em maio - a menor taxa dos últimos 22 
anos. Com a retomada das atividades a partir de maio de 2021, o 
início dos pagamentos do Auxílio Emergencial, além da alta do dó-
lar e do aquecimento da demanda por alimentos e commodities no 
mercado internacional, a inflação acelerou, afetando, sobretudo, os 
preços dos alimentos. Em 2021, a pressão inflacionária se manteve 
e o IPCA acumulou alta de 10,06%. Em 2022, após sucessivos cortes 
na taxa de juros básica, a inflação recuou e a expectativa do merca-
do para o IPCA vem sendo revisada para baixo e deve ficar na casa 
de 5,74%, bem inferior à de 2021.

A recessão trazida pela pandemia do novo coronavírus empur-
rou a taxa básica de juros (Selic) para o menor patamar desde o 
início da série histórica, em 1996. Essa taxa é usada pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) como uma fer-
ramenta de política monetária para controlar a inflação ou tentar 
estimular a economia. Geralmente, com a inflação baixa, o Banco 
Central corta a taxa básica de juros para estimular o consumo.

No começo de 2020, mesmo com a instalação da pandemia no 
Brasil, boa parte do mercado acreditava que não haveria mais es-
paço para corte da Selic — que tinha caído dos 14,25%, de 2015, 
para 4,25%, no início de 2020. No entanto, por entender que a crise 
sanitária exigia um nível de estímulo monetário excepcionalmente 
elevado, o Copom baixou de 4,25% para 2% o valor da Selic, em 
apenas 6 meses. Essa redução brusca não aconteceu apenas no 
Brasil. Bancos centrais em todo mundo cortaram suas taxas para 
tentar estimular a economia devido às incertezas trazidas pela CO-
VID-19. A partir de 2021, com o objetivo de conter essa inflação 
crescente, a Selic sofreu aumentos periódicos chegando a 9,25%. 
Em 2022 essa política permanece com a taxa chegando a 13,75 %, 
no segundo semestre.

A bolsa de valores que no ano anterior, com a queda na taxa 
básica de juros, tornou-se uma opção mais atrativa para os investi-
dores, levando o Ibovespa a bater recordes sucessivos, foi o primei-
ro indicador a refletir o impacto do coronavírus. Em março de 2020, 
já diante da crise financeira externa, a bolsa brasileira despencou. 
Nesse mês, o chamado “circuit breaker” (interrupção dos negócios 
para frear queda brusca) foi acionado cinco vezes. Nos meses se-
guintes, as perdas na bolsa foram recuperadas, mas não se voltou 
ao nível de desempenho observado em 2019.

cap 03  ›  retrospectiva do cenário econômico nacional e estadual  ›  impacto da pandemia da covid-19 no cenário econômico nacional

GRÁFICO 9: Cotação do Dólar Médio (R$). 
Fonte: BACEN.

GRÁFICO 10: Variação Acumulada Anual do PIB Brasil (%). 
Fonte: IBGE.

GRÁFICO 11: Taxa de Inflação anual (IPCA) em porcentagem (%). 
Fonte: IBGE.e para 2022*foi usada a projeção do Boletim Focus.

COTAÇÃO DO DÓLAR MÉDIO VARIAÇÃO ACUMULADA ANUAL TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IPCA)
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3.3.  Cenário Econômico em 
Pernambuco

PIB DE PERNAMBUCO

Segundo dados divulgados pela Agência Estadual de Planeja-
mento e Pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem, entre os anos 
de 2017 a 2019 a economia de Pernambuco vinha crescendo em 
ritmo mais acelerado que a do Brasil. Em 2020, devido à pandemia 
do Coronavírus, a economia de Pernambuco fechou o ano com uma 
retração de 2,9%, queda menor do que a esperada no início da crise 
e menor do que foi observado no PIB brasileiro. 

Entre os meses de abril e junho de 2020, período de maior 
impacto da pandemia na economia, devido a implementação das 
medidas de isolamento social que impôs o fechamento de escolas, 
comércios e empresas, o Produto Interno Bruto de Pernambuco 
apresentou uma queda de 9,6%, mas inverteu a tendência de que-
da e logrou um crescimento no terceiro trimestre de 7,7% graças à 
expansão observada nos setores primário e secundário. O setor de 
serviços, todavia, mostrou que ainda sofria com os efeitos e ainda 
não dava sinais de recuperação. 

A partir de 2021, o PIB estadual voltou a crescer e fechou o ano 
com uma expansão de 4,2%. O setor de serviços foi o maior res-
ponsável pelo resultado positivo no PIB. Dentro desse setor, o seg-
mento de transporte, armazenagem e correio teve um aumento de 
15%. Enquanto os setores primários e secundários já mostravam 

GRÁFICO 12: Taxa de Desocupação Média (%). 
Fonte: IBGE/PNAD Contínua.

Os efeitos de toda essa paralisação da economia reverteram 
a tendência de queda suave no desemprego observada em 2019 
e que constava das previsões pré-pandemia para 2020. O estra-
go no mercado de trabalho em consequência da Covid foi ameni-
zado pelas medidas adotadas pelo poder público, dentre as quais 
a redução da jornada e do salário e a suspensão de contratos de 
trabalho. No entanto, para os informais, que representam mais de 
40% dos ocupados, essas medidas não surtiram qualquer efeito. A 
partir do segundo trimestre do ano, o desemprego elevou-se acen-
tuadamente. O desalento (número de pessoas que desistiram de 
procurar trabalho) bateu recorde. 

Apesar dos números do segundo semestre apresentarem me-
lhora, apenas a retomada do nível de atividade econômica seria ca-
paz de reverter a deterioração causada nesse mercado. 

A taxa de desocupação se manteve alta em 2021 e apresenta 
sinais de declínio em 2022. No segundo trimestre do ano apresen-
tou queda em 22 unidades da federação, segundo o PNAD. 

TABELA 2: Taxa de Desocupação Mensal 2022 (%). 
Fonte: IBGE/PNAD Contínua.

TAXA DE DE DESOCUPAÇÃO MENSAL 2022 (%)

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

% 11,2 11,2 11,1 10,5 9,8 9,3 9,1
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recuperação em 2020, o setor de serviço não havia dados sinais 
de recuperação até 2021. Vale pontuar que em Pernambuco o 
turismo tem um peso relevante na economia do Estado e foi du-
ramente atingido pelas medidas sanitárias de distanciamento 
social. O setor de agropecuária e o de indústria também apre-
sentaram avanços significativos: 5% e 3,7% respectivamente. 

Em 2022, Pernambuco se manteve no processo de recu-
peração da atividade econômica. O resultado do PIB do 1º tri-
mestre mostrou uma expansão de 0,6% comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Em termos de valores correntes, a eco-

nomia pernambucana agregou R$ 62 bilhões no período. O se-
tor que apresentou melhor desempenho no 1º trimestre do ano 
foi a Agropecuária. A variação medida foi de 9,9%, comparada 
ao mesmo trimestre de 2021. Nas lavouras temporárias, muito 
fortes com a agricultura familiar, o crescimento foi de 15,6%. Nas 
lavouras permanentes, que se concentram mais no Vale do São 
Francisco, a variação foi de 12,8%. A pecuária apresentou cres-
cimento de 5,5%, com o bom desempenho de ovos, leite, aves e 
suinocultura. O setor de Serviços apresentou variação de 2,1% no 
trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior.

MERCADO DE TRABALHO

A questão do emprego continua sendo um problema central 
da economia pernambucana. Em meio aos desafios impostos 
pela pandemia, Pernambuco atingiu no segundo trimestre de 
2021 a taxa de desemprego de 21,8% da população de 14 anos 
ou mais, o maior valor da taxa em nove anos. 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua Trimestral (Pnad), Pernambuco apresentou, no 
segundo trimestre de 2022, a segunda pior taxa de desempre-
go do Brasil (13,6%), ficando abaixo somente da Bahia (15,5%). 
Apesar de elevado, o índice mostra uma importante recupera-
ção, que foi a queda de 17% entre janeiro e março de 2022, para 
13,6% entre abril e junho do mesmo ano, o que representou 146 
mil desempregados a menos entre os dois trimestres e a menor 
taxa desde 2016.

GRÁFICO 13: Evolução do PIB Brasil e do PIB Pernambuco. 
Fonte: IBGE - 2022: 1º Trimestre.

GRÁFICO 14: Taxa de Desocupação Brasil x Pernambuco 2020-2022.
Fonte: IBGE/PNAD Contínua.
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MERCADO DE NEGÓCIOS EM PERNAMBUCO

Investimentos e Inversões

 Apesar das dificuldades no cenário econômico, o Estado deu 
continuidade ao seu programa de investimentos, financiado parte 
com recursos próprios e parte de terceiros. 

Em 2020, o programa de investimentos foi duramente atingido 
pela escassez de recursos devido a necessidade de enfrentamen-
to à pandemia, contabilizando a redução de R$ 101 milhões, quase 
10%, em relação ao ano de 2019. 

Com muito esforço, o governo estadual elevou em 21% as des-
pesas com investimentos e inversões com recursos próprios. Entre-
tanto, essa despesa com recursos de convênios e de operações de 
crédito, os quais vinham suportando o programa de investimentos, 
encolheu quase 23% nesse primeiro ano de pandemia. 

É muito importante ressaltar, que mesmo com o país mergu-
lhado numa crise política e econômica desde 2014, Pernambuco 
vem apresentando bons resultados graças, em boa parte, aos in-
vestimentos realizados entre 2007 e 2013, que deixou frutos como 
SUAPE com seu distrito industrial de mais de 200 empresas, aco-
pladas a um porto moderno e que foi capaz de atrair empreendi-
mentos de grande porte em petróleo, petroquímica, farmacêutica, 
energia eólica, bebidas, alimentos, dentre outros, levando Pernam-
buco a um processo de reindustrialização. O complexo automotivo 
(JEEP) instalado em Goiana e seu entorno é outro exemplo desses 
ativos deixados por aqueles investimentos captados nos anos de 
2007 a 2013. 

A base agropecuária também se transformou, consolidando 
polos produtivos importantes, a exemplo da fruticultura do São 
Francisco, no lugar da velha monocultura canavieira.

A interiorização do ensino superior e do ensino médio por todas 
as regiões do estado é um capital importante acumulado ao longo 
da última década.

O setor de serviços cresceu, diversificou-se, ganhando projeção 
com os serviços especializados (medicina, os serviços jurídicos, os 
serviços de engenharia) e mais importante do que isso, interiorizou-
-se, facilitando novos arranjos produtivos.

Por fim, não se pode deixar de citar como vantagem competiti-
va de Pernambuco o Porto Digital e todas as empresas e colabora-
dores que abrigam. 

 A informalidade continua sendo um grande desafio para o Es-
tado. Segundo os dados do IBGE, a taxa de informalidade no 2º tri-
mestre de 2022 chegou a 52,9%, número que representa 1 milhão 
e 949 mil pessoas que não possuem direitos trabalhistas. A taxa 
está acima da média nacional, que encerrou o 2º trimestre em 40%. 

Outro dado preocupante observado em Pernambuco e em todo 
o Brasil é a queda do rendimento médio real. Tomando como base o 
período pré pandemia, início de 2020, houve uma diminuição no ren-
dimento médio real de 13,9% no Brasil. Já em Pernambuco, essa re-
dução foi ainda maior, ficando na casa dos 17,4%. Ou seja, as empresas 
não estão conseguindo elevar o salário médio de seus funcionários.

GRÁFICO 15: Rendimento Médio Real - Brasil x Pernambuco | trimestres de 2020 - 2021.
Fonte: Observatório da Indústria, Sistema FIEPE.

GRÁFICO 16: Investimentos e Inversões (R$ milhões). 
Fonte: e-Fisco/PE - 2022*: Valor até o 4º Bimestre.
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Índice de Confiança do Empresário Industrial

Além da recuperação dos investimentos e inversões, foi pos-
sível perceber que o índice de confiança do empresário indus-
trial vem dando ótimos sinais de retomada no último ano, tanto 
para o estado de Pernambuco quanto para o Brasil. 

O ICEI é utilizado para avaliar, na visão dos empresários in-
dustriais, a situação atual e a expectativa com relação à econo-
mia brasileira. De acordo com a metodologia, a linha divisória 
(50 pontos) indica o limite de confiança, ou seja, qualquer valor 
abaixo dela demonstra falta de confiança do empresário.

Durante o pico da pandemia, foi possível perceber claramen-
te que o cenário de incerteza e contração da economia geradas 
pela COVID-19 tiveram um efeito muito negativo na percepção de 
confiança do empresariado, em abril de 2020 foram registrados 
valores bem abaixo da linha divisória, 36,7 para o estado de Per-
nambuco e 34,5 para o Brasil como um todo. Este índice foi o 3º 
menor da série histórica de Pernambuco, ficando atrás apenas 
dos meses de setembro e outubro de 2015, que registraram res-
pectivamente 34,7 e 33,6. 

EXPORTAÇÕES

Também foi possível perceber os impactos da COVID-19 no 
mercado de exportações do Estado. Os números do ano de 2020 
ficaram aquém da normalidade, esse fato fica evidenciado ao se 
comparar o valor de mercadorias exportadas nos meses de junho 
dos últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022. No ano de 2020 esse va-
lor ficou na casa dos R$ 117 milhões, no ano seguinte teve um salto 
para R$ 163 milhões e no ano atual atingiu a marca expressiva de 
R$ 299 milhões. 

 Cabe ressaltar que os principais produtos exportados pelo es-
tado são o Fuel Oil (Óleo combustível), Poli tereftalato de etileno 
(PET) e Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <= 3000, até 6 
passageiros. Esses 3 produtos juntos somam um total de 54,3% do 
valor de exportações acumulado no ano de 2022.

Após esse período de forte queda, o índice apresentou boa 
recuperação retornando a patamares pré-pandemia, ficando 
em 61,6 para o Brasil e 60,6 para Pernambuco no mês de se-
tembro de 2020. O ICEI vinha se mantendo estável, até que em 
março de 2021 ele sofreu uma grande queda em relação aos 
meses anteriores. Especificamente sobre o estado de Pernam-
buco, esse recuo no índice se deu principalmente pelos fatos do 
ritmo lento de vacinação e por novas medidas de restrição das 
atividades devido a uma nova onda da COVID-19. O valor obtido 
no mês de março de 2021 ficou bem próximo da linha divisória, 
atingindo um total de 52,6 pontos para PE e 54,4 para o Brasil. 

Após essa queda o índice veio se recuperando ao longo do 
ano de 2022. Os dados mais recentes, de outubro de 2022, in-
dicam que a confiança do empresariado industrial apresenta 
valores em níveis similares ao cenário pré-pandemia. O nível de 
confiança do estado de Pernambuco foi maior do que o do país, 
apresentando 60,9 contra 60,2. 

GRÁFICO 18: Principais produtos de exportação em 
2022 do estado de Pernambuco (R$ milhões). 

Fonte: Comex Stat.

GRÁFICO 17:
Índice de Confiança do 
Empresário Industrial 
Brasil e Pernambuco 
2020 - 2022. 
Fonte: CNI e FIEPE. GRÁFICO 19: Exportações do Estado de 

Pernambuco 2020 - 2022 (R$ milhões). 
Fonte: Comex Stat.
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Portanto, é possível notar que de fato as consequências da pan-
demia foram percebidas em diversos setores do mercado de negó-
cios de Pernambuco. Porém, com o avanço do combate à COVID-19 
e a normalização das atividades comerciais, o Estado demonstrou 
uma boa recuperação nos mais diversos indicadores, muitas vezes 
até se sobressaindo a média do país, como foi o exemplo da queda 
da taxa de desocupação obtida no 2º trimestre de 2022.

IMPORTAÇÕES

Ao se tratar das importações é possível perceber um compor-
tamento semelhante ao gráfico das exportações no qual mantive-
ram valores bem abaixo do normal durante maior parte do ano de 
2020 e, com o passar do tempo, foram retornando para patama-
res maiores e mais próximos da realidade do estado. 

Os três principais produtos importados pelo estado são, res-
pectivamente: Outros propanos liquefeitos, Gasóleo (óleo diesel) e 
Querosenes de aviação. Juntos esses produtos são responsáveis 
por cerca de 24,8% do valor de importação acumulado no ano de 
2022.

GRÁFICO 20: Importações do estado de Pernambuco 
2020 - 2022 (R$ milhões). 
Fonte: Comex Stat.
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4.1.1.
Carta do Secretário 
Executivo da Coordenação 
da Administração Tributária 
Estadual (CAT)

Superação associada a integração e inovação. Esse tripé de-
fine bem a trajetória da Administração Tributária ao longo destes 
quatro últimos anos de gestão. Com uma missão extremamente 
desafiadora confiada pelo Secretário Décio Padilha, de prover 
os recursos financeiros necessários ao equilíbrio fiscal do Estado 
mirando no tão sonhado rating B de capacidade de pagamento 
junto ao tesouro nacional, iniciamos em 2019, com o Patrocínio In-
tegral do Secretário, nossa caminhada. Alcançamos ao final mar-
ca de R$ 19,4 bilhões arrecadados no somatório de ICMS, IPVA e 
ICD, com incríveis R$ 17,9 bilhões só de ICMS, um incremento de 
12,61% em relação ao ano anterior (para se ter ideia nossa meta 
anual extremamente desafiadora e considerada por muito como 
inatingível era de 9,8%).

Com uma equipe focada em resultados, estabelecemos um 
planejamento quadrimestral voltado à recuperação sustentável 
de créditos tributários com apresentação de Planos de Ação con-
tendo estratégias inovadoras de arrecadação e a implantação de 
Fiscalizações qualificadas.

O excepcional resultado de 2019 permitiu que iniciássemos 
2020 num cenário totalmente diferente. Mesmo sendo atingidos 
por uma turbulência inimaginável na rota traçada decorrente da 
pandemia da COVID-19, com efeitos também na retração eco-
nômica do país e refletida inclusive na arrecadação do Estado, 
conseguimos reverter previsões e mais uma vez planejando de 
forma inovadora modificamos o planejamento fiscal, suspenden-
do ações de caráter punitivo e investindo em ações de retaguar-
da que garantiram a formação de um “banco de débitos fiscais 
a cobrar” que por tempos estavam suspensos por contestação. 
Tal estratégia mostrou-se extremamente exitosa alavancando 
o patamar do ICMS 058-2 (um dos nossos principais códigos de 
receita) a um incremento superior a série histórica, contribuindo 
decisivamente para uma arrecadação, ao final de 2020, pratica-

Anderson Freire
Secretário Executivo da 
Coordenação da Administração 
Tributária Estadual 2019-2022

mente idêntica a de 2019.

Vencidos os dois primeiros anos e com o arrefecimento da 
pandemia, iniciamos 2021 extremamente motivados e ainda mais 
confiantes. Agregamos no curso de 2021 todas as boas práticas 
e colocamos para rodar o Projeto da Régua de Cobrança, voltada 
a atingir a conformidade fiscal dos contribuintes inadimplentes 
mas sem histórico de práticas de sonegação.

No âmbito da sonegação fiscal estruturada, continuamos a 
intensificar as Ações do GAPE com apoio do MPPE, PGE e SDS e o 
reforço do NAMT que redundaram em ações extremamente em-
blemáticas, das quais destacamos a Operação “Mar Aberto”, que 
tornou-se uma ação de referência nacional, no tocante a crimes 
de natureza tributária e lavagem de dinheiro.

Concluímos 2021 com uma arrecadação recorde de R$ 21,6 
bilhões na série histórica do ICMS, contribuindo para o equilíbrio 
fiscal tão almejado e que redundou na elevação na capacidade 
de pagamento do estado, que voltou a se credenciar para viabi-
lização das operações crédito tão importante para o resgate de 
investimentos estruturadores, certamente o maior marco da Ges-
tão do Secretário Décio Padilha.

Iniciamos 2022 na mesma pisada dos anos anteriores e, até 
o meio do ano, mais uma vez estávamos dentro da rota traçada 
rumo ao batimento da meta estabelecida até que um novo Tsu-
nami, não mais pandêmico, atingiu em cheio todas as Unidades 
da Federação com a mudança nas alíquotas de combustíveis, 
energia elétrica e telecomunicações. Isso acarretou na arrecada-
ção de julho e agosto do ICMS na ordem de 600 milhões com um 
apontamento de perda anual, só em 2022, de R$ 1,8 bilhões (per-
da correspondente a um mês de arrecadação do ICMS).

Mesmo com tantos percalços e situações adversas fechare-
mos a gestão no âmbito de arrecadação com o melhor quadriênio 

da História. Esse resultado está muito refletido em enxergarmos 
nas dificuldades oportunidades de nos reinventar, implantando 
soluções práticas e criativas, com foco em resultados. Destaca-
mos a intensificação das negociações com vistas à recuperação 
de crédito, em contribuintes com créditos tributários relevantes e 
consistentes decorrentes de grandes atuações mas que se arras-
tavam por anos sem qualquer perspectiva de resolução na esfera 
administrativa (exemplo do City Gate onde uma única empresa 
recolheu aos cofres do Estado de R$ 431,3 milhões).

Propostas apresentadas pela CAT e patrocinadas pelo Se-
cretário da Fazenda como a edição das Leis Complementares 
393, 406, e 424, oportunizaram a regularização de débitos fis-
cais significativos atingindo várias empresas importantes, muitas 
delas detentoras de benefícios fiscais. Só a título ilustrativo atin-
gimos até agora R$ 2,83 bilhões, recolhidos em Débitos Fiscais no 
quadriênio, até outubro/2022.

Apenas uma medida proposta pela DPC, aprovada pelo Con-
selho da CAT e validada pelo Secretário da Fazenda (implantação 
da metodologia de substituição interna para supermercados) con-
seguiu até o momento trazer para os cofres 850 milhões, configu-
rados pelo novo código de receita (100-6), implantado para este 
fim específico.

Mesmo focados na missão de arrecadar, a Área Tributária 
não se furtou de reafirmar seu compromisso social e, através do 
engajamento de todas as suas diretorias e sob a coordenação da 
Diretoria de Operações Estratégicas - DOE, executou Requisições 
Administrativas de produtos essenciais para o combate à COVID 
objetivando suprir, em momento crítico de desabastecimento dos 
mesmos, as Unidades de Saúde do Estado.

A pandemia também trouxe oportunidades que não foram 
desperdiçadas no contexto do atendimento ao público, redefini-
ção de atribuições das diretorias e estrutura organizacional da 
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CAT: Avançamos no atendimento remoto ao contribuinte (inclu-
sive por meio de whatsapp) e na reestruturação da área tribu-
tária, inclusive com redesenho das atividades nos antigos Postos 
Fiscais transformados em Unidades Avançadas da Sefaz (UAVS) 
e fortalecimento do modelo de planejamento e controle de seg-
mentos econômicos.

Passamos a ter modelos de negócios delineados com dife-
rentes frentes:

• Times de execução voltados para auditoria de empresas 
(DGs I, II e III RF);

• Times voltados ao combate da sonegação estruturada 
(DOE e DIF);

• Time voltado para o monitoramento constante do 
inadimplemento e atendimento ao público (DFA);

• Time voltado para o planejamento assertivo das ações 
fiscais e monitoramento full time dos Segmentos (DPC);

• Time voltado para o acompanhamento e aferição da 
qualidade das ações fiscais realizadas (GCPCAF).

Times transversais que dão suporte a toda Área Tributária 
voltados a melhorias constantes na legislação e em sistemas 
(DLO e DPS), incorporando novas e relevantes atribuições como 
a resposta a consultas (outrora de competência do TATE) e au-
tomação e de processos (RPAs) a ajustes em tempo recorde tan-
to na legislação como em sistemas, normatizando e viabilizando 
desta forma a implantação integral das novas regras oriundas 
dos PERCs. Uma das ferramentas que mostrou-se (para um ce-
nário de crise e forte retração econômica) como extremamente 
funcional e benéfico para o Estado e para as empresas.

A proximidade do encerramento deste ciclo nos impõe refle-
tir com visão de futuro, na administração tributária que quere-

mos para os próximos anos, e ainda, pensar em novas estratégias 
diante da realidade desafiadora para alcançarmos resultados tão 
expressivos quanto os que alcançamos entre 2019 e 2022. Não 
obstante aos avanços do teletrabalho, a retomada plena das ati-
vidades presenciais no atendimento ao público, diante de um qua-
dro de servidores em redução constante por aposentadorias, é um 
ponto que merece atenção, num momento onde o aproveitamento 
de novos Auditores Fiscais advindos de concurso recentemente 
aprovado, bem como o acolhimento na CAT das novas carreiras 
de AnAAF e AsAAF deve ser considerado para estudo, no tocante 
a desafogar a auditoria de atividades de suporte, meramente de 
natureza administrativa.

No tocante aos riscos fiscais para o próximo quadriênio, a re-
cente edição das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 
no âmbito federal, que trata da essencialidade das operações 
com energia elétrica, combustíveis, transportes e telecomunica-
ções para efeito de tributação do ICMS, impõe perdas tributárias 
projetadas que podem chegar a até R$ 430 milhões/mês, já com 
efeitos negativos desde julho/2022 e que a Administração Tribu-
tária terá que se desdobrar com estratégias criativas e eficazes 
para manter o nível de arrecadação necessário ao equilíbrio fis-
cal do estado. Já em relação ao ICMS nas operações interestadu-
ais ao consumidor final (DIFAL), será um desafio cada vez maior 
para nossas equipes de monitoramento, cobrança, planejamento 
e execução da ação fiscal, o ato de fiscalizar e arrecadar diante 
de uma economia cada vez mais digitalizada em seus canais de 
venda e distribuição, além de célere e disruptiva na logística des-
sas empresas.

Desafios que não intimidam a CAT, que aprendeu a transfor-
mar o impossível em factível e depois em realidade, sempre com 
motivação, inovação e espírito incansável, e que conta com o re-
conhecimento e gratidão da gestão para com todas as equipes da 
área tributária neste quadriênio.

Aproveito para também registrar os agradecimentos à Secre-
taria Executiva de Coordenação Institucional - SCI por viabilizar 
com maestria a infraestrutura, o suporte administrativo e a tecno-
logia de informação adequadas e fundamentais, para a concreti-
zação destes resultados; e ainda às instituições parceiras da Sefaz, 
especialmente a Procuradoria Geral do Estado – PGE, o Ministério 
Público de Pernambuco – MPPE e à Secretaria de Defesa Social, 
nas atividades conjuntas quanto a recuperação de créditos tributá-
rios, persecução penal dos crimes de natureza tributária, nas ope-
rações estratégicas e estruturadas contra a sonegação fiscal e em 
defesa dos interesses do estado em geral, em matéria tributária.

Por fim, o agradecimento especial de todos que fazem a Área 
Tributária ao Secretário Décio Padilha por acreditar e confiar no 
trabalho desenvolvido na CAT, sempre dando o patrocínio e apoio 
imprescindíveis para que todos os resultados almejados fossem con-
cretizados. Décio é um exemplo de gestor público, não apenas relati-
vo a Secretaria da Fazenda (também no âmbito Estadual e Nacional), 
tendo exercido o papel de nosso principal incentivador e motivador 
para uma jornada marcada por tantos desafios e tantas vitórias.
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4.1.2. Receitas Tributárias

Com a missão principal de apoiar a Secretaria da Fazenda na 
administração tributária do Estado através da arrecadação, a CAT 
cumpre com o seguintes objetivos:

• Supervisionar e controlar as atividades dos órgãos da área 
tributária;

• Assessorar o Secretário da Fazenda no desenvolvimento e 
na execução da política tributária do Estado;

• Proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributá-
ria estadual;

• Normatizar os procedimentos relativos ao processo de ela-
boração da legislação relativa ao cumprimento das obriga-
ções tributárias principal e acessórias, bem como ao pro-
cesso administrativo-tributário e penalidades tributárias.

OBJETIVOS

ARRECADAÇÃO ICMS POR ANO

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

O ano de 2020 foi o mais desafiador, sendo fortemente im-
pactado pela pandemia. Após um primeiro trimestre de cresci-
mento, os impactos da pandemia foram devastadores na movi-
mentação econômica e consequentemente na arrecadação de 
ICMS. Principalmente o segundo trimestre de 2020 foi fortemen-
te afetado, comprometendo todo o planejamento e levando o re-
sultado anual para uma queda de 1,63% na arrecadação.

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

Por fim, 2022 foi um ano bastante estudado e planejado pela 
CAT. O objetivo traçado foi uma meta de 7% de crescimento, com 
maior concentração nos 7 primeiros meses do ano. As medidas to-
madas pela CAT foram assertivas e estavam garantindo um cres-
cimento de 9,9% bem próximo dos 10,6% esperados para o período. 

RESULTADOS 2019 - 2022

Porém, a partir de julho, com impactos na arrecadação de 
agosto, tivemos algumas alterações legais nos segmentos de com-
bustíveis, energia e telecomunicações que já começaram a gerar 
perdas significativas, comprometendo o planejamento de cresci-
mento e que deve gerar uma arrecadação final de 2022 apenas 
pouco acima da arrecadação de 2021.

GRÁFICO 21: Arrecadação do ICMS + Fundos de 2018 a 2022
a partir da expectativa de fechamento (milhões R$).
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.
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ARRECADAÇÃO DO ICMS POR SEGMENTO

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

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

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

TABELA 3: Média da arrecadação 
do ICMS por segmento econômico

(resultado acumulado de 
2019 a setembro de 2022).

Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.

SEGMENTO ICMS

Combustivel 19%

Energia 11%

Atacado 7%

Atacado de alimentos 7%

Industria 7%

Varejo 7%

Veículos 7%

Bebidas 6%

Material de construção 5%

Indústria de alimentos 4%

Supermercados 4%

Tecidos 4%

Medicamentos 3%

Outras atividades 3%

Telecomunicação 3%

Transporte 2%

Cigarros 1%

Usinas de açúcar 0%

ARRECADAÇÃO DO ICMS POR REGIÃO FISCAL

Na distribuição da arrecadação por segmentos, nota-se uma conside-
rável concentração da arrecadação na I Região Fiscal com 89% de toda 
arrecadação de ICMS, causado principalmente pelos segmentos de Ener-
gia, Combustível e Telecomunicações, que devido a dinâmica de arrecada-
ção do ICMS são concentrados na I Região Fiscal.

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

GRÁFICO 22: Arrecadação do ICMS por
Região Fiscal de 2018 a setembro de 2022.
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.
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ARRECADAÇÃO DO ICMS POR CÓDIGO DE RECEITA

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

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

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

TABELA 4: 
Arrecadação do ICMS por 

Código da Receita de 2018 a 2022
a partir da expectativa 

de fechamento (milhões R$).
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE..
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DESCRIÇÃO DA RECEITA ORIGEM (Valores em Milhões)

COD DESCRIÇÃO DA RECEITA DE ORIGEM 2018 2019 2020 2021 2022

51 ICMS - NORMAL R$ 4.990,3 R$ 3.081,9 R$ 3.190,1 R$ 3.882,8 R$ 4.137,7

582 ICMS-ANTECIPACAO - DIF.ALIQ.SISTEMA FRONTEIRAS R$ 2.638,3 R$ 3.024,0 R$ 3.291,3 R$ 3.990,7 R$ 4.232,0

787 ICMS - NORMAL-ESTIMATIVA R$ 1.950,5 R$ 3.875,7 R$ 3.430,9 R$ 4.259,6 R$ 3.593,1

426 ICMS - SUBST.TRIBUTARIA CONTRIB. OUTRO ESTADO R$ 1.360,6 R$ 1.548,1 R$ 1.527,2 R$ 1.879,4 R$ 2.492,5

175 ICMS - IMPORTACAO DE MERCADORIAS DO EXTERIOR R$ 1.195,5 R$ 1.378,1 R$ 1.463,7 R$ 2.104,1 R$ 1.959,4

116 ICMS - SUBST. PELAS SAIDAS PARA ESTE ESTADO R$ 1.331,5 R$ 1.080,6 R$ 1099,8 R$ 1.104,1 R$ 1.268,9

9980 DEBITOS FISCAIS EM PROCESSOS R$ 477,6 R$ 1.101,4 R$ 467,5 R$ 855,3 R$ 518,7

86 ICMS - ANTEC.C/S SUBST.TRIB MERC.IMP EXTERIOR R$ 185,8 R$ 347,7 R$ 419,4 R$ 271,3 R$ 149,8

760 ICMS - DIFERENÇA ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIB. DESTE ESTADO R$ 303,4 R$ 420,2 R$ 591,3 R$ 622,6 R$ 569,6 

620 ICMS - SIMPLES NACIONAL R$ 322,5 R$ 343,7 R$ 327,1 R$ 408,2 R$ 469,2

990 ICMS - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP R$ 257,3 R$ 364,2 R$ 394,4 R$ 460,0 R$ 545,8

5423 FEEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL R$ 153,1 R$ 318,7 R$ 327,2 R$ 461,5 R$ 574,8

795 ICMS - SUBSTITUTO PELAS SAÍDAS PARA ESTE ESTADO R$ 185,0 R$ 350,1 R$ 352,6 R$ 376,1 R$ 387,3

94 ICMS - SUBST. PELAS ENTRADAS SEM DIFERIMENTO R$ 184,1 R$ 172,3 R$ 182,4 R$ 225,9 R$ 246,1

1006 ICMS - ANTECIPAÇÃO-OPERAÇÕES INTERNAS R$ 10,7 R$ 151,3 R$ 234,9 R$ 281,2 R$ 337,1

OUTROS R$ 248,1 R$ 430,8 R$ 396,7 R$ 493,1 R$ 560,8

DESCRIÇÃO DA RECEITA DE ORIGEM R$ 15.974.4 R$ 17.989.0 R$ 17.695.5 R$ 21.675.7 R$ 22.042,9
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ARRECADAÇÃO DO IPVA

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

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

ARRECADAÇÃO DO ICD

A arrecadação do ICD foi acelerada com 2 programas de in-
centivo ao recolhimento realizados no final de 2019/ início de 
2020 e com o PERC do ICD de 2022. No ano de 2020 foi atingido 
o recorde histórico do ICD com arrecadação superior a R$176 Mi-
lhões e em 2022 esse grande resultado tem grande potencial de 
se repetir, pois o crescimento já é de 52% em relação ao compara-
tivo acumulado de janeiro a outubro, em relação à 2021.

GRÁFICO 23: Arrecadação anual de IPVA de 2018 a 2022
a partir da expectativa de fechamento (milhões R$).
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.

GRÁFICO 24: Arrecadação do ICD de 2018 a 2022
a partir da expectativa de fechamento (milhões R$). 
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.

• Importações

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

• ICD

COMPORTAMENTOS ESPECÍFICOS DA ARRECADAÇÃO

GRÁFICO 25: Média mensal de arrecadação de ICMS
por importação de 2018 a setembro de 2022 (milhões R$). 
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.
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• ICD
Em 2019 e 2022 foram aprovados dois programas especiais 

para recuperação de créditos Tributários do ICD. O primeiro com 
vigência de dezembro de 2019 a maio de 2020 que permitiu o in-
gresso nos cofres públicos de R$ 50,4 milhões, sendo dezembro 
de 2019 a maior arrecadação mensal da história do ICD (33,4 
milhões de reais). O PERC ICD 2022, por sua vez, lançado em de-
zembro de 2021, e com adesão de março a junho de 2022, pos-
sibilitou a regularização de 976 processos, que geraram até no-
vembro de 2022 uma arrecadação de mais de R$ 121,1 milhões.

• IPVA 

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

• ICMS

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

Foram lançados diferentes PERC´s - programas especiais de 
recuperação de créditos tributários – alguns gerais, para todos 
os tipos de contribuintes, e outros específicos para alguns gru-
pos de contribuintes.

PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS – PERC

GRÁFICO 26: Recolhimento de Processos Fiscais - ICMS 2018 a 2022
a partir da expectativa de fechamento (milhões R$).
Fonte: e-Fisco/Sefaz-PE.

ANO DILIGÊNCIA FISCALIZAÇÃO

2019 12.749 1.113

2020 13.218 829

2021 10.327 1.279

2022 9.200 1.294

Total Geral 45.494 4.515

AÇÕES FISCAIS

No combate à sonegação fiscal, no último quadriênio, a Sefaz-PE, 
exercendo a função precípua que lhe é estrita, planejou e executou 
cerca de 50.000 mil ações fiscais entre diligências e fiscalizações.

TABELA 5: Ações Fiscais realizadas por ano. 
Fonte: CAT/Sefaz-PE. 

TABELA 6: Ações Fiscais realizadas
por segmento econômico.

Fonte: CAT/Sefaz-PE.
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SEGMENTO ECONÔMICO DILIGÊNCIA FISCALIZAÇÃO

Atacado 434 364

Atacado de alimentos 546 636

Bebidas 268 196

Benefício fiscal 68 -

Combustíveis e Usinas 1.214 282

Comércio exterior 12 -

Débitos fiscais 1.919 -

Energia e Telecomunicações 47 170

Indústria de alimentos 387 231

IIndústria e cigarros 343 343

Malha fina e ECF 4.055 -

Material de construção 1.127 430

Medicamentos 296 121

Planejamento da ação fiscal 3.732 14

Simples nacional 2.596 3

Substituíção e
Antecipação tributárias 15.925 120

Supermercados 841 419

Tecidos e confecções 1.163 280

Varejo e grandes redes 2.003 568

Veículos 1.127 338

Total Geral 38.286 4.515
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Para um retorno esperado de R$ 9,11 bilhões, estabelecido pelo 
conselho de planejamento e controle de ação fiscal, houve lança-
mento de créditos tributários na ordem de R$ 12,58 bilhões, pelas 
diversas Diretorias de Execução das Ações Fiscais. Isso representa 
uma excelente assertividade de 138% no período considerado. 

No quadro ao lado é possível perceber a estratificação do cré-
dito tributário por segmento econômico.

ANO EXPECTATIVA
DE RETORNO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
LAVRADO %

2019 R$ 2.919.445.501,77 R$ 3.429.199.546,90 117%

2020 R$ 2.213.974.036,21 R$ 3.466.313.869,29 157%

2021 R$ 2.084.198.006,76 R$ 3.185.124.257,04 153%

2022 R$ 1.893.881.083,12 R$ 2.507.172.445,43 132%

Total R$ 9.111.498.627,86 R$ 12.587.810.118,66 138%

TABELA 7: Lançamento de Créditos Tributários.
Fonte: CAT/Sefaz-PE.

TABELA 8: Estratificação do Crédito Tributário por 
segmento econômico. 
Fonte: CAT/Sefaz-PE. 

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

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

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

A compensação federal recebida, no valor líquido de 
R$1.077MM devido a LC 173/2020, mitigou parcialmente a 
grande perda de arrecadação do ICMS no período pandêmico.

Nos meses seguintes, foi possível observar uma forte reto-
mada da arrecadação, porém ainda insuficiente para concluir 
o ano com crescimento. O ano que esperava-se crescer por 
volta de 6% acabou sofrendo uma queda de 1,5% na arre-
cadação do ICMS (desconsiderando a compensação federal).
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SEGMENTO ECONÔMICO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LAVRADO

ATACADO R$ 289.888.897,92

ATACADO DE ALIMENTOS R$ 837.192.351,96

BEBIDAS R$ 1.077.015.490,42

COMBUSTÍVEIS E USINAS R$ 2.079.651.233,19

DÉBITOS FISCAIS R$ 4.927.272,73

ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES R$ 748.776.942,57

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS R$ 662.729.987,59

INDÚSTRIA E CIGARROS R$ 762.766.801,75

MALHA FINA E ECF R$ 368.604.242,03

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 357.798.554,39

MEDICAMENTOS R$ 327.482.577,51

PLANEJAMENTO DA AÇÃO FISCAL R$ 781.955.886,04

SIMPLES NACIONAL R$ 84.475.328,21

SUBSTITUIÇÃO E ANTECIPAÇÃO 
TRIBUTÁRIAS

R$ 705.357.073,46

SUPERMERCADOS R$ 532.383.035,21

TECIDOS E CONFECÇÕES R$ 307.949.386,84

VAREJO E GRANDES REDES R$ 1.259.344.988,18

VEÍCULOS R$ 527.886.625,79

Total R$ 11.716.186.675,79
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   Implementação da LC 414/2019 (CITY GATE), tendo como 
principal resultado a regularização de R$ 1.229 bilhões em 14 
processos fiscais do ICMS no segmento de combustíveis, com ar-
recadação de R$ 431 milhões.

   Implementação da LC 415/2019 (PERC do IPVA) com arreca-
dação de R$ 34.112.050,51 em IPVA regularizado da dívida ativa.

2020
   Reestruturação das ações fiscais com foco na verticalização 

dos trabalhos - Na sequência do aprimoramento da eficiência na 
execução das ações fiscais, o redirecionamento, exclusivo para a 
1ª Região Fiscal, permitiu mais avanços na maximização dos re-
cursos disponíveis. O universo de ações fiscais passou a ter foco 
em auditoria verticalizada, propiciando a fiscalização de um maior 
número de empresas de grande porte, com potencial significativo 
de arrecadação para o Estado de Pernambuco, coadunando-se 
com a vocação maior desta Diretoria Geral da 1ª Região Fiscal. 

   Disponibilização de Download de NFe para pessoa física atra-
vés do gov.br.

   Ampliação da utilização da Régua de Cobrança - Por meio do 
Descredenciamento 058-2, Processo TATE, Inscrição em Dívida 
Ativa e Análise de Contestação.

2021
   Integração com a PGE, DECCOT e MPPE - A fim de realizar 

as audiências do Núcleo de Atuação e Mediação Tributária – 
NAMT (2021/2022).

   Realização do Curso de Forense Computacional capacitando 
20 AFTEs - Curso realizado para capacitação e atualização de 20 
AFTEs da DOE nas mais modernas ferramentas e técnicas opera-
cionais de forense computacional, adequadas à identificação de 
ilícitos tributários e de fatos geradores do ICMS passíveis de lan-
çamento de ofício, objetivando fortalecer os resultados das ope-
rações realizadas com a participação do Laboratório de Auditoria 
Digital da DOE – LAUD/DOE.

2019
   Reestruturação da DG IRF com foco na atividade de execução 

das ações fiscais - As Agências da Receita Estadual, da 1ª Região 
Fiscal, passaram a integrar, desde maio de 2019, a Diretoria de 
Fiscalização e Atendimento – DFA. Tal medida propiciou à DG I RF 
destinar seus recursos exclusivamente para a execução das ações 
fiscais, resultando em racionalização dos processos e foco no ge-
renciamento da qualidade dos trabalhos de auditoria de empre-
sas, redundando em maior comprometimento com as metas defi-
nidas pelo Secretário da Fazenda.

   Realização de ações fiscais visando adesão dos contribuintes 
aos benefícios das reedições da LC 393/18 (junho e novembro de 
2019) - Foram obtidos recolhimentos expressivos de empresas 
beneficiárias de programas estaduais de benefícios fiscais.

   Implementação do Termo de Acompanhamento e Regulariza-
ção (TAR) - O TAR surgiu como medida para disciplinamento le-
gal da condição preventiva das ações fiscais, propiciando ao au-
ditor fiscal efetuar o levantamento de infrações tributárias para 
a regularização do contribuinte em condições vantajosas para o 
contribuinte em relação às multas aplicadas em ações de caráter 
punitivo. 

   PERCS - Os contribuintes que obtiveram direito aos programa 
de recuperação de créditos do ICMS e ICD, possuíram ao seu dis-
por os sistemas de débitos e ICD ajustados com as novas regras 
dos programas.

   GNRE - Integração ao Portal Único do Comércio Exterior.

C AT
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022

IMAGEM 2: Logo da Nota Fiscal Eletrônica - NFe. Fonte: Confaz Fazenda.

IMAGEM 3: Realização de atividade prática no Curso Forense Computacional. 
Fonte: CAT/Sefaz-PE.

   Criação do plano qlik GCPCAF - Em parceria com os Diretores 
de Planejamento e Execução da ação fiscal, objetivando a auto-
mação das Ações Fiscais propostas para o quadrimestre.

   Implementação do período quadrimestral como base para 
a realização das ações fiscais - Por decisão da Coordenadoria 
da Administração Tributária – CAT, foi implementado o período 
quadrimestral, em substituição ao período bimestral, para a re-
alização das ações fiscais. Tal medida contribuiu para um melhor 
aproveitamento dos recursos humanos disponíveis e maior prazo 
para a execução de ações fiscais em contribuintes de alta comple-
xidade, número que é expressivo na 1ª Região Fiscal. 

   Realização de ações fiscais visando adesão dos contribuintes 
aos benefícios dos PERCs - Direcionamento das ações fiscais com 
objetivo de orientação e convencimento dos contribuintes sobre 
as reduções financeiras previstas pelos Programas Especiais de 
Recuperação de Créditos Tributários – PERCs, tendo sido obtido 
recolhimentos expressivos de diversas empresas instaladas no 
Estado de Pernambuco. 

   Parceria junto ao serviço de inteligência da PRF - Entre 2021 
e 2022, objetivando apreensões de mercadorias, resultando em 
mais de 25 mil toneladas de gesso, 200 toneladas de trigo e 150 
toneladas de açúcar, com entrada de mais 2 milhões de reais em 4 
meses, alavancando o código 998-0.

   Autuações Geafs e cobrança de débitos fiscais entre 2021 e 
2022 – Autuações significativas em mais de R$ 90 milhões com 
efetiva cobrança dos débitos fiscais junto ao PERC – com resulta-
dos expressivos de retorno em mais de R$ 27 milhões.

   Implementação da LC 449/2021 (PERC - 2021) com R$ 1,79 
bilhão regularizados em ICMS para 8.084 processos tributários. 

   Implementação da LC 465/2021 (PERC – ICD) com R$ 121 mi-
lhões regularizados em ICD para 976 processos tributários. 
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   Parceria com a DOE/LAUD - As ações resultaram em paga-
mentos de 12 milhões de reais no setor do gesso, alavancando o 
setor e atingindo incremento de 94,5% mês de agosto de 2022.

   Coordenação do 18º Encontro Nacional de Inteligência Fiscal 
- Realizado nos dias 23 à 25 de agosto/22, em João Pessoa-PB, 
que reuniu as unidades de Inteligência fiscal dos estados, Distrito 
Federal e da União. 

   Operação de fiscalização em 320 Postos Revendedores de 
Combustível no interior do Estado em municípios do Sertão, Mata 
Norte e Agreste - Ações que visam ao combate à venda irregular 
de combustíveis sem o devido recolhimento do ICMS.

   Realização do Seminário Técnico da DOE entre 21 e 
22/09/2022 - Atividade realizada com o objetivo de discutir em 
conjunto com os integrantes da DOE melhorias nos processos e 
técnicas de trabalho utilizadas, bem como a divulgação dos  re-
sultados alcançados pela Diretoria, contribuindo para uma maior 
eficiência nos trabalhos e resultados futuros.

   Coordenação pela DIF do SIF Nacional 2022 (instituído pelo 
Prot. ICMS 66/09) - A Diretoria de Inteligência Fiscal exerceu a 
coordenação nacional do Sistema de Inteligência Fiscal-SIF. 

   Implementação da LC 477/2022 (PERC - 2022), com R$ 645.4 
milhões regularizados em ICMS para 11.387 processos tributários.

   Ações Planejadas e Executadas – 5.254 ações fiscais plane-
jadas e executadas em 2022 com lavratura de crédito tributário 
no montante de R$ 2,24 bilhões, resultando em R$ 30 milhões de 
recolhimento do ICMS. 

   Constituição de Crédito Tributário, até 30/09/2022, no mon-
tante de R$ 11.208.685.677,01 (Onze bilhões, duzentos e oito mi-
lhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete 
reais e um centavo) - Levantado pelos auditores fiscais da 1ª Re-
gião Fiscal, através da lavratura de processos administrativo-tri-
butários em contribuintes, decorrentes de ações fiscais punitivas 
e preventivas.

   Monitoramento de Contribuintes Estratégicos - Lavratura de 
Processos Fiscais com crédito tributário da ordem de R$ 152,7 mi-
lhões envolvendo os Segmentos Econômicos de Varejo, Veículos, 
Transportes e Bebidas, bem como recolhimento de crédito tribu-
tário de R$ 67,0 milhões oriundo de intervenção fiscal junto ao 
Segmento de Combustíveis.

   Participação no Planejamento Operacional e Ações de Campo 
das Operações Força no Foco. Abordagem de 103 alvos tributá-
rios, objetivando o combate à sonegação fiscal e ampliando, as-
sim, o escopo dessas forças tarefas para além do combate aos 
crimes praticados com violência, reforçando a atuação conjunta 
de diversas forças do Estado.

   Realização dos Cursos de Planejamento Operacional, Crime 
Organizado, Lavagem de Dinheiro, Análise de Vínculos, Seguran-
ça Orgânica e Proteção de Dados - Para 30 AFTEs e 05 Policiais 
Civis e 04 Militares.

   Setor do Polo Gesseiro de Pernambuco (Segmento de Ma-
teriais de Construção) - Incremento de 45% na arrecadação do 
ICMS no acumulado do ano de 2022, fruto de novas abordagens 
fiscais mais efetivas envolvendo modelo de processamento de da-
dos e técnicas avançadas de auditorias fiscais.

IMAGEM 4: Evento de lançamento do Aplicativo da Moda. Fonte: CAT/Sefaz-PE.

IMAGEM 6: Coletiva de Imprensa da Operação Força no Foco.
Fonte: CAT/Sefaz-PE.

IMAGEM 7: Abertura do Curso de Operações Fazendárias.
Fonte: CAT/Sefaz-PE.

2022
   NF3—e - Disponibilização para o segmento de energia a emis-

são de nota fiscal eletrônica. 

   GNRE - Integração ao Portal Nacional da Difal.

   Licenciamento IPVA 2022 - Realizado através do Whatsapp, 
Telegram e Chat.

   App da Moda - Integração do sistema autorizador da Nota 
Fiscal Eletrônica com App do polo têxtil. 

   Aplicativo “Nota da Moda” - Desenvolvimento de aplicativo 
que permite a emissão da Nota fiscal avulsa do Polo Têxtil via 
smartphone, tablets e computadores com agilidade e segurança.

IMAGEM 5: 18º Encontro Nacional de Inteligência Fiscal. Fonte: CAT/Sefaz-PE.
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   Participação em diversas Operações de Repressão Qualifica-
da demandas pela PCPE - Operações realizadas em conjunto com 
a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária- DECCOT, da 
Polícia Civil de Pernambuco PCPE, com apoio da Polícia Militar de 
Pernambuco – PMPE, objetivando o combate aos crimes de so-
negação fiscal estruturada e de correlatos crimes de lavagem de 
dinheiro praticado por organizações criminosas: “Operação Bau-
xita”, 10 (dez) Mandados de Prisão e 21 (vinte e um) Mandados de 
Busca e Apreensão Domiciliar;.”Operação Filito”, 03 (três) Manda-
dos de Prisão e 03 (três) Mandados de Busca e Apreensão Domi-
ciliar, “Operação Graxa”, 25 (vinte e cinco) Mandados de Prisão e 
19 (dezenove) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar. 

   Solicitação de Perda dos incentivos fiscais do PRODEPE para 
Indústria de Alimentos em Caruaru que não iniciou a implantação 
do projeto da concessão do incentivo fiscal.

   Reuniões Interativas entre Equipe de Análise de Contestação 
da Regional com a DPC - Busca na melhoria contínua de aperfei-
çoamento na seleção dos alvos com débitos suspensos para uma 
maior assertividade no resultado das análises que deixem uma 
maior valor de Saldo Devedor para cobranças. Até o Período Fis-
cal 04/2022 foram analisados R$ 51.612.229,35 de ICMS 058-2 
que estavam suspensos por contestações dos contribuintes, com 
um resultado de R$ 14.339.052,07 em Saldo Devedor, dos quais 
R$ 1.854.137,09 foram pagos. 

   Criação do plano gerado na ferramenta Pentaho com bases 
e-Fisco/Bigdata, para implantação do qlik RPA – COFIMP (Auto-
mação de Processo Repetitivo), em parceria com o MPPE - Possui 
a finalidade de combater a sonegação fiscal e a elaboração auto-
mática das peças ministerial (COFIMP NDA, Planilha Excel, Notifi-
cação MPPE, ANPP, PIC e Minuta de Denúncia).

   Implantação da 1ª etapa da Fiscalização Eletrônica/Transpor-
tadoras (Sistema GOF) - Resultando no tratamento antecipado e 
automatizado dos DF-e, permitindo um maior controle das mer-
cadorias que entram no Estado. 

   DIFAL - Disponibilização para os contribuintes inscritos e não 
inscritos de informações da DIFAL através do uso do certificado 
digital e gov.br e Integração do Portal Nacional da DIFAL. 

   Otimização dos trabalhos da Gerência de Processos da DPS 
- Por meio da digitalização dos AI e AA não liquidados que se en-
contram no arquivo de processos fiscais otimizando os trabalhos 
da GPRO/DPS, como: 

   Redução de acesso a esses processos físicos no arquivo, 
reduzindo o tempo no atendimento de solicitações de 
informações;

   Otimização no atendimento aos SEI que tratam de cópia de 
processos;

   Redução de tempo para acerto de dados dos processos, 
caso estejam com dados com erro no e-Fisco.

   Automatização Robótica de Processos – RPA - Robôs produzi-
dos para atender a DOE em pesquisas cadastrais a diversos sites. 
Em desenvolvimento robô para atender o gerenciamento do an-
damento dos processos de alteração das normas dentro da DTO.



4.2 Promoção da sustentabilidade 
 fiscal do Estado
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Ainda sob o efeito da severa crise econômica nacional, remontando 
ao ano de 2014, com ápice no biênio 2015/2016, a gestão fiscal da SE-
FAZ-PE, iniciada em 2019, defrontou o desafio agudo de trazer estabi-
lização e sustentabilidade ao incipiente movimento de reversão de dé-
ficit orçamentário ocorrido havia não mais do que dois exercícios fiscais.

O cenário então, para aquele ano inicial de gestão, trazia traços de 
incipiente retomada da economia, que não garantiria em curto prazo, 
ao menos, o provimento necessário de receita bastante para vencer 
as correntes e crescentes despesas, já integrantes da matriz de gasto 
do Estado, afeitas ao suprimento das demandas sociais por aplicação 
em saúde, educação, segurança, ao par de, igualmente, gerar pou-
pança capaz de viabilizar investimento, motor para a criação de infra-
estrutura e construção de cenário fomentador ao desenvolvimento e 
geração de riqueza para o Estado.

Além desta componente externa, constituía-se um severo obstáculo 
para a consecução do equilíbrio fiscal, adicione-se o status quo da ca-
pacidade de pagamento do estado atestada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional – CAPAG – que vedava acesso do ente a linhas de operação de 
crédito à precificação mais justa, além do próprio cenário político, nada 
favorável para a percepção de recursos voluntários, advindos de coope-
ração, auxílio ou assistência com os estamentos da União.

Para contrabalançar tamanha adversidade, restava à Secretaria 
da Fazenda, como inequívoca solução, a arrojada implementação de 
medidas voltadas para o incremento da arrecadação própria do Es-
tado e da contenção do gasto que não figurasse como essencial para 
atender aos requerimentos mencionados anteriormente. 

Missão precípua do Tesouro Estadual é monitorar o afluxo de re-
ceitas – sejam próprias, sejam decorrentes de obrigações da União 
– e agir diretamente sobre a execução do controle fiscal das despesas 
das Unidades Gestoras do Estado, na medida em que a concessaãro-
de seus tetos financeiros é prerrogativa desta Coordenação.

O Fortalecimento da Câmara de Programação Financeira, am-
biente em que, neste primeiro ano de gestão o próprio estabelecimen-

4.2.1 Carta do Secretário 
Executivo da Coordenação 
de Controle do Tesouro 
Estadual (CTE)
    

Flávio Mota
Secretário Executivo da Coordenação 
de Controle do Tesouro Estadual 
2019-2022
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to de espaço fiscal para a execução da despesa – antes mesmo da 
apreciação típica do que seria peculiar a esta instância, presidida 
pelo Secretário da Fazenda, sobre expansão do gasto em virtude 
de legítimas novas políticas de cunho social ou estruturante – foi 
tema de submissão ao alvitre da mesma é determinante para a 
quebra da dinâmica de gasto.

Com vistas a de forma mais gradual permitir o monitoramen-
to da evolução das despesas, não somente vinculado às despesas 
orçamentárias do próprio ano fiscal, mas ao progressivo abatimen-
to dos passivos oriundos de exercícios anteriores, compostos entre 
despesas ainda não liquidadas e restos a pagar inscritos, a con-
cessão da margem fiscal para vencer tal conjunto de despesas foi 
fracionada em aplicações quadrimestrais. 

Os primeiros e consistentes efeitos da gestão financeira ao ter-
mo do inicial exercício fiscal foram: expansão das receitas tributá-
rias próprias ao Estado em ordem de 12,1%, contra uma valoração 
de meros 3,8% provenientes do conjunto das demais receitas. No 
eixo das despesas, aquelas não decorrentes de vinculação consti-
tucional evoluíram 6,9%. Comparando com as de obrigatória desti-
nação, em proporcionalidade, inclusive, com o aumento da Receita 
Corrente Líquida - RCL do ano, quais sejam os gastos com Saúde 
e Educação que respondem por mínima aplicação de 37% conjun-
ta desta particular receita, estes cresceram 8,1% no período. Fácil 
é inferir que a porção da despesa passível de ser criteriosamente 
analisada, discutida e eventualmente redimensionada sofreu os ca-
bíveis ajustes.

Da composição de um acréscimo de receita significativamente 
superior à evolução da despesa no período, redundou em resulta-
do orçamentário vigoroso, na casa dos trezentos milhões de reais, 
sedimentando os fundamentos que garantiriam a sustentação de 
sucessivos e crescentes superávits fiscais, ano após ano.

Bem delineado o caminho para uma próspera formação de ca-
pital próprio a ser utilizado em investimento, e na melhora de todos 

os indicadores basilares e ponderadores do cômputo da capacida-
de de pagamento do Estado, dentro dos moldes normatizados pelo 
Tesouro Nacional, atestado de saúde financeira do Estado, eis que 
o biênio de 2020 e 2021 reservou outro grande revés – o surgimen-
to de uma calamidade sanitária, traduzida pela mais devastadora 
pandemia desde a gripe espanhola do século passado. 

A COVID-19 solapou os dois fundamentos da gestão fiscal, im-
pactando a ambos os eixos de formação de despesas e receitas. 
Lembremos que a principal receita própria do estado, o ICMS, de-
pende das transações econômicas relacionadas ao consumo das 
famílias, majoritariamente, cujas rendas se deterioraram em face 
aos efeitos da pandemia: desemprego, recessão sem precedentes. 
Em maio de 2020 observou-se um tal declínio da arrecadação des-
te tributo que somente no remoto ano de 2012 encontramos algo 
nominalmente assemelhado – ou seja um retrocesso inaudito.

No âmbito da despesa de 2020, a aplicação da receita em 
gastos de saúde, como decorrência natural do enfrentamento do 
estado em face ao superlativo desafio trazido pela pandemia ao 
nosso sistema de atendimento público, foi cerca de 40% superior 
ao mínimo exigido pela constituição federal. Como resultado des-
te importante acréscimo de aplicação de recursos no combate aos 
males derivados da COVID-19, Pernambuco apresentou índices de 
mortalidade bem inferiores à média do país e índices de contágio 
menores do que a média da Região Nordeste.

Não obstante, os dois fatores mencionados, extremamente pre-
judiciais à execução fiscal de 2020, ao término do exercício, o Es-
tado apresentou um superávit orçamentário superior a um bilhão 
de reais, como também: cumpriu as seis metas assumidas com o 
Governo Federal, do Programa de Ajuste Fiscal (PAF) e registrou, 
na combinação de resultados entre os parâmetros de disponibili-
dade de caixa, poupança corrente e endividamento, uma perfor-
mance suficiente para a atribuição do rating B como Capacidade 
de Pagamento.

Pela primeira vez desde a criação do critério objetivo para con-
cessão de garantia da União, o Estado granjeia a condição que per-
mitiu acessar a linhas de operação de crédito para realização de 
investimento – receita de capital, com fins a esta estrita aplicação.

Sem nítida perspectiva de horizonte para término da pande-
mia, o ano de 2021 se inicia em meio às despesas de custeio com a 
Saúde ainda maximizadas – os sinais seguiam de persistência da 
enfermidade, por surgimento de novas cepas e ondas de propaga-
ção, o que impossibilitava a desarticulação do aparato construído 
para minorar os seus danos à população. A estes se somaram os 
custos inerentes à implementação da bem-vinda vacinação, que, 
afinal, trouxe progressiva esperança e com ela a possibilidade de 
retorno paulatino à normalidade.

Nesta toada, em comparação com o ano anterior, o dispêndio 
com o tema da saúde elevou-se em cerca de um bilhão de reais, 
atingindo o percentual de 17,1% da RLI, maior proporção observável 
na série histórica. 

À gestão fiscal nestes tempos contrapôs-se outra adversida-
de. Disciplinamento legislativo, oriundo da União, impôs alterações 
à execução de despesas computáveis para o mínimo da Educação, 
concorrendo com a obrigatória dedicação de praticamente outro 
um bilhão de reais para suprir este espaço fiscal.

Não obstante as incidências de gastos imprevistos e de obriga-
tória absorção, o resultado orçamentário do exercício foi vigoroso, 
rigorosamente conforme com a sequência iniciada em 2019, saltan-
do para mais do que um 1,5 bilhão de reais. Os três primeiros anos 
de gestão foram traduzidos por redução significativa do serviço 
com a dívida – expressa, sobretudo, por amortização, por um lado, e 
utilização da fonte de recursos própria para investimentos. A resul-
tante deste fenômeno cristalizou-se num efeito ainda mais elástico 
quanto ao resultado primário – o qual, como sabemos, refere-se ao 
diferencial entre receitas não financeiras e despesas primárias, o 

que, por conseguinte, exclui os fatores que pesam mais para a feitu-
ra do resultado orçamentário. O resultado primário no ano de 2021 
atingiu 3,2 bilhões de reais, sem precedentes, também, no histórico 
de execução fiscal do estado. 

O ano de 2021 marcou a retomada, ainda que incipiente, da 
contratação de novas operações de crédito. Tendo por chancelada 
em setembro a condição de CAPAG B pela STN, utilizamos a totali-
dade do espaço fiscal disponível no exercício , equivalente a oitenta 
e oito milhões de reais, para fechar a primeira operação com ga-
rantia dada pela União, prenúncio do que ocorreria no ano seguinte, 
de forma mais relevante, com a permissão de uso do limite de 9% da 
RCL apurada ao término do ano fiscal – nominalmente, 2,5 bilhões 
de reais para contratação de operações de crédito, com a caracte-
rística descrita.

Triênio concluído de forma virtuosa, absorvidos os impactos 
dos fatores externos que se precipitaram sobre a gestão financei-
ra do estado e reencontrado o ponto de equilíbrio fiscal, o ano de 
2022 anunciava-se como de alguma acomodação do cenário ex-
terno. Ledo equívoco: a economia mundial, ainda convalescendo 
dos efeitos da pandemia, é atingida frontalmente pelo conflito rus-
so-ucraniano, afetando de forma contundente a matriz energética 
europeia e em boa medida a produção agrícola de certos víveres 
também. O efeito se espraia mundo afora e atinge o nosso país – 
pressão cambial, inflação e consequente desdobramento em ter-
mos de fragilização da renda e emprego.

Vivenciamos em boa parte do ano entrevero entre os entes da 
federação, na busca de solução para reduzir o peso desta crise 
sobre itens mais fortemente atingidos. Ao fim do processo, houve 
redução brusca na alíquota de ICMS aplicável nos serviços e pro-
dutos relacionados aos segmentos de energia, telecomunicações e 
combustíveis - cuja anterior alíquota de incidência foi reduzida de 
forma abrupta, sem modulação de efeito.
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RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia a integração entre o pla-
nejamento e a execução orçamentária. Esse parâmetro identifica 
o montante dos créditos orçamentários autorizados, a despesa 
empenhada e a despesa realizada em confronto com a Receita 
realizada. O resultado orçamentário do Estado de Pernambuco 
continuou crescente, após os efeitos da pandemia nos anos de 
2020 e 2021. Com um crescimento percentual de 43,2% em rela-
ção ao mesmo período de 2021, o Estado apesar de ter crescido 
suas despesas orçamentárias no período em 19,2%, obteve um 
crescimento na receita orçamentária de 22,1%, gerando um re-
sultado orçamentário extremamente positivo, estabelecendo-se 
como o maior saldo da série histórica recente. Gráfico 27.

RESULTADO PRIMÁRIO PAGO

A apuração do resultado primário pago tem por objetivo 
avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capaci-
dade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para 
pagar suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), 
sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dí-
vida existente. Esse demonstrativo indica se os níveis de gastos 
são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas não-
-financeiras (primárias) são capazes de suportar as despesas 
não-financeiras (primárias). 

O resultado primário do Estado de Pernambuco simboliza 
o esforço fiscal na direção da diminuição da dívida consolidada 
líquida, visto que apresentou superávits primários em todos os 
períodos em estudo. No 4º bimestre de 2022, o resultado primá-
rio apresentou uma leve diminuição quando comparado ao mes-
mo período de 2021, reduzindo R$ 228,8 milhões (-5,9%). Ainda 
assim, a confrontação entre as receitas e despesas primárias no 
período, resultou em mais de R$ 3,6 bilhões, sendo o segundo 
melhor resultado da recente série histórica. Gráfico 28.

GRÁFICO 28: Resultado Primário Pago 4º bimestre (milhões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.

RESULTADOS 2019 - 2022

GRÁFICO 27: Resultado Orçamentário no 4º bimestre (milhões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.

4.2.2. Equilíbrio Fiscal do Estado

O Tesouro Estadual é o órgão da Secretaria de Fazenda respon-
sável por garantir que os recursos arrecadados serão distribu-
ídos conforme o orçamento aprovado pela Assembleia Legisla-
tiva.

A Coordenação de Controle do Tesouro Estadual (CTE), bus-
ca por meios para que os gastos ocorram com qualidade, acom-
panhamento e controle. Essa responsabilidade faz com que o 
Tesouro leve sempre em consideração a sustentabilidade das 
contas públicas do Estado.

 
Com isso, os principais objetivos desta área da Sefaz-PE são:

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

• Controlar os níveis de endividamento do Estado;

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

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

• Propor objetivos e estratégias, definindo metas e compr-
missos para o equilíbrio fiscal do Estado. 

OBJETIVOS
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RECEITA TOTAL E DESPESA TOTAL

No 4º bimestre de 2022, a Receita Total aumentou R$ 6.295 
milhões ou o equivalente a 22,1%, melhor resultado da recente sé-
rie histórica. O ICMS, principal tributo do Estado, cresceu R$ 552 
milhões (4,1%) graças às ações fiscais, sendo influenciado também 
pelos efeitos da inflação, principalmente a alta dos preços dos com-
bustíveis e da energia elétrica, que fogem ao controle de preços 
do Estado de Pernambuco. Destaca-se também o incremento de 
R$ 1.530 milhões do Fundo de Participação dos Estados (FPE), um 
crescimento de 27,1% com relação ao mesmo período de 2021. 

Além disso, houve maior incremento das Transferências ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB), com um aumento de R$ 244 milhões (20%), que tem 
como base o coeficiente de alunos matriculados na rede pública, 
Estado e Municípios. Nas Receitas de Capital tivemos um aumento 
de R$ 1.190 milhões, um incremento de 48% através de operações 
de crédito, frutos da nova classificação B do Estado de Pernam-
buco no indicador de Capacidade de Pagamento (CAPAG) aferido 

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que permitiu ao Estado 
acesso a novas linhas de crédito com garantias dadas pela União.

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

INVESTIMENTOS E INVERSÕES

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

GRÁFICO 29: Receita Total 
e Despesa Total no 

4º bimestre (mihões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, 

Assessoria, Balanço Geral do 
Estado e Projeções Fiscais.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SALDO A PAGAR)

A execução da despesa pública muitas vezes exige o cumpri-
mento de cronogramas que consomem vários meses podendo se 
estender para exercícios futuros. Assim, ao final de um exercício, se 
a despesa empenhada ainda não houver sido paga, seu valor será 
reconhecido como “restos a pagar”. 

O saldo de Restos a Pagar Processados (RPP) no 4º bimestre 
de 2022 possui o seu menor valor da recente série histórica, num 
montante de R$ 141 milhões, uma redução de 5,6% frente ao mesmo 
período do ano anterior. Com o incremento nas receitas correntes 
e o equilíbrio fiscal obtido nos últimos anos foi possível a redução 
progressiva do saldo de restos a pagar, bem como a redução da 
inscrição destes a partir do exercício de 2019.

GRÁFICO 30: Investimentos e Inversões no 4º bimestre (milhões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.

GRÁFICO 31: Restos a Pagar Processados no 4º bimestre (milhões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.
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DÍVIDA CONSOLIDADA (BRUTA X LÍQUIDA)

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Recei-
ta Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de servi-
ços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos itens específicos para União, Estados, DF e Municípios. 

Nesse sentido, a essência do conceito da RCL é incluir todas as 
receitas correntes e deduzir as transferências obrigatórias entre 
os entes da federação, principalmente as decorrentes de reparti-
ção de receitas tributárias, como a cota-parte do ICMS arrecadado 
pelo Estado e distribuído aos Municípios. 

Conforme os dados históricos analisados, é perceptível um au-
mento considerável na RCL, com um aumento percentual de 20,2% 
entre o 4º bimestre de 2021 e 2022, com um acréscimo de R$ 6,048 
bilhões em números absolutos, o melhor resultado da recente série 
histórica. Dessa forma, esse incremento da RCL possibilita melho-
rar os indicadores de comprometimento, como gastos com pessoal 
e dívida pública.

% DE APLICAÇÃO - EXECUTIVO | DESPESA LÍQUIDA
DE PESSOAL (LRF) - PODER EXECUTIVO

Conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 
frequência de verificação do cumprimento dos limites com a des-
pesa total com pessoal realiza-se ao final de cada quadrimestre. 
O percentual de aplicação é mensurado através da relação entre a 
despesa total com pessoal do Poder Executivo e a Receita Corrente 
Líquida Ajustada (deduzida das emendas parlamentares Federais 
individuais e de bancada). 

Vê-se que houve um esforço da gestão estadual em manter a 
continuidade do recuo do percentual de comprometimento da Re-
ceita Corrente Líquida, pois se comparando os dados quadrimes-
trais da série histórica a partir de 2019, chegou-se no 2° quadri-
mestre de 2022 ao menor comprometimento dentro do período de 
avaliação desse indicador.

GRÁFICO 34: Percentual (%) de Aplicação da Despesa Líquida de Pessoal.
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.

GRÁFICO 33: Receita Corrente Líquida no 4º bimestre (2017-2022) (milhões R$).
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.
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GRÁFICO 32: Dívida Consolidada (Bruta x Líquida) no 2º quadrimestre (milhões R$). 
Fonte: CTE/Sefaz-PE, Assessoria, Balanço Geral do Estado e Projeções Fiscais.
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C TE
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

Com o início do período pandêmico, a formação 
de despesas e receitas foi afetada principalmente 
devido a arrecadação do ICMS do Estado. Logo no 
mês de maio de 2020, já foi observada uma queda 
expressiva deste tributo. 

Contudo, no tópico referente à despesa de 
2020, a aplicação da receita em gastos de saú-
de, como decorrência natural do enfrentamento do 
estado em face ao superlativo desafio trazido pela 
pandemia ao nosso sistema de atendimento públi-
co, foi cerca de 40% superior ao que é ordinaria-
mente imposto pela constituição federal.

Como resultado deste importante acréscimo 
de aplicação de recursos no combate aos males 
derivados da COVID-19, Pernambuco apresenta 
índices de mortalidade bem inferiores à média do 
país e índices de contágio menores do que a mé-
dia da Região Nordeste.

Ações realizadas dentro do cenário de pandemia:

• Criação e implantação de instrumentos de 
monitoramento de fontes de recursos repas-
sados e sua aplicação, em razão da Pandemia 
do COVID-19.

• Implantação do Relatório REL023 e REL024, 
que fornece as informações das execuções 
orçamentárias das despesas com ações e 
serviços públicos de saúde, para o enfrenta-
mento da Pandemia do COVID-19. E do Rela-
tório REL022, que fornece as informações da 
economia da Dívida suspensa e aplicação de 
recursos no enfrentamento ao COVID-19.

• Implantação do Relatório REL022, no e-Fis-
co, que fornece as informações da economia 
da Dívida suspensa e aplicação de recursos no 
enfrentamento ao COVID-19.

• Priorização e engajamento da equipe técni-
ca – multissetorial – para atender aos requi-
sitos da Portaria STN nº 394/2020, de padro-
nização das fontes, com o intuito de conferir 
mais transparência e rastreabilidade no uso 
e aplicação dos recursos, neste contexto, das 
receitas originárias da União com o propósito 
de aplicação na saúde pública, decorrente dos 
efeitos da pandemia.

2019
   Assinatura digital certificada no e-Fisco - Para os documen-

tos de empenho, anulação de empenho, liquidação e estorno de 
liquidação.

   Elaboração de mais de 700 pareceres de avaliação de aumen-
to de despesa.

   Criação sistema de apuração das transferências Constitucio-
nais aos Municípios.

   Implantação do Estorno Automático de Repasses Bancários – 
ER e da assinatura eletrônica das Ordens Bancárias – OB.

   Relatório de avaliação e de revisão do Programa de Ajuste Fis-
cal do Estado – PAF.

   Criação de BI com informações da Dívida Pública contratual.

   Criação de versão de chatbot - Através da ferramenta What-
sapp com relatórios predefinidos.

   Automação dos Demonstrativos da LRF e dos Relatórios RREO. 

   Projeto Piloto Implantação do Sistema de Informação de Custos 
e Criação de DataMart - A fim de prover consultas dos dados. 

   Criação da diretoria de controle e monitoramento de despesas.

Sistema e-Fisco.
onte: Sefaz-PE
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   Acompanhamento e análise de impacto fiscal em mais 1.300 
processos.

   Monitoramento e simulação precisa dos auxílios federais.

   Antecipação da conclusão do Balanço Geral do Estado, bem 
como da Demonstração de Contas Anuais - Com a entrega à STN 
em prazo inferior ao legalmente determinado, com a finalidade de 
antecipar a avaliação da STN relativa à capacidade de pagamen-
to do Estado (CAPAG).

   Regularização Contábil - Aproximadamente 129 milhões 
(99,5% do montante a regularizar) de Despesas de Exercícios 
Anteriores – DEA com Folha de Pagamento do Poder Executivo – 
Administração Direta, e liquidação total das despesas com Folha 
referentes ao exercício de 2020.

   Desenvolvimento do Painel de Acompanhamento de Parcela-
mentos da Dívida Pública.

   1º lugar do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e 
Fiscal 2020, realizado pela STN.

2020
   Desenvolvimento do Painel RGF-RREO das Unidades da Federação.

2021
   Liderança Nacional, pelo 2º ano consecutivo, no “Ranking da 

Qualidade da Informação Contábil e Fiscal”, realizado pela STN > 
Melhor Contabilidade Pública do Brasil.

   Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação extraordi-
nária da classificação da Capacidade de Pagamento – CAPAG do 
Estado - Resultando em uma melhora na nota de CAPAG C para 
CAPAG B.

IMAGEM 9: Ranking do Tesouro 2020 | Estados. Fonte: Ranking do Tesouro|Gov.br. IMAGEM 11: Reportagem da Sefaz-PE no Jornal Diário de Pernambuco.
Fonte: Jornal DP.

IMAGEM 10: Cálculo para Classificação do Indicador CAPAG B. 
Fonte: CTE/Sefaz-PE

   Acompanhamento e análise de impacto fiscal em mais 2.500 
processos.

   Maior controle do fluxo de caixa e melhor controle das trans-
ferências constitucionais.

   Atualização do Novo Ementário da Classificação de Receita, 
exigível a partir do exercício de 2022.

   Integração das Atas de Registro de Preços, agilizando os pro-
cessos de empenho.

   Implementação, em parceria com o grupo responsável, do 
processo de Inscrição em 2021 e Execução em 2022 dos Restos a 
Pagar Não Processados no e-Fisco.

   Otimização dos recursos do Tesouro:

   Troca de fontes em empenhos de despesa do SUS, resulta-
do economia de R$ 57 milhões ao tesouro;

   Economia de R$ 32 milhões de reais com estudos e análises 
de repasses para o “Mínimo Aplicado ao Desenvolvimento 
de Ensino - MDE".

   Desenvolvimento e implantação do BI de PD (Big Data), para 
gestão dos pagamentos da conta única do tesouro.

IMAGEM 8: Painel RGD-RREO. Fonte: Sefaz-PE.
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2022
   Participação nas novas operações de crédito com o Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília, Consórcio 
Itaú-Santander-ABC destinando R$1,28 Bilhão de Reais em re-
cursos ao plano de investimentos estadual.

   Criação de Painel da Dívida Contratual.

   Otimização dos recursos do Tesouro em mais de R$ 90,8 milhões:

   R$ 27,5 MI de recursos do PNAE alocados nos itens Meren-
da Escolar;

   R$ 32,2 MI em recursos do Salário-Educação (superávit de 
2020 e 2022) para Merenda Terceirizada (refeições prontas);

   R$ 4,5 MI da Fonte do DEPEN-SERES para tornozeleiras e 
outras despesas de custeio;

   R$ 26,6 MI em despesas do COVID que foram custeados 
por Fontes Federais Próprias.

   Adequação do sistema e-Fisco à nova padronização de fontes 
de recursos.

   O Estado de Pernambuco manteve o conceito máximo (Aicf) no 
indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do SICONFI.

   Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação do Progra-
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal – PAF - Resul-
tando no cumprimento das metas nº 1 e 2 e, portanto, o Estado 
estando adimplente e sem sofrer penalidades. Além disso, foram 
alcançadas as seis metas pactuadas em 2021, resultando em 
bônus de 3% (três por cento) da RCL como espaço fiscal adicional 
para realizar operações de crédito a partir a partir de 2023.

   Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação da classifi-
cação da Capacidade de Pagamento – CAPAG do Estado - Refe-
rente ao exercício 2021, mantendo a nota CAPAG B, com melho-
ra na qualidade dos indicadores, apesar de ainda não suficiente 
para alcançar a CAPAG A.

   Criação de Painel da Dívida Contratual.

   Apoio ao desenvolvimento de robôs para automação dos se-
guintes processos internos.

   Acompanhamento e análise de impacto fiscal - Em mais de 
três mil processos (contratações, abertura de processo licitatório, 
chamamento público, entre outros) encaminhados à CPF através 
do sistema SEI, no exercício de 2022.

   Implantação do Projeto REINF (Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais) nas unidades gestoras 
do Estado.

IMAGEM 13: Logo EFD REINF: Fonte: Unipec RJ.

IMAGEM 12: Painel da Dívida Contratual. Fonte: Sefaz-PE
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4.3. Políticas Tributárias

Ao longo dos últimos quatro anos a Sefaz-PE, a área de políticas 
tributárias teve participação ativa no fomento ao desenvolvimento 
econômico e social do Estado por meio da ampliação dos incentivos 
fiscais, oportunizando a atração e ampliação de empreendimentos 
produtivos. 

Dentro dessa temática, seguem abaixo as informações sobre 
investimentos privados e empregos promovidos pelos principais in-
centivos fiscais do Estado de Pernambuco: o Programa de Desen-
volvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE, o Programa de 
Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – PROIND, o Pro-
grama de Estímulo à Atividade Portuária – PEAP 1 e PEAP 2 e o 
Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de 
Pernambuco – PRODEAUTO.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO – PRODEPE

O PRODEPE é o principal incentivo do Estado, concentrando as 
maiores indústrias e centrais de distribuição. Ele foi instituído com 
a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade in-
dustrial e no comércio atacadista de Pernambuco. Consolidado na 
Lei nº 11.675/ 1999 e regulamentado pelo Decreto nº 21.959/1999, 
trouxe quase dois bilhões em investimentos para o Estado nos úl-
timos quatro anos, conforme tabela a seguir, referente às conces-
sões até o mês de outubro:

ANO CONTRIBUINTES INVESTIMENTOS (R$) QTDE.
EMPREGOS

2019 123 R$ 693.372.801,63 3.138

2020 134 R$ 489.393.326,54 1.915

2021 147 R$ 377.188.353,00 2.173

2022 62 R$ 357.961.667,10 1.089

Total 466 R$ 1.917.916.148,27 8.315

2019 – AMBEV S.A. 2020 – QUÍMICA AMPARO LTDA

Itapissuma
Região Metropolitana de Recife

Itapissum
Região Metropolitana de Recife

Investimento de R$155 milhões Investimento de R$300 milhões

16 novos empregos 320 novos empregos

2021 – INDÚSTRIAS REUNIDAS 
RAYMUNDO DA FONTE S/A 2022 – MASTERBOI

Paulista
Região Metropolitana de Recife

Canhotinho
Agreste Pernambucano

Investimento de R$122 milhões Investimento de R$137 milhões 

84 novos empregos 564 novos empregos

OBJETIVOS RESULTADOS 2019 - 2022

TABELA 9: Visão dos Resultados do Programa PRODEPE (2019-2022). 
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

TABELA 10: Os maiores investimentos a cada ano (2019-2022). 
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

A concessão dos incentivos às empresas interessadas é dife-
renciada em função da natureza da atividade, especificação dos 
produtos fabricados e comercializados, localização geográfica e 
prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente 
ao desenvolvimento do estado de PE. O incentivo aplica-se às ati-
vidades de industrialização, centrais de distribuição e importação e 
consiste em crédito presumido a ser abatido do saldo devedor.
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 PROGRAMA DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO – PROIND

O PROIND foi instituído em 2017 com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento da atividade industrial no Estado de Pernambuco 
por meio da concessão de crédito presumido do imposto. Regula-
mentado pelo Anexo 33 do Decreto nº 44.650/2017, trouxe mais de 
R$840 milhões em investimentos para o Estado nos últimos quatro 
anos, conforme tabela abaixo, referente às concessões até o mês 
de outubro.

O PROIND tem se mostrado uma alternativa ao PRODEPE In-
dústria, oferecendo percentuais de crédito presumidos semelhan-
tes, possui penalidades menos gravosas aos descumprimentos de 
obrigações e valoriza a correção espontânea das irregularidades. 
Além disso, é concedido à empresa por inscrição estadual sem dis-
criminação de produtos, o que dá maior flexibilidade à empresa 
que não necessita pleitear modificações em seu Decreto concessivo 
a cada alteração/ampliação da atividade industrial.

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

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

• Alteração da decisão sobre a concessão do PROIND para o 
Conselho de Política;

• Tributária - CPT (Dec. 50.998/2021);

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

TABELA 11: Visão dos 
Resultados do Programa 
PROIND (2019-2022).
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

TABELA 12: Os maiores investimentos 
a cada ano (2019-2022).
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

ANO CONTRIBUINTES INVESTIMENTOS QTDE.
EMPREGOS

2019 24 R$ 108.058.391,59 2.410

2020 27 R$ 174.170.285,34 1.345

2021 68 R$ 317.402.400,00 2.446

2022 57 R$ 242.000.395,49 1.389

TOTAL 176 R$ 841.631.472,42 7.590

2019 – RIO BONITO NORDESTE
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA

2020 – OL INDÚSTRIA
DE PAPÉIS LTDA

Bonito
Agreste Pernambucano

Pombos
Mata Pernambucana

Investimento de R$23 milhões Investimento de R$70 milhões

156 novos empregos 290 novos empregos

2021 – METALÚRGICA BARRA
DO PIRAI S/A 2022 – AÇOMAIS LTDA

Ribeirão
Mata Pernambucana

Olinda
Região Metropolitana de Recife

Investimento de R$82 milhões Investimento de R$50 milhões

143 novos empregos 40 novos empregos
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LISTA NEGATIVA

A Lista Negativa é um Projeto que tem sido trabalhado por al-
guns Diretores que passaram pela Diretoria de Benefícios Fiscais e 
tem como objetivo simplificar e trazer mais transparência para a 
operação de importação com entrada pelo Estado de Pernambuco, 
com uma nova metodologia para autorização de concessão de in-
centivos para importação.

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

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

PROGRAMA DE ESTÍMULO À ATIVIDADE 
PORTUÁRIA - PEAP

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

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR 
AUTOMOTIVO DE PERNAMBUCO - PRODEAUTO

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

Este incentivo alcança um quantitativo de 100 (cem) contribuin-
tes com credenciamento ativo, de grande importância para o Estado, 
representando uma média mensal de R$ 6 bilhões em saídas totais e 
R$52,7 milhões de arrecadação para o Estado. Tem como seu expo-
ente a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e empresas 
sistemistas (estabelecimentos industriais que fornecem diretamen-
te produtos intermediários, embalagens, partes, peças, acessórios, 
componentes, matérias-primas e quaisquer outros insumos). 

ANO PROJETOS APROVADOS 
(INCLUINDO RENOVAÇÕES E PRORROGAÇÕES)

2019 6

2020 9

2021 10

2022 12

TABELA 13: Projetos aprovados por ano no Programa prodeauto (2019-2022).
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

ANO PROJETOS APROVADOS
 (INCLUINDO RENOVAÇÕES E PRORROGAÇÕES)

2019 125

2020 124

2021 146

2022 190

TABELA 14: Projetos aprovados por ano no Programa PEAP (2019-2022).
Fonte: DPT/Sefaz-PE.

cap 04  ›  participação da sefaz-pe nos resultados de pernambuco  ›  políticas tirbutárias



sefaz - perelatório de gestão146

 Utilizando um dispositivo do Convênio ICMS 190/17, o qual per-
mite a adesão aos benefícios fiscais concedidos por outra unidade 
federada da mesma região, foi implantada a sistemática denomi-
nada “Mais Atacadistas – Pernambuco”, que proporcionou a insta-
lação do Novo Atacarejo e a vinda para o estado do Grupo Mateus, 
com a instalação de mais de vinte estabelecimentos de atacarejo.

 Esse mesmo dispositivo, a partir da adesão da legislação do 
estado do Piauí, permitiu a manutenção da carga tributária re-
duzida de 12% para veículos novos, ocasionando maior competi-
tividade à fábrica da Jeep em Goiana. No que tange o setor aví-
cola também foi adotado esse mesmo procedimento, dessa vez 
aderindo à legislação do Estado do Ceará. Vale ressaltar que o 
segmento avícola no estado, gera mais de 160 mil empregos di-
retos e indiretos, espalhados em 120 cidades, quando se trata da 
produção de ovos e de aves, Pernambuco é o 4º maior produtor 
do Brasil e o maior do Nordeste, entregando mais de 12 milhões de 
ovos por dia e 14 milhões de frango por mês aos consumidores.

 Noutra vertente, a aprovação do pleito da Gramado Parks, 
grande empresa do segmento de hospitalidade e entretenimento 
proporcionou a implantação de um grande parque aquático e re-
sorts na praia dos Carneiros, com investimentos de R$ 480 milhões 
e criação de 750 empregos diretos nos próximos quatro anos.

 No cumprimento regular de suas atribuições a DPT realizou e 
coordenou ao longo do quadriênio (2019-2022) 135 (cento e trinta 
e cinco) reuniões do CPT (Conselho de Política Tributária), onde 
foram analisados os pleitos das empresas, inclusive com reuniões 
virtuais com os próprios contribuintes pleiteantes para uma me-
lhor interação e compreensão de suas necessidades, observando 
sempre as limitações impostas pela Lei Complementar 160/17 e 
do Convênio ICMS 190/17.

 Nessas reuniões foram discutidos e aprovados importantes 
projetos para o Estado de Pernambuco, dentre os quais podemos 
destacar a aprovação no CONFAZ do Convênio ICMS Nº 74/22, 
que possibilitou a atração da MAERSK, gigante mundial da nave-
gação marítima, segundo maior terminal de contêineres do Brasil, 
que se instalou em Suape, com investimentos de R$ 2,6 bilhões e 
geração de 350 postos diretos de trabalho. A capacidade inicial 
de movimentação desta empresa será de 400 mil TEUS, unida-
de equivalente a um contêiner de 20 pés, podendo ultrapassar a 
marca de 1,3 milhões de TEUS anuais, aumentando exponencial-
mente a liderança regional de Suape nesse tipo de carga.

Outro dado relevante foi a aprovação de seis convênios no 
Confaz que possibilitaram a edição de seis PERCs (Programa 
Especial de Recuperação de Créditos Tributários), resultando na 
regularização de quase 21 mil processos de débitos fiscais, com 
valor original de R$ 3,6 bilhões e recolhimento efetivo de R$ 1,18 
bilhões, restando um saldo parcelado de R$ 732 milhões.

DP T
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022
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ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

A Superintendência Jurídica da Fazenda (SJF) é primordial-
mente o órgão de assessoramento jurídico direto do Secretário 
da Fazenda e de suporte e orientação aos demais setores da Se-
faz, em matéria de direito tributário, administrativo e financeiro, 
realizando também a revisão e uniformização da interpretação da 
norma jurídica no âmbito tributário (ressalvada a competência do 
TATE), produzindo a norma no âmbito administrativo e financeiro 
e, ainda, supervisionando e coordenando toda a atividade jurídica 
desta Secretaria.

Também é órgão de cooperação com a PGE, monitorando e 
orientando os órgãos da Sefaz quanto ao cumprimento das ordens 
judiciais, prestando informações, bem como auxiliando na formu-
lação de subsídios e elaboração de laudos periciais necessários à 
defesa do Estado. 

O objetivo maior da SJF é coordenar a atividade jurídica da 
Sefaz, zelando para que sejam observados os princípios constitu-
cionais que orientam a Administração Pública, contribuindo para 
maior eficácia da atividade fazendária. Neste sentido, é válido des-
tacar a participação na elaboração da política tributária, na gestão 
institucional, na orientação quanto à aplicação das normas. 

Para a consecução de seus objetivos, a SJF é dividida em duas 
gerências: Gerência Jurídica da Fazenda e Gerência de Acompa-
nhamento de Processos Administrativo-Tributários e Judiciais.

Assessoramento técnico-jurídico ao Secretário da Fazenda 
e aos órgãos da Sefaz 

Dentro de sua competência para prestar assessoramento téc-
nico-jurídico e para coordenar a atividade jurídica na Sefaz, a SJF 
elaborou informações, cotas, despachos e notas técnicas respon-
dendo a questões formuladas pelos demais órgãos da Secretaria, 
analisando projetos de lei e indicações enviados pela Assembleia 
Legislativa ou oriundos de outras casas legislativas, de interesse da 
Secretaria. 

A SJF também revisou convênios, termos de cooperação téc-
nica, contratos e ajustes da Sefaz com outros órgãos ou entidades 
públicas ou privadas. 

4.4. Assessoramento, Orientação
 e Controle Interno da   
 Legalidade Tributária

São atribuições da SJF:

1. Uniformizar, quando provocada, a interpretação jurídica, no 
âmbito da Secretaria da Fazenda;

2. Prestar assessoramento de natureza jurídica, em matéria 
administrativa, financeira e tributária, diretamente ao Gabinete 
do Secretário e, subsidiariamente, aos demais órgãos da Secre-
taria da Fazenda;

3. Supervisionar e coordenar as atividades de natureza jurí-
dica desenvolvidas na Secretaria, mormente as relacionadas com 
a elaboração de atos normativos;

4. Coordenar internamente o acompanhamento, monitora-
mento e divulgação das ações judiciais de interesse da Secretaria 
da Fazenda.

GRÁFICO 35: Quantidade de 
elaborações de Atos

 Opinativos (2019-2022).
 Fonte: SJF/Sefaz-PE.

OBJETIVOS RESULTADOS 2019 - 2022
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Acompanhamento e assessoramento em
relação às ações judiciais 

A SJF realiza o acompanhamento das ações judiciais e asses-
sora a Sefaz nas matérias a elas relativas, tendo sido elaborados, 
dentre expedientes, ofícios e informações em mandado de segu-
rança, o total de 10.875 encaminhamentos. Nessa tarefa, a SJF 
orienta quanto ao cumprimento das ordens judiciais, analisando o 
alcance das decisões judiciais com vistas ao correto cumprimento. 

GRÁFICO 36: Quantidade de Atos Normativos revisados 
ou produzidos (2019-2022). 
Fonte: SJF/Sefaz-PE.

Revisão e produção de atos normativos

A SJF supervisionou, coordenou e revisou as normas tributá-
rias elaboradas pela DLO e as minutas de normas concessivas de 
incentivos fiscais (PRODEPE e PROIND) originárias da DBF, bem 
como produziu as normas financeiras propostas pela CTE e as nor-
mas administrativas demandadas pela SCI, sendo 83 projetos de 
lei, 1.292 minutas de decreto e 375 minutas de portaria. Com isso, 
controlou-se a constitucionalidade e legalidade das normas, obje-
tivando dar maior eficácia à sua aplicação. 

GRÁFICO 37: Atividades referentes às Ações Judiciais.
Fonte: SJF/Sefaz-PE.
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2020
   Elaboração do novo regulamento da Sefaz.

   Participação na elaboração das normas da Sefaz relativas à 
Lei Geral de Proteção da Dados. 

2021
   Atuação para a tomada de decisão quanto à atual legislação 

do diferencial de alíquota para adequação ao Tema 1093 – Di-
ferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a 
não contribuintes - do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 1287019.

   Estudo do Tema STF nº 456 - Cobrança antecipada de ICMS 
no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federa-
ção, em sede do RE 598677.

   Estudo sobre a não incidência do ICMS no deslocamento de 
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2022
   Emissão de pareceres sobre pedidos relativos ao concurso 

para a atividade de apoio administrativo da Sefaz. 

   Estudo sobre as alterações das Leis Complementares nº 192 e 
194 de 2022 - Sobre a tributação de combustível, energia elétrica 
e telecomunicações.

Orientação no fornecimento de subsídios para defesa
do Estado nas ações judiciais 

A SJF orientou as diversas diretorias quanto à prestação de 
informações para subsidiar a defesa do Estado, bem como auxiliou 
na elaboração de laudos periciais nas ações judiciais de interesse 
da Sefaz. Dessa forma, a SJF também coopera com a Procuradoria 
Geral do Estado em sua missão institucional. 

Acompanhamento das Ações Judiciais Relevantes 
em Trâmite no Supremo Tribunal Federal 

As ações judiciais em trâmite no STF, com repercussão rele-
vante para a Sefaz e o Estado de Pernambuco, têm tido um acom-
panhamento especial pela SJF, com a realização de estudos para 
adequar os efeitos das decisões na legislação estadual e para mini-
mizar as repercussões de eventuais decisões desfavoráveis. 

A SJF também participa de Grupos de Trabalhos (GT-10 e GT-
47) do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz, junto 
com representantes de outras Unidades Federativas, com a finali-
dade de analisar as propostas de reforma tributária, bem como as 
principais alterações legislativas, que são debatidas no Congresso 
Nacional. 

Acompanhamento e pronunciamento nos pedidos
de acesso à informação e participação no 
Comitê de Acesso à Informação 

 Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, com o intuito 
de dar mais transparência à gestão fazendária, a SJF acompanha 
e orienta juridicamente as diversas diretorias nas respostas aos pe-
didos de acesso à informação – PAI ou respectivos recursos, enca-
minhados à Sefaz, no total de 90. Além disso, a SJF representa a 
Sefaz no Comitê de Acesso à Informação instituído por meio do art. 
3º da Lei nº 14.804, de 29.10.2012. 

Participação na implantação da LGPD na Sefaz 
A SJF participou da implantação, no âmbito da Sefaz, da Lei 

Geral de Proteção de Dados – LGPD -, sendo responsável pela ela-
boração de normas internas relativas à política de privacidade de 
dados pessoais. Além disso, orienta quanto à aplicação da referida 
Lei e revisa os acordos, ajustes, convênios e contratos nos quais a 
Sefaz é parte, cujo objeto compreende compartilhamento de dados 
pessoais, celebrados após a vigência desse diploma legal. 

Acompanhamento de processos seletivos para cargos
da Sefaz e de processos de movimentação de pessoal 
– Progressão e Promoção 

A SJF integrou as comissões organizadoras dos concursos para 
Auditor Fiscal do Tesouro Estadual e de Analista e Assistente de 
Apoio Administrativo, bem como presta orientação jurídica nos 
processos de progressão e promoção de AFTE e JATTE, seja na 
elaboração dos respectivos atos normativos seja na análise dos re-
cursos interpostos

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9 

A SJF participou da elaboração de atos nor-
mativos (portarias, resoluções) adotando medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pú-
blica de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus, medidas essas relativas à requisi-
ção administrativa de materiais; à dilação de prazos 
processuais; à adoção de protocolos e diretrizes para 
funcionamento da Sefaz e garantia de proteção a 
seus servidores. 

S JF
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022

2019
   Elaboração de normas sobre a Nota Fiscal Solidária - Progra-

ma de transferência de renda a famílias carentes, permitindo o 
reembolso de 5% nos gastos feitos com alimentos, itens de higiene 
pessoal, botijões de gás etc. 

   Alteração dos procedimentos para revisão das minutas do 
PRODEPE - Com a finalidade de agilizar a publicação dos decretos 
de fruição logo após as decisões do CONDIC e do Conselho Diretor. 

IMAGEM 14: Página do Programade Transferência de Renda Familiar. 
Fonte: Serviços Web | Sefaz-PE.
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GRÁFICO 38: Decisões proferidas. 
Fonte: TATE/Sefaz-PE.

OBJETIVOS RESULTADOS 2019 - 2022

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
DO ESTADO (TATE)

O Contencioso Administrativo Tributário do Estado, composto 
pelo Tribunal Administrativo Tributário do Estado e pela primeira 
instância de julgamento, tem como objetivo realizar o controle in-
terno de legalidade dos lançamentos tributários efetuados pelos 
órgãos fazendários de fiscalização e atendimento, assim como re-
visar pedidos de restituição dos contribuintes, nas hipóteses legais. 

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

Como consequência, a atuação dos órgãos de controle de le-
galidade do lançamento tem como objetivo, também, robustecer 
juridicamente exigências fiscais legítimas, com a agregação de fun-
damentos e provas aos créditos definitivamente constituídos após o 
processo administrativo, de modo a favorecer o convencimento do 
contribuinte do acerto da medida fiscal adotada ou melhor subsi-
diar a recuperação judicial do crédito pelo Estado.

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

O Contencioso Administrativo Tributário do Estado passou por 
alterações relevantes no quadriênio 2019 – 2022, como mencio-
nado no capítulo 1 do relatório, com impacto direto nos resultados 
alcançados ao final do período. 

Em 01/05/2019, entrou em vigor a totalidade da Lei nº 
15.683/2015, que redefiniu a estrutura dos órgãos julgadores. Com 
a alteração, foi instituída a primeira instância de julgamento, que 
passou a contar com 13 cargos de julgadores monocráticos. 

Quando a alteração da estrutura foi efetivada, a primeira ins-
tância foi inicialmente preenchida por 6 julgadores, enquanto ou-
tros 6 julgadores compuseram os órgãos colegiados, diante do dé-
ficit de pessoal no órgão.

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

Em 2021, a reforma foi concluída com a nomeação de 13 jul-
gadores para preenchimento dos cargos já vagos em 2019 e duas 
vacâncias supervenientes. Assim, em 2021, os cargos existentes no 
Contencioso foram integralmente ocupados. A posse dos novos jul-
gadores foi seguida da participação de membros do Contencioso 
no curso de formação promovido pela ESAFAZ, com o ensino em 
tempo real por videoconferência e a posterior disponibilização das 
aulas em gravação. 

Ainda em 2021, a integral ocupação dos cargos integrantes dos 
órgãos colegiados foi acompanhada do retorno da sua atividade 
plena através da realização de sessões de julgamento por video-
conferência, em face da persistência da pandemia da COVID-19. 
Neste ponto, evoluiu-se de 65 decisões proferidas em turmas e no 
pleno no ano de 2020 para 624 processos julgados nas mesmas 
instâncias em 2021.

Com tais alterações, passou-se da expedição de 926 decisões 
pelo Contencioso no ano de 2019 para a prolação de 1.842 julgados 
em 2022, até 10 de outubro. 
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GRÁFICO 40: Volume de Créditos Tributários Totais (tributo, multa e juros) (milhões R$).
Fonte: TATE/Sefaz-PE.

GRÁFICO 39: Processos definitivamente julgados.
Fonte: TATE/Sefaz-PE.

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

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

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

Por outro lado, a absorção do impacto 
causado pela pandemia serviu para moder-
nizar aspectos da atividade: foram adotados 
canais digitais de atendimento e recepção de 
documentos (especialmente e-mail), foi difun-
dida a utilização de assinaturas digitais em 
decisões (inclusive por meio do SEI) e video-
conferências foram utilizadas para a realiza-
ção de sessões de julgamento, reuniões e des-
pachos diversos.

Como consequência imediata do incremento, em 2022, até a 
mesma data, foram julgados 1.346 processos definitivamente (es-
gotada a possibilidade de recurso), em comparação com os 695 en-
cerrados em 2019 e com a média anual de 632 verificada no qua-
driênio 2015 – 2018.

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

O aumento dos indicadores demonstra a evolução alcançada pelo 
Contencioso, atribuída principalmente às alterações promovidas na 
estrutura organizacional e ao preenchimento do quadro funcional.
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OBJETIVOS

LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIAS

A Diretoria de Legislação e Orientação Tributárias – DLO tem 
como objetivo a elaboração dos atos normativos relativos a tribu-
tos estaduais, inclusive Regimes Especiais, de acordo com as deci-
sões de política tributária da Sefaz. A partir da publicação das leis, 
decretos, portarias e instruções normativas, cabe à DLO orientar 
tanto o público em geral, que interage com a Sefaz, como os seus ór-
gãos internos, na correta aplicação da legislação tributária estadual. 

Em relação ao contribuinte, a DLO disponibiliza vários canais de 
orientação tributária:

• Informativos Fiscais: são manuais práticos sobre determi-
nado assunto da legislação, disponíveis na página da Sefaz 
na internet;

• Orientação pontual: onde o contribuinte acessa o Telesefaz 
e tem sua dúvida respondida por um auditor;

• Consultas formais: são solicitadas pelo contribuinte por 
meio da ARE Virtual, com dúvidas específicas sobre dispo-
sitivo da legislação tributária, obtendo resposta por escrito.

A DLO ainda presta um importante serviço de divulgação da le-
gislação que produz, de forma sistematizada, propiciando ao usuário 
um acesso rápido e organizado por ano, tipo de normativo, tema, etc.

2019
   Alteração da estrutura do Contencioso, com a entrada em vigor 

pleno da Lei nº 15.683/2015.

2021
   Introdução dos julgamentos por videoconferência nos colegiados.

   Realização de curso de formação para os empossados.

TATE
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022

   Nomeação e posse de 13 novos julgadores.

IMAGEM 15: Curso de Formação Virtual para os Empossado. Fonte: Sefaz-PE.
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2022
   Retomada do projeto de modernização do sistema CAT-e.

IMAGEM 16: Nomeação dos Novos Julgadores. Fonte: Sefaz-PE.
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JAN/FEV 2020 JAN/FEV 2022

Orientação a contribuente

196 237

Orientação fazendário

97 207

Atualização atos COTEPE ICMS - CONFAZ

15 42

Versõs de minutas geradas

69 140

Despachos Consultas

13 40

Regime especial

9 (média 10 meses) 10 (média de 74 dias)

TABELA 15: Aumento da produtividade com Trabalho Remoto.
Fonte: DLO/Sefaz-PE.

RESULTADOS 2019 - 2022
I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

De forma compulsória, foi necessária uma 
mudança radical na forma de trabalho: de 
100% presencial para 100% remoto. Essa mu-
dança forçada mostrou um novo formato de 
trabalho muito mais produtivo do que o ante-
rior. 

A distância forçou a utilização de todas 
as ferramentas disponíveis para controle e 
acompanhamento dos processos produti-
vos da DLO. O trabalho remoto ao invés de 
afastar as pessoas, na realidade deu à gestão 
mais controle de suas atividades. No quadro 
ao lado é apresentado um levantamento do 
aumento da produtividade durante o traba-
lho remoto em comparação com o trabalho 
presencial, construído para solicitar à CAT a 
possibilidade de adoção de um modelo híbrido 
permanente para a DLO.

Foram introduzidas de forma mais acen-
tuada todas as ferramentas que já estavam 
à disposição da equipe, como a adoção do 
processo eletrônico para todas as deman-
das (SEI) e criação de grupos do Whatsapp 
para uso exclusivo de trabalho, com hora de 
início e fim de expediente, além do uso de fer-
ramentas de videoconferência para realiza-
ção de reuniões de trabalho e de acompanha-
mento de produtividade. 

A DLO é uma área de grande importância no que tange a elabo-
ração de atos normativos, atendimentos de orientação sobre a apli-
cação da legislação tributária e elaboração de despachos referentes 
a solicitações de regimes especiais. A seguir é possível visualizar como 
se deu a realização destes processos ao longo do último quadriênio.

No que tange à elaboração de atos normativos, em 2019 houve 
a publicação de 119 atos diversos, onde se primou por uma maior 
clareza, no sentido de simplificar a legislação e torná-la mais aces-
sível ao usuário da norma. Nos dois anos seguintes, foram publica-
dos respectivamente 142 e 91 atos normativos.

Quanto aos atendimentos de orientação sobre a aplicação da 
legislação tributária, em 2020, apesar dos desafios do trabalho 
remoto em meio à pandemia, foram obtidos números bastante 
expressivos: 1288 orientações externas e 340 orientações inter-
nas, todas por e-mail. Já no ano de 2022, foram 1052 orientações 
externas e 523 destinadas ao público interno, através do uso do 
e-mail institucional, além de 146 resoluções de consulta publicadas.

Outro processo realizado é a elaboração de despachos rela-
tivos a solicitações de regimes especiais. No ano de 2021 foram 
19, enquanto no ano de 2022 foram 20 solicitações respondidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do quadriênio, a DLO foi responsável pelo atendi-
mento da Área Tributária e do Conselho de Política Tributária 
– CPT, para elaboração e sistematização de atos normativos 
objetivando melhorar a arrecadação e atender pleitos de contri-
buintes em consonância com a política tributária da Sefaz.

Além disso, ficou à frente da elaboração e revisão de Infor-
mativos Fiscais e teve participação permanente no GT 06 (Livros 
e Documentos Fiscais eletrônicos, outras obrigações acessórias) 
e no GT11 (Sistematização) da Comissão Técnica Permanente do 
ICMS - Cotepe/ICMS. 

Outras atividades desempenhadas pela DLO:

Na página da Sefaz na Internet:

• Atualização permanente da legislação tributária;

• Disponibilização mensal em PDF do livro do Regulamen-
to do ICMS atualizado;

• Disponibilização das ementas dos despachos de regimes 
especiais proferidos, de 2019 até 2021. A partir dos des-
pachos proferidos em 2022, a disponibilização inclui o 
seu inteiro teor.

Na Intranet da Sefaz:

• Disponibilização das Informações Fiscais prestadas pela 
DLO em 2021;

• Disponibilização do inteiro teor dos despachos de regi-
mes especiais proferidos, de 2019 até 2022.
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2019
   Registro e depósito junto ao Confaz das alterações e revogações 

dos atos normativos e normativos concessivos - Que instituíram be-
nefícios fiscais sem amparo do Confaz, consequentemente reinstitu-
ídos pelo Estado de Pernambuco (LC Federal 160/2016 e Convênio 
ICMS 190/2017).

   Criação e execução do projeto “DLO Itinerante”.

    Incorporação de normas autônomas ao Regulamento do ICMS 
- Desde 2019 a DLO vem incorporando decretos e outras normas 
“avulsas” ao Regulamento do ICMS. (1 em 2019, 7 em 2021 e 9 em 
2022). Essas incorporações têm por objetivo deixar em um único ato 
normativo toda a legislação do ICMS do Estado de Pernambuco, con-
tribuindo assim para que a legislação esteja mais acessível a todos.

2020
   Elaboração de planilha para acompanhamento do fluxo de elabo-

ração/revisão/publicação das minutas de atos normativos relativos à 
legislação tributária - Possibilitando uma informação atualizada so-
bre o estágio das minutas. 

DLO
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022

2021
   Incorporados ao Regulamento do ICMS 6 programas ou sistemáticas:

   Programa de Desenvolvimento do Setor Vitivinícola do Estado de PE;

   Polo de Poliéster;

   Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica Pesada As-

sociada do Estado de Pernambuco – Prodinpe;

   Programa de Estímulo à Atividade Portuária – Peap;

   Sistemática de tributação relativa a gado e produto derivado do seu abate;

   Operações com tilápia. 

2022
   Readequação dos termos finais de todas as normas relativas a benefí-

cios fiscais submetidos à Lei Complementar Federal nº 160/2017 e ao Con-
vênio ICMS 190/2017 - Tendo em vista as alterações ocorridas em 2021 e 
2022 nos mencionados atos normativos.

   Incorporados ao Regulamento do ICMS 5 programas ou sistemáticas, 
havendo mais 5 em andamento para incorporação ainda em 2022.

Já incorporadas:

   Parcelamento de Crédito Tributário;
   Regime de Substituição Tributária;
   Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de Pernam-

buco – Prodeauto;
   Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco – Proind;
   Programa de Desenvolvimento da Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e Bo-

las Esportivas do Estado de Pernambuco.

Em andamento:

   Sistemática relativa a Fios, Tecidos, Artigos de Armarinho e Confecções;
   Cesta Básica;
   Dispensa de Inscrição no Cacepe;
   ICMS Consumidor Final;
   Operações com Máquinas de Autoatendimento. 
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Capítulo 05 5.1. Carta do Secretário Executivo 
 da Secretaria de Coordenação 
 Institucional (SCI)

Fábio Soares
Secretário Executivo da Secretaria de 
Coordenação Institucional 2019-2022

A atuação da Secretaria Executiva de Coordenação Institucio-
nal ao longo desta gestão tem sido pautada pela modernização e 
transformação digital e pela diretriz de aprimorar os resultados 
das atividades de gestão, principalmente no que está relacionado 
às áreas administrativa, financeira, de tecnologia da informação, 
de planejamento estratégico e de gestão de pessoas em âmbito in-
terno à Sefaz.

Com o propósito de ampliação e fortalecimento da força de tra-
balho fazendária, a nossa área de gestão de pessoas, coordenou 
importantes ações de ampliação do quadro da Sefaz-PE com a re-
alização de concurso público e contratação de 78 (setenta e oito) 
servidores para os cargos do Grupo Ocupacional de Apoio Admi-
nistrativo às Atividades Fazendárias – GOAAF. Dentro deste con-
texto e utilizando recursos do nosso Projeto Estratégico de Moder-
nização, foi elaborado o Programa de Integração “Todos a Bordo”, 
que contemplou um ciclo de atividades organizadas com base em 
três pilares norteadores: formação, conexão e aprendizado prático. 
Foram três semanas voltadas para apresentação e conhecimento 
das principais áreas em que os novos servidores foram alocados, 
palestras com lideranças da Sefaz e especialistas, além de um tra-
balho de alocação estratégica com base nas necessidades da Se-
cretaria e no perfil do servidor.

Falando ainda sobre o maior patrimônio desta casa: o Servi-
dor da Secretaria da Fazenda, está em andamento o concurso para 
provimento de 20 (vinte) vagas para o cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Estadual (AFTE), carreira integrante do Grupo Ocupacio-
nal de Administração Tributária (GOATE), onde deveremos suprir 
a necessidade de postos de trabalho da atividade fim da Sefaz e 
contribuir para ampliação da arrecadação tributária e o equilíbrio 
fiscal no Estado de Pernambuco.

Apesar dos desafios adicionais de cuidar e qualificar as nossas 
equipes, impostos pela pandemia de COVID-19, foi possível vislum-
brar oportunidades como o crescimento de 90,6% de ofertas de ca-
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pacitação remota e a distância. A Escola Fazendária de Pernambu-
co (ESAFAZ) é uma referência nacional e iniciou vários programas, 
entre eles, a construção das trilhas de aprendizagem, que visam 
apoiar as mudanças e melhorias dos diversos processos de negócio 
da Sefaz, tornando o aprendizado mais flexível, autônomo, interati-
vo, efetivo e com maior impacto na solução de problemas, melhoria 
contínua de processos e alcance dos objetivos estratégicos orga-
nizacionais. A ESAFAZ também contratou o serviço de consultoria 
na área educacional para concepção e modelagem da unidade de 
educação corporativa, a fim de garantir o processo de capacitação 
e desenvolvimento dos servidores fazendários e dos servidores das 
unidades gestoras referente à utilização de sistemas financeiros, 
mantidos pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco. 

Essas duas iniciativas estão contempladas no componente da 
gestão fazendária e transparência fiscal utilizando cerca de R$ 1 
milhão em recursos do Profisco. Os recursos à disposição da Escola 
Fazendária para programas de formação continuada ultrapassam 
o valor de R$ 8 milhões, o que reforça o compromisso da gestão 
com a capacitação para inovação.

Outra iniciativa de destaque é o Espaço Memorial Sefaz ideali-
zado com o objetivo de proporcionar o reconhecimento, a proteção 
e a valorização dos servidores e do patrimônio histórico desta Se-
cretaria, bem como construir um espaço para a dinamização das 
ações educativas do Programa de Educação Fiscal, implementando 
esforços para a criação de um espaço de memória, cultura e edu-
cação fiscal, o que deixará o legado de um trabalho conjunto com 
a sociedade de forma ampla, crítica e afetiva sobre a história da 
Sefaz, seus valores e visões de mundo, mobilizada pela cidadania 
fiscal, pela solidariedade e pela transformação social. A reforma do 
Espaço contempla o projeto de obra civil, expografia e catalogação 
e digitalização do acervo da Secretaria.

Inovação e Tecnologia têm sido marcas históricas desta Secre-
taria. É sempre empolgante o desafio de gestão e evolução da infra-

-estrutura e serviços de TI da Sefaz. Com muito orgulho, investimos 
no aprimoramento de processos e resultados de TIC. Atualizamos o 
parque tecnológico da Sefaz, com investimentos superiores a R$ 35 
milhões. Enfatizamos que o nosso Data Center e os nossos serviços 
de TI são um dos mais importantes no âmbito estadual, pois arma-
zenam e gerenciam todos os fluxos das informações das receitas de 
arrecadação e das despesas de custeio e investimento do Estado 
de Pernambuco, por meio do sistema e-Fisco. Além de cuidar de 
pessoas e da tecnologia que está por detrás das Receitas e Des-
pesas, as nossas Superintendências de Coordenação Institucional 
também apoiam e suportam o desafios finalísticos da missão da 
Sefaz que todo fazendário conhece bem: Prover e gerir os recursos 
necessários à implantação das políticas públicas do Estado man-
tendo o equilíbrio fiscal.

Nesse sentido de apoio à modernização, tecnologia, inovação e 
administração interna, destaco como projeto com importante cunho 
institucional interno o da automação de identificação veicular, para 
prestação do serviço de registro de passagem de veículos de carga 
em Pontos de Controle instalados em rodovias no território do esta-
do de Pernambuco. Este projeto, de contratação inovadora, objetiva 
racionalizar e agilizar os procedimentos de auditoria e fiscalização 
de tributos, mercadorias e prestação de serviços propiciando maior 
controle da comercialização, circulação de mercadorias e prestação 
de serviços, no intuito de reduzir significativamente a sonegação 
fiscal, o contrabando, o descaminho, a falsificação e furto de mer-
cadorias no país, favorecendo um ambiente de concorrência leal.

Saindo das “fronteiras” da Sefaz, mas ainda dentro do contexto 
de uma gestão fiscal abrangente, vivenciamos uma gestão integra-
da, que conquistou parcerias relevantes com os outros órgãos da 
administração direta do governo de Pernambuco, principalmente 
no que toca os investimentos relacionados ao Projeto de Aperfei-
çoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco – Profisco II PE. Como 
exemplos dessas parcerias, temos a implantação pela Secretaria 

de Administração do novo Sistema da Folha de Pagamento e de Ges-
tão de Pessoas do Estado, que contou com investimentos superiores 
a R$ 20 milhões. Outro interlocutor é a Secretaria de Planejamen-
to que, também por meio do Profisco, fez aquisições relacionadas à 
instalação, implantação e repasse tecnológico, com o intuito de me-
lhorar o tempo e a qualidade dos pareceres de subsídio à decisão 
de alocação de recursos orçamentários e produção de informações 
de monitoramento das ações prioritárias do governo. Na Secretaria 
de Saúde, houve a contratação de licença e implantação da solução 
informatizada de controle dos contratos de gestão entre a Secreta-
ria de Saúde do Estado de Pernambuco e as Organizações Sociais de 
Saúde - OSS, com foco na informatização dos processos, permitindo 
que os dados analíticos captados diretamente dos sistemas das Uni-
dades de Saúde e OSS gerem as informações necessárias ao controle 
da execução do contrato de gestão e a respectiva prestação de con-
tas econômico-financeira. 

Coadunando com a importância do tema da transparência e con-
trole do Gasto Público, ainda em parceria externa para a excelência 
da gestão fiscal, dessa vez com a Secretaria de Controladoria Geral 
do Estado – SCGE, apoiamos a contratação de empresa especializa-
da em serviços de análise, extração de dados e automação de proce-
dimentos para acompanhamento da regularidade estadual perante 
o CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Volun-
tárias). Essa demanda objetiva implantar a automação controle da 
regularidade, do envio de alertas preventivos aos órgãos e sanar a 
carência de sistema que realize o controle da regularidade, direcio-
nado a demonstração de valores gerenciais, analíticos e históricos, 
quantidade de inscrições e informações detalhadas.

Ainda sobre os temas da Eficiência, Transparência e Controle Pú-
blico, um outro projeto interno e de extrema relevância à Coordena-
ção Institucional da Sefaz foi o de reestruturação da Própria SCI, com 
o redesenho de áreas e de processos para automação, com a implan-
tação da semente de uma Central de Serviços Internos da Sefaz e a 

implantação da Assessoria Especial de Controle Interno que tem a 
missão de orientar os gestores no desenvolvimento, implantação e 
correição dos processos, além do monitoramento das recomenda-
ções dos órgãos de controle.

Assumindo uma equipe técnica de extrema competência em 
planejamento e gestão e em parceria com os agentes de transfor-
mação, nosso desafio constante foi o de cuidar das pessoas, estan-
do tecnologicamente conectados a uma administração que visou à 
melhoria contínua dos processos internos, resgatou a eficiência dos 
relacionamentos com nossos clientes e fornecedores. Dessa forma, 
como Coordenação Institucional, aprimoramos os resultados das 
nossas entregas dando suporte contínuo e subsídios para o pro-
vimento interno dos recursos necessários ao bom funcionamento 
desta casa centenária em um caminho que, com certeza, continuará 
a ser trilhado.
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5.2. Gestão Administrativa LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

A Diretoria de Licitações e Contratos é peça fundamental para o au-
xílio do atendimento das necessidades da Secretaria da Fazenda do Es-
tado de Pernambuco no desempenho de suas atividades institucionais.

Isso porque todas as aquisições, compras de insumo e materiais, lo-
cações e serviços necessitam do regular processo licitatório para sua 
concretização. Porém, não basta comprar, é preciso comprar bem.

É com esse enfoque que o setor de licitações e contratos busca apri-
moramento contínuo de seus processos e treinamento do pessoal en-
volvido, de modo a minimizar o tempo necessário para a conclusão dos 
processos licitatórios, buscando sempre a maior economicidade para os 
cofres públicos e respeitando os princípios intrínsecos às licitações.

Da mesma forma, a Diretoria, através da Gerência Administrativa 
de Contratos, é responsável pela formalização dos contratos decor-
rentes dos processos licitatórios, através de sistema próprio de gestão. 
Também possui a incumbência de formalizar e registrar convênios, ter-
mos de cooperação e demais instrumentos correlatos necessários para 
o desenvolvimento das atividades finalísticas da Secretaria.

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

OBJETIVOS

cap 05  ›  participação da gestão na eficiência organizacional  ›  gestão administrativa



sefaz - perelatório de gestão172 173

CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

A DILC é responsável por realizar os processos licitatórios no 
âmbito da Sefaz. Para isso, são acompanhados os seguintes indica-
dores nos Gráficos 41, 42, 43 e 44.

RESULTADOS 2019 - 2022

Processos Concluídos

GRÁFICO 41: Processos Licitatórios Concluídos. 
Fonte: DILC/Sefaz-PE.

Valores envolvidos 

Como resultado dos processos licitatórios, podemos dividir a ori-
gem da fonte dos recursos a partir de 2021, ano em que o programa 
PROFISCO II começou a ser executado, como ilustra o gráfico 42:

GRÁFICO 42: Origem das fontes de recursos pelo seu quantitativo de processos e 
seus valores (milhões R$). De 2021 a setembro de 2022. Fonte: DILC/Sefaz-PE.

GRÁFICO 43: Valores Licitados de 2019 a setembro de 2022 (milhões R$). 
Fonte: DILC/Sefaz-PE.
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Ações realizadas dentro do cenário de 
pandemia:

• Implementação do processo de trans-
formação digital do setor, por meio da uti-
lização de ferramentas desenvolvidas para 
possibilitar o Teletrabalho da equipe, como 
por exemplo, o sistema de gestão dos contra-
tos – ECONTI;

• Criação de fluxos de trabalho que pos-
sibilitaram aos novos colaboradores entender 
a rotina administrativa e o regime de compe-
tências do setor;

• Implementação de rodízio entre os co-
laboradores para atender às demandas que 
necessitavam de alguma intervenção presen-
cial durante a rotina de trabalho;

• Criação de planilhas de acompanha-
mento para monitorar a produtividade da 
equipe durante o exercício das suas ativida-
des em Teletrabalho. 

GRÁFICO 44: Quantidade de demandas concluídas de 2019 a setembro de 2022. 
Fonte: DILC/Sefaz-PE.

Intervenções em Contratos/Convênios INFRAESTRUTURA, 
ENGENHARIA E 
LOGÍSTICA Atualmente, a gestão patrimonial da Sefaz é realizada por 

duas diretorias que se dividem entre funções de infraestrutura, en-
genharia e logística. 

A Diretoria de Logística (DILOG), é a responsável por planejar, 
coordenar e controlar as atividades relativas à gestão dos contra-
tos de serviços administrativos terceirizados e dos materiais e bens 
utilizados, no âmbito da Secretaria. 

Já a Diretoria de Engenharia (DIENG) tem como missão admi-
nistrar as atividades relativas à energia elétrica, água, telefonia, 
obras e serviços de engenharia e manutenção predial.

OBJETIVOS
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Com o avanço da pandemia no país e no estado de Pernambuco, o trabalho precisou ser totalmente migrado para o digital. Com isso, 
obras precisaram ser pausadas e despriorizadas, a realização de leilões de mercadorias apreendidas foi adaptada para um modelo 
online, sendo feitos estes eventos de maneira virtual. Além disso, a compra de materiais essenciais para o dia a dia “normal” de traba-
lho, também precisou ser suspensa. 

Após a diminuição no quadro de infecções pelo vírus e o início da volta ao trabalho presencial, a parte de infraestrutura e logística foi 
essencial para a compra de materiais que ajudassem na proteção contra a COVID-19 e adaptação dos prédios da Sefaz-PE para 
receber de volta os servidores com maior segurança, respeitando o distanciamento social e seguindo os padrões estabelecidos pelas 
organizações de saúde. 

RESULTADOS 2019 - 2022

5.3. Gestão Financeira Interna

Em uma das mudanças implementadas na estrutura organiza-
cional da Sefaz, e detalhadas no capítulo 1 deste Relatório, a Dire-
toria Financeira e de Contabilidade passaram a integrar a Superin-
tendência de Gestão e Finanças. A partir da implementação dessa 
alteração, os temas internos de Gestão Orçamentária, Financeira 
e Contábil da Secretaria da Fazenda ficaram sob a coordenação e 
responsabilidade de uma única Superintendência.

 Nesse arranjo institucional, compete à Diretoria Financeira - 
DIFIN a responsabilidade de coordenar, supervisionar e organizar 
as atividades de execução orçamentária e financeira, no tocante 
à operacionalização das despesas de pessoal, de custeio e de in-
vestimento, bem como o acompanhamento fiscal dos contratos de 
manutenção, terceirizados e de obras da Sefaz. A partir disso, fica a 
cargo da Gerência de Gestão Orçamentária - GGO, a responsabili-
dade de coordenar e executar os processos que cabem à Sefaz nos 
momentos da elaboração do PPA - Plano Plurianual, da LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da LOA - Lei Orçamentária Anual. 
Exercendo o papel de Unidade Gestora Coordenadora - UGC, ca-
bendo ainda a essa gerência, a permanente interlocução com as 
Unidades Gestoras Executoras - UGEs, sendo responsável pela co-
ordenação dos pedidos de alterações orçamentárias necessárias 
junto à Secretaria de Planejamento - SEPLAG.

Caminhando em paralelo às execuções orçamentária e finan-
ceira, a Diretoria Setorial de Contabilidade - DISCON coordena, 
supervisiona e organiza as atividades de natureza contábil relati-
vas às unidades gestoras internas à Sefaz, prestando assistência 
contábil, orientação e apoio técnico aos ordenadores de despesas e 
responsáveis por bens, direitos e obrigações.

OBJETIVOSDentro dos contratos administrativos, a área de logística é res-
ponsável por realizar a gestão de motoristas, colaboradores tercei-
rizados, locação de imóveis e veículos, abastecimento e manutenção 
da frota, bem como a administração de bens móveis e de consumo. 

Além disso, a DILOG tem a competência da guarda e gestão das 
mercadorias apreendidas, que podem ser incorporadas, doadas ou 
leiloadas.

Entrando na frente de atuação da área de engenharia, ela é 
responsável por importantes projetos, construções, reformas e 
aquisições que beneficiam desde a equipe de colaboradores da Se-
faz-PE, como também o atendimento ao contribuinte, fornecendo 
uma melhor e mais segura infraestrutura e preservando o patri-
mônio da Secretaria. Com isso, é possível citar os seguintes feitos:

• Serviços de Recuperação da Coberta Metálica do Posto 
Fiscal de Goiana;

• Reformas nas AREs Recife, Olinda, Jaboatão, Palmares, 
Posto Fiscal São Caetano, Posto Fiscal Goiana, IPVA, DPC, 
ICD e DRR Petrolina;

• Serviços de recuperação estrutural do Edifício Sede;
• Projeto de reforma da 2ª Região Fiscal em Caruaru;
• Ampliação dos links de internet das unidades da Sefaz, 

destacando-se: ARE Cabo, Posto Fiscal de Ibó, San Rafael, 
ESAFAZ e Arcoverde;

• Projeto e serviço de reforma no protocolo do Gabinete e 
protocolo Geral no Edifício Sede;

• Aquisição e instalação de novo elevador privativo na Sede 
da Sefaz;

• Recuperação predial da Diretoria Geral de Operações Es-
tratégicas;

• Projetos de reforma dos banheiros e copas de todos os pa-
vimentos do Edifício Sede;

• Apoio técnico junto aos projetos do Espaço Memorial Sefaz;
• Alterações dos layouts das unidades da Sefaz do Edifício 

Sede, inclusive adequação de espaço para a chegada dos 
novos servidores;

• Elaboração de termos de referência para obras, serviços e 
aquisições, como a reforma do Data Center, a recuperação 
do pavimento de São Caetano e a recuperação predial do 
imóvel da Sefaz em Garanhuns;

• Serviço de requalificação do térreo do 1º pavimento do Edi-
fício Sede para implantação do Espaço Memorial Sefaz.

É válido mencionar que as frentes de engenharia, infraestru-
tura e logística foram fundamentais para manter ativo o funciona-
mento da Secretaria.



sefaz - perelatório de gestão178 179

RESULTADOS 2019 - 2022

GRÁFICO 45: Custeio da Secretaria da Fazenda de 2017 a outubro de 2022 (valores em milhões R$).
Fonte: SGF/Sefaz-PE.

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

Os estudos relacionados ao custeio da Sefaz também obser-
vam a série histórica das verbas indenizatórias. Estes valores estão 
atualmente incluídos em na rubrica interna de custeio sofrendo e 
impondo variações representativas que estão associadas ao de-
sempenho da arrecadação e cobrança tributárias.

Evolução do Custeio

A partir da análise da série histórica das despesas de custeio 
da Sefaz observa-se uma constante ação de otimização/redução, 
motivadas pelas diretrizes de gestão, pelas ações estaduais de 
acompanhamento de tetos na CPF e também pelas dificuldades 
impostas no período de pandemia, que provocaram redução de 
atividades presenciais, somadas às previsões de retração da arre-
cadação do estado e da destinação prioritária de recursos para as 
ações de combate à pandemia.

Evolução do Investimento 

A análise da série histórica dos investimentos desta Secretaria 
demonstra que, ao longo dos últimos anos, os investimentos da Se-
faz têm sido desenvolvidos em duas principais fontes: Investimento 
com Fonte própria do Estado e Investimento com a fonte de financia-
mento de empréstimo externo (vide subcapítulo 2.4 - Profisco). 

O ciclo de 2019 a 2022 foi beneficiado pela adesão e assinatu-
ra do terceiro contrato de empréstimo para modernização da ges-
tão fazendária (PROFISCO II). Em contraponto, os investimentos 
com a fonte própria foram impactados pelas semelhantes razões 
que levaram à redução dos valores de custeio. Destacando os anos 
de 2019 a 2022, com a capacidade crescente de execução orça-
mentária de investimentos provenientes do PROFISCO II, sendo um 
fator relevante para a administração fazendária e gestão fiscal, 
principalmente, no período desafiador da pandemia.

GRÁFICO 46. Investimento da Sefaz-PE e suas fontes de 2017 a outubro de 2022. 
(valores em milhões R$). Fonte: SGF/Sefaz-PE.
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GRÁFICO 47: Custo da Administração 
Fazendária de 2017 a outubro de 2022 
(milhões R$). Fonte: SGF/Sefaz-PE.

GRÁFICO 48: Participação da 
Administração Fazendária sobre sua 
receita de 2017 a outubro de 2022 
(milhões R$). Fonte: SGF/Sefaz-PE.

Custo da Administração Fazendária

Consolidando as análises das séries históricas do custeio/investimentos desta Secretaria e incorpo-
rando os valores relacionados às despesas de Pessoal Ativo, é possível compor um indicador de evolução 
do custo da administração fazendária que compara os valores necessários para manter o funcionamento 
da máquina fazendária versus a arrecadação tributária obtida.

Agilização da liberação financeira

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

TABELA 16: Comparação da Despesa Liquidada com a
 Despesa Paga no exercício. 
Fonte: SGF/Sefaz-PE.

COMPARAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
COM A DESPESA PAGA NO EXERCÍCIO 

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO 2016 A 2018 83%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2019 95%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2020 98%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2021 97%

% DE PAGAMENTO DO EXECUTADO - 2022 99%
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A diminuição da pactuação dos tetos pós-pan-
demia por conta da queda das atividades presen-
ciais e a previsão de retração da arrecadação do 
estado foram aspectos relevantes na construção da 
LOA.

Assim, aumentou consideravelmente o esforço 
na construção das contestações do Tetos, sendo re-
alizado uma grande ação conjunta entre áreas par-
ceiras (DIFIN, DISCON, STI e GGO) na realização das 
previsões e na formulação das justificativas.

Na execução do orçamento, principalmente na 
retomada das atividades presenciais, ocorreu gran-
de demanda em ajustes orçamentários e financei-
ros por conta da execução dos gastos em confronto 
com os tetos autorizados no projeto da LOA e a pre-
visão dos gastos.

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

TABELA 17: Inscrição em Restos a Pagar. 
*Os empenhos de 2022 são inscritos no início 
de 2023. Fonte: SGF/Sefaz-PE.

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

ANO TOTAL INSCRITO

2016  R$ 14,122,459.10 

2017  R$ 20,087,800.71 

2018  R$ 14,975,743.07 

2019  R$ 5,160,715.90 

2020  R$ 5,181,096.89 

2021  R$ 5,121,369.90 

2022*  R$ - 

5.4. Gestão e Desenvolvimento
 de Pessoas

A Gestão de Pessoas é fundamental para o sucesso do desem-
penho institucional. As diretrizes e critérios de responsabilidade da 
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP, envolvem a propo-
sição, planejamento, coordenação e execução da política de gestão 
de pessoas na Secretaria, de acordo com as diretrizes estratégicas 
da Instituição, com vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do quadro funcional.

O seu objetivo habilitador é desenvolver e alocar as equipes de 
forma eficiente e alinhada ao novo modelo de funcionamento da 
Sefaz. Visando atender a esses objetivo, a SGP vem implementan-
do projetos reestruturadores, financiados pelo PROFISCO II, dos 
quais destacamos, o de Gestão da Força de Trabalho e o Redese-
nho do modelo de atuação da Escola Fazendária. 

Como braço da SGP, existe a Escola Fazendária - ESAFAZ que 
tem a missão de estimular o desenvolvimento das potencialidades 
dos servidores, assim como os valores necessários ao alcance das 
competências fazendárias. Com o intuito de caráter educativo, visa 
também promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o ple-
no exercício da cidadania. Na recente mudança da estrutura orga-
nizacional da SCI, a GPEF passou a ficar subordinada à ESAFAZ. 

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

OBJETIVOS

Além disso, a SGP conta com o apoio de três gerências:

• Gerência de Administração de Pessoas (GAPE)

Tem a missão de planejar, coordenar, controlar e aperfeiçoar 
os processos e as atividades relacionadas a folha de pagamento, 
gestão funcional, remuneração, direitos e benefícios, bem como as 
atividades de atendimento aos servidores da Sefaz.

• Gerência de Programas de Educação Fiscal (GPEF)

Um espaço de educação informal com o propósito de dissemi-
nar a Educação Fiscal visando à construção da consciência voltada 
para o pleno exercício da cidadania, propiciando ações e conheci-
mentos sobre a temática através da participação da sociedade em 
geral no funcionamento e aperfeiçoamento dos controle social e 
fiscal do Estado. 

• Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDEP)

Responsável por planejar, coordenar e aperfeiçoar os proces-
sos e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de pesso-
as, realizar a gestão do programa de estágio para garantir o de-
senvolvimento dos estagiários durante o exercício das funções na 
Secretaria, coordenar ações de bem-estar e qualidade de vida e 
valorização dos servidores, bem como prestar informações sobre 
serviços de assistência à saúde.
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RESULTADOS 2019 - 2022

A seguir serão apresentados os resultados em conjunto da Su-
perintendência de Gestão de Pessoas de acordo com o que foi foco 
e prioridade dentro das necessidades que a Sefaz-PE vivenciou no 
último quadriênio.

Evolução força de trabalho

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

TABELA 18: Evolução da Força de Trabalho na Sefaz-PE ao longo da Gestão.
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

CARGO 2019 2020 2021 2022

AJE, GOAAF e GOATE 1.052 996 941 952

EXQ, COM E CTD 195 197 196 173

TOTAL 1.247 1.193 1.137 1.125

GOAAF –

GOATE –

CTD –

EXQ –

COM –

AJE –

Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias

Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco

Contrato por Tempo Determinado 

Extra Quadro

Cargo Comissionado 

Assessor Jurídico Estadual

Diagnóstico da força de trabalho 2022

TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL

CAT CTE GSF SCI TATE OUTROS Total Geral

Cedido 45 17 6 87 2 0 157

Comissionado 2 0 6 2 0 0 10

Servidor 665 63 33 130 34 32 957

CTD 0 0 0 6 0 0 6

Total Geral 712 80 45 225 36 32 1130

TABELA 19: 
Tabela de lotação de Pessoal

da Sefaz-PE em 2022. 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

Idade Sexo

GRÁFICO 49: 
Recorte de idade e sexo 
dos servidores da Sefaz-PE em 2022.
Fonte: SGP/Sefaz-PE.
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Recomposição da força de trabalho

O projeto de dimensionamento da força de trabalho con-
duzido pela Leme Consultoria em Gestão de RH, objetivou 
identificar o quantitativo de pessoal necessário para reali-
zar um conjunto de atribuições em determinado período, me-
diante estrutura, demanda e condições de trabalho conheci-
das ou estimadas. 

O método possibilita o gerenciamento das informações 
apuradas pelo dimensionamento devido a análise dos fato-
res tanto quantitativos quanto qualitativos e requisitos de 
perfil, no qual viabiliza criar referências de produtividade 
dos processos de trabalho, contribuindo para o aumento da 
eficiência e efetividade organizacional. É um método dinâ-
mico e tem capacidade de se adaptar às mudanças do dia a 
dia. Foram dimensionadas as seguintes unidades: SAFI, SGP, 
SPE e 8 GEAFs da I Região Fiscal.

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

Além disso, no que tange a recomposição da força de tra-
balho, foram realizados aproximadamente 21 processos sele-
tivos visando à ocupação de cargos gratificados ou vagas de 
cargos técnicos. 

GRÁFICO 50: Quantidade de processos seletivos internos 
e externos realizados (2019-2022).
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

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

• Concurso para GOAAF (AsAAF e AnAAF)

O concurso público para os cargos de Analista (AnAAF) e As-
sistente (AsAAF) de Apoio Administrativo às Atividade Fazendá-
rias teve sua abertura no dia 4 de abril de 2022. Este foi um con-
curso pioneiro para a Sefaz, visto que o último concurso realizado 
para preenchimento de funções administrativas, ocorreu no ano 
de 1986 e foi coordenado pela Secretaria de Administração para 
atender a todos os órgãos do estado.

A seguir, é possível visualizar a distribuição de vagas, nomea-
dos e empossados:

 VAGAS PREVIS-
TAS EM EDITAL

QUANTIDADE DE 
NOMEADOS

QUANTIDADE DE 
EMPOSSADOS

AnAAF 30 62 53

AsAAF 10 30 25

• Concurso para GOATE (AFTE)

O Quadro Permanente de Pessoal da Administração Tribu-
tária do Estado de Pernambuco, composto pelo cargo de Auditor 
Fiscal do Tesouro Estadual (AFTE) e de Julgador Administrati-
vo - Tributário do Tesouro Estadual (JATTE), encontra-se com 
746 (setecentos e quarenta e seis) vagas ocupadas do cargo de 
AFTE, representando um total de apenas 55% de sua força de 
trabalho, fixadas em 1.361 servidores, conforme estabelecido na 
Lei Complementar n° 107, de 14 de abril de 2008, a qual discipli-
na as carreiras integrantes do Grupo ocupacional Administração 
Tributária do Estado de Pernambuco (GOATE). 

O último concurso público para preenchimento de vagas re-
ferente ao Grupo Ocupacional, ocorreu no ano de 2014, e que 
do quadro atual de servidores da Administração Tributária, 253 
(duzentos e cinquenta e três) encontram-se com abono de per-
manência, aptos a solicitar aposentadoria.

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

TABELA 20: Detalhamento da distribuição de vagas, nomeados e empossados do 
concurso GOAAF (AsAAF e AnAAF). Fonte: SGP/Sefaz-PE.
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GRÁFICO 51: Quantidade de Vagas de Estágio Preenchidas (2019-2022). 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

Vagas de estágio preenchidas

Atualmente, a Sefaz disponibiliza 218 vagas de estágios de ní-
vel médio/técnico e superior. Durante o quadriênio, entre reposi-
ções e substituições, foram preenchidas 302 vagas de estágio para 
nível médio e médio/técnico e 174 vagas para nível superior, totali-
zando em 476 estudantes que tiveram oportunidade de estagiar 
na Secretaria, conforme detalhamento do Gráfico 51.

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

Gestão de Desempenho na Secretaria da Fazenda

Considerando o Decreto 38.297/12 que estabelece normas 
básicas sobre a avaliação de desempenho no âmbito da adminis-
tração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, 
para os servidores públicos a Sefaz realizou, entre 2019 e 2022, os 
planos de metas e avaliação de desempenho dos grupos ocupacio-
nais lotados na instituição.

Formação dos Servidores da Sefaz-PE

No que tange a capacitação dos servidores, a ESAFAZ é res-
ponsável pela sua estruturação, execução e finalização, além da 
construção de cursos EAD, gerenciamento e produção de eventos 
técnicos externos, entre outras atividades que visam a formação de 
pessoal e sua operação.

Com isso, é válido ressaltar os principais investimentos reali-
zados ao longo da gestão para o desenvolvimento dos servidores:

• 2021 ─ Promoção de eventos gerenciais e educacionais, 
workshops e seminários. A ESAFAZ promoveu 151 eventos 
presenciais e 51 na modalidade à distância, oportunizando 
a participação nestes eventos de 2.505 pessoas. As ações 
de desenvolvimento foram de caráter técnico / operacional 
e comportamental / gerencial. 2.105 servidores foram ca-
pacitados presencialmente e 604 participantes estiveram 
presentes em ao menos uma ação de capacitação ofere-
cida pela ESAFAZ. Esse número demonstra a manutenção 
do esforço da equipe em incentivar a educação corporativa 
na Sefaz;

• 2021 ─ Workshop de Integração Sefaz Pernambuco-Para-
íba e Pernambuco-Piauí com participação de 72 Auditores 
Fiscais dos 3 estados. Com o objetivo de facilitar a troca de 
experiências e boas práticas entre as Secretarias de Fa-
zenda Estaduais, para que possam trazer benefícios mú-
tuos e incremento na fiscalização e arrecadação estaduais;

• 2021 ─ Programa de Formação GDFAZ com 249 pessoas 
de 22 Secretarias de Fazenda beneficiadas. No intuito de 
promover acesso a conteúdo e palestrantes renomados na-
cionalmente, gratuitamente, para fortalecimento de com-
petências dos servidores, direcionando-os no ambiente de 
trabalho, para os resultados pretendidos pelas instituições;

TABELA 21: Grupos ocupacionais que participaram do Plano de 
Metas e Avaliação de Desempenho. 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

2019 2020 2021 2022

Agentes e 
correlatos

Agentes e 
correlatos   

GOGP / 
GOAF / 
GOAAF

GOGP /
GOAF /
GOAAF

GOGP /
GOAF /
GOAAF

GOGP / 
GOAF /
GOAAF

GOTIC / QSTI GOTIC / QSTI GOTIC / QSTI GOTIC / QSTI

Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito

Saúde Pública Saúde Pública Saúde Pública Saúde 
Pública

PGE PGE PGE PGE

Técnico 
em Gestão 
Universitária

Técnico em Gestão 
Universitária

Técnico 
em Gestão 
Universitária

Técnico 
em Gestão 
Universitária

 GOSPEPE   
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• 2022 ─ Aquisição de 4 licenças de uso vitalício, de cursos 
EAD técnico-comportamentais: Inovação e Planejamento, 
Gestão Pública Colaborativa e Economia e Liderança Cria-
tiva. A partir disso, foram disponibilizados cursos na plata-
forma - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a fim de 
ampliar o portfólio de cursos oferecidos pela Escola Cor-
porativa aos seus servidores e servidores de Instituições 
Conveniadas, objetivando apoiar o processo de desenvol-
vimento das potencialidades, valores necessários para o 
alcance das competências fazendárias e de cidadania.

Além disso, é interessante analisar em números dos 
gráficos 52 e 53 onde constam todas as ações de modo 
compilado realizadas pela Escola Fazendária de Pernam-
buco:

GRÁFICO 52: Quantidade de Servidores 
Capacitados no Período (2019-2022). 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

GRÁFICO 53: Quantidade de Vagas em 
Capacitações Ofertadas no Período (2019-2022). 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

GRÁFICO 54: Quantidade de Atendimentos do Serviço Social.
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

Durante o período da COVID-19, a SGP foi fun-
damentalmente responsável por diversas ações de 
apoio ao servidor, sendo agente importante para a 
movimentação da força de trabalho da Secretaria 
da Fazenda.

A ampliação dos canais de atendimento ao ser-
vidor possibilitou um maior número de servidores 
atendidos pelo Serviço Social e mais bem orienta-
dos sobre os protocolos de prevenção à COVID-19, 
bem como sobre outros assuntos de interesse.

Ao longo do último quadriênio, foram realizados 
aproximadamente 1.679 atendimentos pelo serviço 
social, conforme gráfico ao lado. Destaca-se o au-
mento expressivo de atendimentos durante o ano 
de 2020 devido ao estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional causado pela 
COVID-19.

Em 2020 houve o lançamento do Circuito de 
Lives e Eventos de Integração visando Proporcio-
nar a integração entre colaboradores e servidores 
fazendários através de palestras com temas rela-
cionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, 
compartilhando conhecimentos, experiências, re-
flexões e melhorias de saúde mental e física, bem 
como celebração de datas comemorativas.
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5.5. Gestão de Tecnologia
          da Informação

RESULTADOS 2019 - 2022

A STI vem focando ao longo desses 4 anos no processo de 
Transformação Digital, investindo e implantando tecnologias para 
um serviço público de qualidade e com grandes resultados que se-
rão apresentados na página ao lado.

MODELO DE GOVERNANÇA DE TI

Os pilares da Governança de TI estão representados na figura 
abaixo e contempla diversos temas que estão alinhados aos objeti-
vos de negócios.

Foi contratado o consórcio das consultorias Elogroup e Bridge 
para desenvolver e propor alternativas de metodologias a partir da 
revisão do Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação da Se-
cretaria da Fazenda de Pernambuco.

A revisão do modelo de gestão foi dividido em torres para uma 
melhor visualização da atuação e as entregas ocorreram conforme 
figura ao lado.

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) exerce 
um papel fundamental na missão da Sefaz de prover e gerir os re-
cursos necessários à implementação das políticas públicas do Es-
tado com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico, através 
do direcionamento dos esforços da área para entregar serviços e 
soluções confiáveis, simplificadas e com alta disponibilidade, aten-
dendo aos prazos, otimizando gastos, definindo e seguindo padrões 
de Estrutura de Dados, Segurança da Informação, Testes de Sof-
tware, Arquitetura e Privacidade.

Tudo isso com o objetivo de garantir a sustentabilidade e otimi-
zação dos serviços por meio de inovações tecnológicas, aumento de 
maturidade em práticas de TI e no desenvolvimento e sustentação 
de soluções e serviços.

OBJETIVOS

IMAGEM 17: STI - Modelo de Governança de TI. 
Fonte: STI/Sefaz-PE.
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IMAGEM 18: Torres referentes ao Modelo de Gestão da STI. 
Fonte: STI/Sefaz-PE.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. Adequação à LGPD

A partir de março de 2019, a STI iniciou de forma autônoma e 
independente o projeto de adequação à LGPD, concebido em quatro 
grandes etapas: 

• Levantamento dos requisitos legais;

• Entrevistas com as áreas de negócio;

• Alimentação do portal da LGPD;

• Adequação das Portarias da STI à LGPD, referentes à Política 
de Segurança da Informação, bem como aos Direitos e Obri-
gações dos Usuários.

Ao final do projeto, a STI disponibilizou o Portal de Adequação à 
LGPD da Secretaria da Fazenda, conforme transcrição da tela abaixo.

IMAGEM 19: Portal de Adequação à LGPD.  
Fonte: www.lgpdmanager.modulo.com.
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O projeto da LGPD entregou os seguintes resultados:

Destaca-se que após a entrega dos resultados, se passou a 
contar com a parceria da Unidade de Controle Interno da SCI, a 
fim de colaborar com as atividades de controle interno decor-
rentes do Plano de Ação.

GRÁFICO 55: Resultados da Adequação à LGPD.  
Fonte: Portal LGPD Manager.

2. Política Estadual de Proteção de Dados – PEPD

Representando a Sefaz a STI participou do grupo de tra-
balho que estabeleceu o Plano Estadual de Proteção de Dados, 
que foi instituído pelo Decreto 49.265/2020 e foi pioneira na im-
plantação da LGPD no estado de Pernambuco. 

A Secretaria da Fazenda vem se destacando no grau de 
aderência ao PEPD, tendo obtido os resultados abaixo:

3. SOC - Serviço de Monitoramento de Segurança da Informação

A STI contratou o SOC para permitir o monitoramento de segurança em 
regime 24x7, 365 dias por ano, por equipe especializada em segurança da in-
formação.

O contrato foi assinado em 06/09/2022, e está sendo executado o projeto 
de implantação do serviço, cuja conclusão está prevista para 30/12/2022.

O monitoramento alcançará os sistemas críticos de segurança, a fim de 
torná-los mais resilientes frente às ameaças cibernéticas que vêm avançando 
nas instalações da Administração Pública. A capacidade total de monitora-
mento será de até 2.500 eventos de monitoramento processados por segundo.

4. Gestão de Vulnerabilidades e Adoção de Boas Práticas de Segurança

Os processos de segurança da STI foram incrementados com a Implanta-
ção de um grupo de Gestão de vulnerabilidades. Este grupo atua na mitigação 
de riscos de segurança, através de ações que incluem Hardening de servido-
res, aplicações de patches e releases de segurança e incremento da segurança 
de perímetro.

Ademais, foi implantado um boletim mensal educativo de segurança da 
informação, visando a conscientização dos usuários com os golpes e medidas 
de segurança que devem ser adotados, atualizados com as últimas notícias do 
campo de segurança da informação.

 Em 2022, foi realizada campanha de segurança dirigida à divulgução de 
Lei Geral de Proteção de Dados e das medidas de segurança que os funcioná-
rios devem adotar em face de golpes que tentam furtar dados pessoais.

cap 05  ›  participação da gestão na eficiência organizacional  ›  gestão de tecnologia da informação



sefaz - perelatório de gestão198 199

GRÁFICO 56: Categoria das Demandas de Análise de Dados Entregues (acumulado 
2019-2022). Fonte: QlickSense - Esteiras de Execução das Demandas de Dados.

GRÁFICO 57: Painéis de Visualização de Dados Entregues (2019-2022).  
Fonte: QlickSense - Evolução dos Painéis de Análise de Dados.

ANÁLISE DE DADOS 

Ao longo do último quadriênio foram entregues 1.300 demandas 
relacionadas com a análise de dados para as áreas da própria Sefaz. 

CONSUMO DE DADOS 

Big Data

Implantação da solução de Big Data e Analytics, iniciada no últi-
mo trimestre de 2019, que proporcionou o aumento na capacidade 
de tratamento, armazenamento e exploração de grandes volumes 
de dados dos diversos Documentos Fiscais Eletrônicos, atendendo 
à crescente demanda por informações, cruzamentos e malhas fis-
cais da Gestão da Sefaz-PE, que corresponde a 20 servidores com 
processamento distribuído de 150 terabytes de armazenamento. 

Foram incorporados dados de 35 produtos dos Sistemas Fa-
zendários e Documentos Eletrônicos emitidos pelos contribuintes, 
dos quais são destacados EFD ICMS/IPI, Notas Fiscais Eletrônicas 
(NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e), que correspondem a aproximada-
mente mais de 3 milhões de documentos processados diariamente.

IMAGEM 20: Big Data Sefaz-PE.
Fonte: STI/Sefaz-PE.

Dentro das 1.300 demandas entregues no presente ano, fo-
ram realizados:

• 100 Painéis de Visualização de Dados, que permitem maior 
facilidade no apoio à tomada de decisões estratégicas;

TABELA 22: Áreas Demandantes Atendidas.  
Fonte: QlickSense.

• 35 Tabelas Analíticas para consumo de dados incorpora-
das no painel;

• 100 Usuários ativos atualmente que consomem dados pro-
duzidos pela área de BI dentro da STI;

• 15 Áreas da Sefaz-PE que solicitaram demandas e foram 
atendidas pela STI.

DPC DPS DCPCAF GEET

45,2% 19,9% 13,4% 6,5%

DFA DRR DSCF OUTROS

2,4% 1,5% 1,5% 5,7%

DPC – 

DPS –

DCPCAF –

GEET –

DFA –

DRR –

DSCF –

Diretoria Geral de Planejamento da Ação Fiscal

Diretoria de Processos e Sistemas Tributários

Diretoria do Conselho de Planejamento e Controle da Ação Fiscal 

Gerência de Estudos Econômico-Tributários

Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento

Diretoria Geral da II Região Fiscal

Diretoria de Sistemas Corporativos Financeiros
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GESTÃO DE ATENDIMENTO

Entre 2019 e 2022, houve a modernização do Atendimento aos 
usuários da Sefaz-PE: 

• Disponibilização de um catálogo estruturado de serviços da STI:

> 223 serviços categorizados em 23 grupos;

> Revisados anualmente, desde sua implementação já pas-
saram por duas revisões anuais. 

• Implantação da versão mais atualizada da ferramenta Top-
desk, facilitando a vida dos usuários na hora de solicitar um 
serviço ou reportar um incidente nas diversas áreas da Sefaz, 
tornando mais ágil, direcionado e com as todas as informa-
ções necessárias para o pronto atendimento.

MODELO DE CONSUMO DE DADOS 

• Implantação do Modelo de Consumo de Dados em 2021 
com foco na qualidade das Demandas de Análise de Dados;

• Desenvolvimento de uma Metodologia de Consumo e Aten-
dimento das Demandas de Dados, definindo esteiras de 
execução de acordo com as características da demanda;

• Definição de um Processo de Solicitação das Demandas, 
entregando transparência e celeridade no atendimento;

• Descentralização do BI, com a contratação de profissionais 
para apoio às demandas de Análise de Dados das Direto-
rias in loco, aumentando a capacidade de atendimento e 
fortalecendo a atuação finalística das equipes;

• Criação de um Portal de Dados para documentação, pu-
blicidade e retenção do conhecimento dos processos que 
envolvem a análise dos dados pelas Diretorias.

IMAGEM 21: Portal de Dados.  
Fonte: STI/Sefaz-PE.

IMAGEM 22: Captura de tela - Portal de Autoatendimento.  
Fonte: Topdesk.

• Atendimentos realizados aos usuários pelo suporte dos 
serviços de TI (dados de 2022 até 30 de setembro):

GRÁFICO 60: Quantidade de Atendimentos 2º Nível 
(Datacenter). Fonte: Topdesk.

GRÁFICO 59: Quantidades de Atendimentos 2º Nível 
(NUDS). Fonte: Topdesk.

GRÁFICO 58: Quantidade de Atendimentos 1º Nível 
(Help-Desk). Fonte: Topdesk.
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GRÁFICO 61: Atendimento 3º Nível – Suporte Técnico.  
Fonte: Topdesk.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Como entrega realizada pela consultoria de revisão do Modelo 
de Gestão da STI em 2021, foi realizada a avaliação do status do 
Data Center da Sefaz-PE em todos os seus aspectos (infraestrutu-
ra, segurança e disponibilidade). O Data Center, localizado no pré-
dio da Sefaz, recebeu diversas melhorias ao longo dos últimos anos 
o que permitiu alcançar a classificação TIER 2:

• Sistema de contenção a fogo, contemplando detecção e ex-
tinção a fogo, alerta de detecção fumaça e de vazamen-
to de água e sistema de supressão de gases, atendendo à 
ABNT NBR 15247;

• Aquisição de novos nobreaks a fim de estabilizar a carga 
de energia alimentada por dois geradores que ficam nas 
dependências da Sefaz;

• Alimentação elétrica reestruturada de forma a ter chavea-
mento automático em caso de falta de energia.

Entre 2019 e 2022, a segurança e disponibilidade dos serviços 
de TI da Sefaz, além da capacidade de processamento e armazena-
mento do Data Center foram incrementada com aquisições abaixo:

• Plataforma de Big Data composta de 25 servidores;

• 02 Servidores RISC para processamento dos bancos de 
dados do e-Fisco, NFe e data Marts;

• 01 bladesystem composta de 04 Servidores para virtuali-
zação de serviços de TI;

• 09 nobreaks e banco de baterias;

• Storage all-flash de 128 Terabytes;

• 04 Robôs de backup LTO.

Adicionalmente, foram realizadas as aquisições abaixo para 
atualização do parque tecnológico para garantir melhores condi-
ções de trabalho aos fazendários:

• 1.590 desktops;

• 333 notebooks;

• 3 tablets;

• 2 drones.
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GRÁFICO 63: Atendimento 3º Nível – Demandas de 
Banco de Dados. Fonte: Topdesk.

GRÁFICO 62: Atendimento 3º Nível – Segurança Digital. 
Fonte: Topdesk.
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3. Principais evoluções ao longo do período

e-Fisco – Sistema corporativo de informações fazendárias

• Composto por 53 módulos ativos e integrados que atendem 
os processos de negócio das áreas tributária e financeira 
da Sefaz, os contribuintes e demais órgãos e secretarias do 
Estado e 03 módulos em desenvolvimento, totalizando 56 
módulos, dos quais 47 foram evoluídos ao longo do período, 
disponibilizando novas funcionalidades e integrações;

• Modernização da plataforma de sistemas da Sefaz através 
da adoção do Openshift (orquestração de containers - uma 
“nuvem” privada) e práticas DevOps: 

- e-Fisco e novas aplicações rodando em contêiners no Openshift.
- Esteiras de automação para integração e entrega contínua 
construída com ferramentas “free”;
- Monitoramento das aplicações e infraestrutura através de aler-
tas e dashboards de performance.

• Integração do acesso ao e-Fisco por meio do GOV.BR em 2021;

• Implantação da nova interface gráfica do e-Fisco em 2021, 
alinhada a padrões de modernidade e acessibilidade, apre-
sentando uma visão aplicada ao negócio com funcionalida-
des categorizadas por serviços.

1. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas

Implantação da metodologia de desenvolvimento ágil em 2021, 
concebida com base no framework de gerenciamento de projetos 
SCRUM, instanciada para a Sefaz, a partir de um diagnóstico reali-
zado por consultoria contratada para revisão do modelo de gestão 
de TI, onde participaram todas as áreas envolvidas no processo de 
desenvolvimento de sistemas.

2. Principais Sistemas

A Sefaz mantém na sua infraestrutura sistemas e aplicativos 
que atendem os processos e unidades internas, os demais órgãos e 
secretarias do Estado, como o Sistema corporativo de informações 
fazendárias – e-Fisco e sistemas que atendem os Estados da Fede-
ração, como o Portal GNRE (centralizador e gerador de guias para 
pagamentos de ICMS) que envolve 25 Estados e o NFE (autorizador 
de Notas Fiscais Eletrônicas para o Estado de Pernambuco).

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NFE – Nota Fiscal Eletrônica (Autorizador de NF-e para PE) 

• Implantada a Fatura Eletrônica (FAT-e), compartilhando os 
dados entre a Sefaz e a Plataforma de Serviços para Ante-
cipações de Recebíveis dos Estados (PLAC FAT-e), possibi-
litando ao mercado de antecipação de recebíveis e empre-
sas de infraestrutura e instituições do mercado financeiro 
(ESF), a verificação da autenticidade das NF-e apresenta-
das como lastro nas operações de crédito;

• Implantada a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica 
(NF3e), proporcionando uma melhoria no processo de con-
trole fiscal e um melhor intercâmbio e compartilhamento de 
informações à cerca das notas de energia elétrica entre os 
fiscos do país;

• Disponibilidade das NF-e para o usuário pessoa física uti-
lizando certificado digital ou login via GOV.BR e para o 
usuário com CNPJ e sem IE(inscrição estadual) utilizando o 
certificado digital.

NFCE – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

• Disponibilidade dos dados relacionados aos documentos de 
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) para a fisca-
lização, viabilizando a realização de consultas e cruzamentos;

• Disponibilidade das NFC-e para o usuário pessoa física 
utilizando certificado digital ou login via GOV.BR e para o 
usuário com CNPJ e sem IE (inscrição estadual) utilizando 
o certificado digital.

GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Interestaduais Online

• Implantadas adequações de segurança e usabilidade no 
Portal Nacional da GNRE;

• Implantada a geração, emissão e consulta de GNREs com 
múltiplos documentos de origem ou múltiplas receitas, faci-
litando a logística de emissão de GNRE para empresas que 
pagam tributo e reduzindo o custo das Secretarias de Fa-
zenda dos Estados signatários com tarifas bancárias.

IMAGEM 23: Captura de tela da antiga e da nova interface
gráfica do e-Fisco (antes e depois).  
Fonte: STI/Sefaz-PE.
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GOF – Gestão de Informações e Operações Fiscais

• Implantado o sistema de controle de circulação de mercado-
rias e serviços com o objetivo de substituir o modelo atual de 
atendimento dos postos fiscais do Estado;

• Implantado o serviço do Canal Expresso da Central de Moni-
toramento, proporcionando a liberação de Nota Automática 
e gerando como resultado a otimização do tempo em frontei-
ras do Estado e a melhoria do processo de fiscalização;

• Implantado o tratamento de cargas das transportadoras 
com falta de documentos.

4. Serviços Digitais

Assinatura Digital

• Implantado em 2019, o processo de Assinatura Digital nos 
documentos de Empenho, Liquidação e Pagamentos, pro-
porcionou ao estado de Pernambuco mais agilidade, efici-
ência, segurança e redução de custos, agregando também 
benefícios ambientais com a eliminação da necessidade de 
impressão dos documentos;

• Essa transformação digital perpassa todo o fluxo de despe-
sa do Estado, da Nota de Empenho até a Ordem Bancária.

Parcelamento automático na Internet 

• Implantado serviço para solicitação de parcelamento e re-
gularização de Débito, na INTERNET, por meio de certifica-
do digital, onde são disponibilizados todos os processos das 
empresas as quais o contribuinte tenha vínculo, permitindo 
fazer simulações e reduzindo a necessidade de desloca-
mento para as AREs (agências da receita estadual).

Atendimento virtual

• Implantado Chatbot de atendimento virtual aos contri-
buintes, com a disponibilidade dos seguintes serviços di-
gitais: ICMS- informações e serviços; IPVA- Informações e 
demais serviços para veículos; ICD- Informações, Liberação 
de mercadorias; Telesefaz (falar com o atendente); Acesso 
a ARE Virtual (e-Fisco) Regularize sua situação; Canal ex-
presso e serviços aos transportadores.

Implantação da esteira de automação (RPA - Robôs) em 2022

• RPAs Financeiros: 3 concluídos

- Cadastro de Credores no e-Fisco para restituição de tributos;
- Coleta de movimentações das contas bloqueadas judicialmente 
no sítio do Banco do Brasil;
- Cadastro das Liberações de Programação Financeira no e-Fisco.

• RPAs Tributários: 2 concluídos

- Consulta de benefícios recebidos pelos sócios de empresas, tais 
como: bolsa família, auxílio emergencial e outros;
- Coletas de informações diversas das empresas: atos e docu-
mentos arquivados, sócios e vínculos.
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 5. Resultados ao longo do período em desenvolvimento 
de projetos, produtos e demandas

As entregas detalhadas abaixo foram trabalhadas no con-
ceito de projetos: 

• Projetos Concluídos por Área: 16 Tributária e 8 Financeira;

• Projetos em Andamento por Área: 15 Tributária, 8 Finan-
ceira e 4 Administrativa.

Após a implantação da Metodologia Ágil, as entregas passa-
ram a ser trabalhadas no conceito de produtos:

PROJETOS 2020 

PROJETOS QTD HORAS

Concluídos 24 13.075

Andamento 27 72.681

Total 51 85.756

PRODUTOS E DEMANDAS - 2021 

PRODUTOS QTD HORAS

Concepção 2 18.184

Evolução Concluída 9 18.714

Evolução Andamento 22 38.234

Demanda Evolutiva 727 33.482

Total 760 108.614

PROJETOS 2019

PROJETOS QTD HORAS

Concluídos 37 19.329

Andamento 25 43.177

Total 62 62.506

• Projetos Concluídos por Área: 24 Tributária e 13 Financeira;

• Projetos em Andamento por Área: 14 Tributária, 8 Finan-
ceira e 3 Administrativa.

• 2 MVPs (Mínimo Produto Viável) de produtos em concepção 
entregues (tributários);

• Das 9 evoluções foram: 3 projetos tributários, 5 projetos fi-
nanceiros e 1 projeto Administrativo;

• Das demandas evolutivas entregues foram evoluídos 44 
produtos (31 sistemas tributários, 11 sistemas financeiros e 
2 sistemas administrativos).

PRODUTOS E DEMANDAS - 2022 

PRODUTOS QTD HORAS

Concepção 2 6.016

Evolução Concluída 16 37.047

Evolução Andamento 13 46.320

Demanda Evolutiva 247 10.961

Total 278 100.344

• 2 MVPs de produtos em concepção entregues (1 tributário e 
1 financeiro);

• Das demandas evolutivas entregues foram evoluídos 47 
produtos (32 sistemas tributários, 13 sistemas financeiros e 
2 sistemas administrativos);

• Das 16 evoluções foram: 15 projetos tributários e 1 financeiro.

I m p a c t O s  D a  c O V I D - 1 9

Em 2020, Em curtíssimo espaço de tempo, e 
com a premissa de prover com facilidade o má-
ximo de acesso com o menor impacto possível, 
mantendo a segurança e sem custos adicio-
nais, foram disponibilizadas formas de acesso 
alternativas para o trabalho remoto de acordo 
com cada necessidade. 

• Aproximadamente 2.000 incidentes 
atendidos;

• 630 VPNs concedidas;

• 270 certificados autoassinados gera-
dos para acesso ao e-Fisco;

• Reconfiguração dos sistemas, como 
e-Fisco, para viabilizar seu acesso pela 
internet e ao mesmo tempo reforçando 
a segurança, garantindo a utilização de 
todos os órgãos do Estado;

• Disponibilização de alternativas de con-
ferência e colaboração para a nova 
forma de interação das equipes conse-
guimos manter e, em alguns casos, me-
lhorar a produtividade das equipes.

TABELAS 23, 24, 25 E 26: 
Detalhamento de entregas da STI
 ao longo da Gestão (2019-2022). 

Fonte: STI/Sefaz-PE.
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SCI
PRINCIPAIS 
MARCOS AO LONGO
DA GESTÃO 2019 - 2022
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   Principais Entregas de Sistemas: 

   GOF (Gestão de Informações e Operações Fiscais) - Implan-
tado o sistema de controle de circulação de mercadorias e 
serviços, serviço do Canal Expresso da Central de Monitora-
mento e tratamento de cargas das transportadoras com falta 
de documentos;

   NFCE (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) - Disponibilida-
de dos dados relacionados aos documentos de Nota Fiscal do 
Consumidor Eletrônica (NFC-e) e das NFC-e para o usuário 
pessoa física utilizando certificado digital ou login via GOV.BR;

   NFE – Nota Fiscal Eletrônica (Autorizador de NF-e para PE) - 
Implantada a Fatura Eletrônica (FAT-e), Nota Fiscal de Energia 
Elétrica Eletrônica (NF3e), disponibilizando a NF-e para o usuário 
pessoa física utilizando certificado digital ou login via GOV.BR;

   GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Interes-
taduais Online - Implantada a geração, emissão e consulta de 
GNREs com múltiplos documentos e adequações de seguran-
ça e usabilidade no Portal Nacional da GNRE.

   ECONTI - Criação do sistema de acompanhamento de contrato.

   Implementação do SEI na Sefaz - Proporcionou a redução do 
tempo de tramitação dos processos administrativos, facilitou o 
acompanhamento dos processos, reduziu o consumo de papel e su-
pressão dos deslocamentos de pessoal e transporte para entrega de 
documentos administrativos. 

   Atualização do parque tecnológico - Substituição de equipamen-
tos obsoletos e adequação dos demais, de forma a garantir um me-
lhor desempenho do parque da Sefaz, com consequente melhoria da 
qualidade na execução dos trabalhos realizados nas áreas meio e 
finalística:

   108 desktops de bom desempenho;
   37 notebooks de alto desempenho;
   Aquisição de storage all-flash;
   Aquisição de robôs de backup LTO7;
   Aquisição da plataforma de Big Data, composta de 25 servidores.

   Conclusão da Reforma do Datacenter no Edf. San Rafae - Melho-
ria da estrutura física do Data Center, possibilitando a ampliação da 
infraestrutura elétrica para receber novos nobreaks. 

   Conclusão da construção do Posto Fiscal de Xexéu - Melhoria das 
condições de infraestrutura Geral do Posto, da alocação dos servi-
dores, funcionários e do atendimento aos contribuintes. 

   Acompanhamento da ministração dos conteúdos de Educação Fis-
cal na disciplina de empreendedorismo, em 412 Escolas Públicas inte-
grais do Estado - 167.000 (cento sessenta e sete mil) alunos atendidos. 

   Realização da Pesquisa de Clima Organizacional (PCO) - Criação 
de um canal formal de comunicação com servidores, utilizando ferra-
mentas eletrônicas, WhatsApp e Google Forms, garantindo agilida-
de e precisão na apuração e divulgação dos resultados. A PCO ouviu 
1.489 servidores, das áreas: CAT, CTE e SCI. 

   Organização da 174ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ e da 25ª Reunião Ordinária do Comitê 
Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e DF – COMSEFAZ: 

IMAGEM 26: 1º Encontro Cultural de Educação Fiscal. Fonte: Sefaz-PE.

2019
   Operacionalização e implantação do Big Data & Analytics 

- Infraestrutura de alta disponibilidade para tratamento, arma-
zenamento e exploração de grandes volumes de dados oriundos 
de Documentos Fiscais Eletrônicos e outras fontes de dados aten-
dendo à crescente demanda de cruzamentos e análises de infor-
mações das áreas gestoras da Sefaz-PE, demandas estas que a 
infraestrutura de TI, até então disponível no órgão, não tinha mais 
capacidade de recursos tecnológicos suficientes para atender 
adequadamente

   Serviços Digitais implementados:

   Parcelamento automático na Internet – Implantado serviço 
para solicitação de parcelamento e regularização de débito;

   Processo de Assinatura Digital - Implementação nos docu-
mentos de Empenho, Liquidação e Pagamento.

IMAGEM 24: Posto Fiscal de Xexéu. Fonte: DIENG/Sefaz-PE.

IMAGEM 25: Participação nas Reuniões Ordinárias do CONFAZ 
e COMSEFAZ - 27 de setembro de 2019. Fonte: Sefaz-PE.

   1º Encontro Cultural de Educação Fiscal  - O evento buscou 
promover o Programa de Educação Fiscal nas escolas municipais 
da Prefeitura do Recife que trabalham com a eletiva. O evento 
contou com a participação de sete escolas, cujos alunos desen-
volveram apresentações culturais acerca do tema e receberam 
premiações. O projeto alcançou cerca de 303 pessoas.
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2020
   Conclusão das adequações dos subsistemas de alta disponibi-

lidade da Sala Cofre no Edf. San Rafael - Objetivando a amplia-
ção da infraestrutura para eficiência na emissão das notas fiscais.

   Instalação da Central de Operações e Controle do Data Center 
- Melhoria na visualização da equipe de Operação do Data Cen-
ter, 24h por 7 dias na semana, sendo possível a disponibilização de 
novas telas/sistemas/serviços no painel, o que proporciona uma 
rápida identificação dos alertas/eventos relacionados aos serviços 
de TI da Sefaz.

    Atualização do parque tecnológico - Substituição de equipa-
mentos obsoletos e adequação dos demais, de forma a garantir 
um melhor desempenho do parque da Sefaz, com consequente 
melhoria da qualidade na execução dos trabalhos realizados nas 
áreas meio e finalística:

   375 desktops de alto desempenho;

   72 notebooks de alto desempenho; 

   02 notebooks 2 x 1 de alto desempenho;

   03 Tablets;

   Aquisição de robôs de backup LTO8.

   Contratação de consultoria para digitalização dos arquivos 
funcionais, contábeis e fiscais - Proporcionar agilidade no aces-
so às informações funcionais do servidor e demais documentos, via 
sistema, bem como maior segurança na guarda dos documentos. 

   Realização do primeiro leilão virtual de mercadorias apreen-
didas para: 

   Gerar receita na venda das mercadorias apreendidas e in-
crementar a arrecadação de tributos estaduais;

   Liberar espaço de armazenagem para novas mercadorias 
apreendidas;

   Maior celeridade na venda dos lotes;

   Maior comodidade e economia para os participantes;

   Maior abrangência de público;

   Evitar aglomeração de pessoas, devido aos protocolos exi-
gidos durante a pandemia. 

   Ampliação dos canais de atendimento ao servidor, pelo Serviço 
Social - Intensificação na divulgação das informações sobre o pro-
tocolo de prevenção e combate à COVID-19 e melhoria da presta-
ção das demais informações da Sefaz.

2021
   Implantação de estratégia de monitoramento e manutenção das 

COTAS dos NAPAS - A fim de tornar mais rápido e efetivo o atendi-
mento das solicitações de Recursos ordinários e extraordinários.

   Execução de monitoramento prospectivo em parceria com a 
DISCON e a DIFIN, quanto às necessidades do planejamento orça-
mentário anual, dividido em três quadrimestres.

    Criação de uma Comissão Especial de Licitação e transforma-
ção de uma Comissão Permanente em Comissão Especial de Lici-
tação - Atender ao grande volume de contratações decorrentes de 
recursos do BID.

   Início do processo de automação de procedimentos de entrada 
e destinação de mercadorias apreendidas pela ATI - Objetivando 
maior eficiência na prestação dos serviços.

   Adequação à LGPD: 

   Foram inventariados 67 sistemas fazendários que consomem 
dados pessoais, dos quais 53 da CAT, 8 da CTE e 6 da SCI;

   Contratação do serviço de consultoria para automatizar as 
atividades da governança da LGPD e disponibilização de 
portal eletrônico;

   Durante a auditoria da Política Estadual de Proteção de Da-
dos – PEPD, conduzida pela Controladoria, a Sefaz desta-
cou-se em 2º lugar dentro do Estado de Pernambuco;

   Publicação, no Portal da Transparência da Sefaz-PE, dos se-
guintes documentos:

   Termo de uso da Sefaz-PE;
   Política de Proteção de Dados Pessoais Local (PPDPL) da Sefaz-PE;
   Política de Privacidade da Sefaz-PE;
   Termos de uso de software, por exigência do PEPD;
   Instrução Normativa de indicação dos encarregados Sefaz-PE.

IMAGEM 27: Central de Operações e Controle do Data Center. 
Fonte: STI/Sefaz-PE.

IMAGENS 28: Protocolo de Prevenção a COVID-19. Fonte: Sefaz-PE
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   130 anos da Sefaz-PE e Publicação de livro-memória - Re-
alização do evento celebrativo de homenagem aos 130 anos da 
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e a todos que 
fizeram e fazem parte de sua história, com a publicação e lança-
mento de livro-memória.

   Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI da Sefaz - A re-
visão do modelo de gestão foi dividido em torres para uma melhor 
visualização da atuação e as entregas dos produtos ocorreram 
conforme figura abaixo: 

   Atualização do parque tecnológico - Substituição de equipa-
mentos obsoletos e adequação dos demais, de forma a garantir 
um melhor desempenho do parque da Sefaz, com consequente 
melhoria da qualidade na execução dos trabalhos realizados nas 
áreas meio e finalística:

   1.017 Microcomputadores de bom desempenho;

   104 Notebooks;

   04 servidores blade para plataforma de virtualização;

   02 servidores RISC para banco de dados de efisco e NFe.

   Nova interface do e-Fisco: 

   Definição de uma nova interface gráfica para o e-Fisco ali-
nhada aos padrões de modernidade e acessibilidade, com 
funcionalidades categorizadas por serviços, alterando a vi-
são atual por sistema, para uma visão aplicada ao negócio;

   Definição de nova arquitetura de desenvolvimento do 
e-Fisco, promovendo atualização tecnológica para possibi-
litar mais agilidade no desenvolvimento e manutenção das 
funcionalidades, diminuindo a complexidade e automati-
zando processos.

IMAGEM 31: Central de Operações e Controle do Data Center. 
Fonte: STI/Sefaz-PE.

2022
   Atualização do parque tecnológico - Substituição de equipa-

mentos obsoletos e adequação dos demais, de forma a garantir 
um melhor desempenho do parque da Sefaz, com consequente 
melhoria da qualidade na execução dos trabalhos realizados nas 
áreas meio e finalística:

   106 notebooks de bom desempenho;
   90 desktops de bom desempenho;
   09 notebooks 2 x 1 de alto desempenho;
   02 Switches SAN (Storage Area Network).

   Desenvolvimento e implantação do monitoramento prospec-
tivo do saldo disponível nas Fichas Financeiras dos Núcleos de 
Apoio Administrativos (NAPAS).

   Esteiras de Automação de Produtos - Foi aplicada uma forma 
de tecnologia de automação de processos de negócios baseada 
em robôs de software metafóricos (bots) para eliminar atividades 
repetitivas na Sefaz.

   5 RPAs entregues (975 horas);
   RPAs Financeiros: 3 concluídos;
   RPAs Tributários: 2 concluídos.

   Ingresso de 78 servidores do quadro administrativo fazendá-
rio aprovados no concurso público para os cargos de Analista de 
Apoio às Atividades Fazendárias (AnAAF) e Assistente de Apoio 
às Atividades Fazendárias (AsAAF). 

IMAGEM 32. Circuito de Lives e Eventos de Integração. 
Fonte: SGP/Sefaz-PE.
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IMAGEM 33: Solenidade de Posse dos aprovados (AnAAF e AsAAF).
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

IMAGEM 30: Central de Operações e Controle do Data Center. 
Fonte: STI/Sefaz-PE.

IMAGEM 29: Capa do livro-memória de homenagem aos 130 anos da 
Secretaria da Fazenda. Fonte: Sefaz-PE.

   Circuito de Lives e Eventos de Integração - Palestras e debates 
com temas relacionados à saúde, bem estar e qualidade de vida, 
compartilhando conhecimentos, experiências, reflexões e melho-
rias de saúde mental e física, bem como celebração de datas co-
memorativas, entre colaboradores e servidores fazendários. 
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   Definição e Implantação de Novo Modelo de Atuação e Gestão 
da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional - Redese-
nho da Estrutura de Governança das Superintendências, dos Pro-
cessos para Automação e da cadeia de valor, com a implantação da 
versão de partida da Central de Serviços Internos da Sefaz, para o 
recebimento e a gestão das demandas em patamares e com indi-
cadores predeterminados de tempo, qualidade e custo, bem como 
o modelo de governança da gestão por processos e implantação 
da Assessoria Especial de Controle Interno que tem a missão de 
orientar os gestores no desenvolvimento, implantação e correção 
dos controles internos, além do monitoramento das recomenda-
ções dos órgãos de controle à SCI. Para um maior aprofundamento 
no assunto, a transformação na estrutura da SCI está contida no 
capítulo 1.3. página 36.

   Programa de Integração Todos a Bordo - Formação oferecida 
pela ESAFAZ aos 53 novos Analistas e 25 novos Assistentes de 
Apoio Administrativo da Sefaz-PE, aprovados em concurso públi-
co, com o objetivo de capacitá-los e integrá-los à cultura organi-
zacional da Secretaria da Fazenda.

   Automação dos Processos Administrativos da Sefaz - Aten-
dendo ao objetivo estratégico de “promover a transformação e 
centralização dos serviços administrativos com foco na gestão 
eficiente de recursos”, foram iniciados os trabalhos de consulto-
rias para automação de processos administrativos prioritários da 
SCI. Vários processos importantes foram redesenhados e estão 
sendo automatizados para depois serem integrados em uma cen-
tral de serviços corporativos. 

   Serviço de Monitoramento de Segurança da Informação (SOC) 
- Detecção e resposta tempestivas por equipe especializada em 
segurança da informação, em regime 24 horas por dia e sete dias 
por semana, às ameaças cibernéticas endereçadas à Sefaz-PE.

   Em 2022, foi dado andamento a obra de recuperação predial 
do Edifício Garagem no valor estimado de R$ 1.336.500,00 e du-
ração prevista de 12 meses. Tal obra visa proporcionar maior se-
gurança e conforto aos fazendários.

IMAGEM 34: Programa de Integração Todos a Bordo - agosto de 2022.
Fonte: SGP/Sefaz-PE.

   Implantação do Espaço Memorial Sefaz - Trata-se de um pro-
jeto de requalificação e modernização do antigo Espaço Cícero Dias 
(ECCD), que será transformado em um centro de memória fazen-
dária. O projeto prevê a inclusão de novas ferramentas tecnológi-
cas interativas em ambiente híbrido. Com investimento de aproxi-
madamente 3 milhões de reais, o projeto é financiado pelo Profisco 
II e está em fase de conclusão.

O Espaço está localizado no Edifício Sede, nos pavimentos térreo 
e primeiro andar, com área total em torno de 845 m².O seu objetivo 
é proporcionar o reconhecimento, a proteção e a valorização do pa-
trimônio histórico da Sefaz, bem como ser um local para a dinami-
zação das ações educativas do Programa de Educação Fiscal, além 
de contribuir para que as pessoas entendam na prática a impor-
tância da Secretaria para o desenvolvimento do Estado e da So-
ciedade. Foi também incorporado ao Espaço a Unidade de Docu-
mentação e Biblioteca (UNDB), com acervo especializado em direito 
tributário, educação fiscal e áreas afins às atividades fazendárias. 

IMAGEM 36: Equipe de superintendentes, assessor e secretário executivo 
da Secretaria Executiva de Coordenação Institucional. Fonte: SCI/Sefaz-PE.
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IMAGEM 35: Projeto do Espaço Memorial Sefaz. Fonte: SGP/SEFAZ-PE.



 Auditor Fiscal do Tesouro Estadual

Assessor Jurídico Estadual

Analista de Apoio Administrativo

às Atividade Fazendárias

Agência Nacional do Petróleo

 Assistente de Apoio Administrativo 

às Atividade Fazendárias

Auxiliar de Apoio Administrativo 

às Atividade Fazendárias

Banco Central 

Business Intelligence

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Balanced Scorecard

Cadastro de Contribuintes do Estado 

de Pernambuco

Serviço Auxiliar de Informações para

Transferências Voluntárias

Confederação Nacional da Indústria

Central de Operações Estaduais

Cargo Comissionado

Conselho Nacional de Política Fazendária

Comitê de Política Monetária

Corregedores das Secretarias de Fazenda

dos Estados e do Distrito Federal

Câmara de Programação Financeira 

Conselho de Política Tributária

Contrato por Tempo Determinado

AFTE -

AJE -

AnAAF  -

ANP –

AsAAF -

 

AxAAF -

 

BACEN -

BI –

BID –

BSC -

CACEPE - 

   

CAUC -

       

CNI – 

COE –

COM -

Confaz –

Copom -

COTEPE -

   

CPF – 

CPT – 

CTD - 

Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária

Diferencial de Alíquota do ICMS

Sistema do Fisco Eletrônico de Pernambuco

Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações

Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas  

Extra Quadro

Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco

Fundo de Participação dos Estados

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica

Grupo de Apoio Permanente e Estratégia no 

Combate à Sonegação Fiscal

Gerências de Ações Fiscais

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo

às Atividades Fazendárias

Grupo Ocupacional de Administração Tributária

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Indicador do desempenho médio das cotações das

ações negociadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

de quaisquer Bens ou Direitos

Índice de Confiança do Empresário Industrial 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

DECCOT - 

DIFAL -

e-Fisco –

e-Social – 

 

EXQ -

FEEF –

FIEPE -

FPE –

Fundeb – 

  

Gape –

              

GEAFs -

GNRE –

GOAAF -

   

GOATE -

IBGE –

Ibovespa -

 

ICD –

           

ICEI -

ICMS –

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Imposto sobre a Propriedade de Veículos  Automotores

Lei Complementar

Lei Geral de Proteção de Dados

Lei Orçamentária Anual

Lei de Responsabilidade Fiscal

Ministério Público de Pernambuco

Mínimo Produto Viável

Núcleo de Atuação e Mediação Tributária

Núcleo de Apoio Administrativo 

Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público

Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público

Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Ordens Bancárias

Organizações Sociais de Saúde

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal

Processo Administrativo Tributário Eletrônico 

Polícia Civíl de Pernambuco 

Previsão de Desembolso

Plan-Do-Control-Action

Programa de Estímulo à Atividade Portuária

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios

Programa de Recuperação Especial de 

Créditos Tributários

Procuradoria Geral do Estado

IPCA –

IPVA –

LC –

LGPD -

LOA -

LRF –

MPPE -

MVP -

NAMT -

NAPA -

NBCASP -

     

NBCASP – 

     

NF3e -

OB -

OSS -

PAF –

PAT-e –

PCPE - 

PD –

PDCA –

PEAP -

PENAD -

PERC –

              

PGE -

Produto Interno Bruto

Plano Plurianual

Polícia Rodoviária Federal

Programa de Desenvolvimento do Setor 

Automotivo do Estado de Pernambuco 

Programa de Desenvolvimento do Estado

de Pernambuco

Programa de Apoio à Modernização e à 

Transparência da Gestão Fiscal do Estado 

de Pernambuco 

Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco

Receita Corrente Líquida

Restos a Pagar Processados

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Secretaria de Controladoria Geral do Estado

Secretaria de Defesa Social

Sistema Eletrônico de Informações 

Secretaria de Planejamento

Sistema de Inteligência Fiscal

Sistema Público de Escrituração Digital 

Supremo Tribunal Federal

Secretaria do Tesouro Nacional

Tecnologia da Informação

Tecnologia da Informação e Comunicação

Unidades Gestoras

PIB –

PPA –

PRF -

Prodeauto -

  

Prodepe –

     

Profisco/PE –

PROIND –

RCL -

RPP -

RREO -

SCGE -

SDS -

SEI –

SEPLAG -

SIF -

SPED –

STF -

STN –

TI -

TIC -

UGs –
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