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Apresentação – Relatório de Gestão 2020 

Relatório de Gestão - 2020 

O Relatório de Gestão é um instrumento importante 
para registro dos esforços empreendidos e dos sucessos 
alcançados por uma organização em um determinado 
período de tempo. É também um mecanismo de guarda 
de propostas de melhoria e lições aprendidas.  
 
A Secretaria da Fazenda, desde 2010, elabora Relatórios 
de Gestão Quadrienais e faz ampla divulgação. Para 
auxiliar a construção desses relatórios do final de gestão, 
foi elaborado o instrumento do Relatório de Gestão 
Anual, padronizado, por Diretoria e Superintendência 
com o intuito de salvaguardar as informações de forma 
mais tempestiva, bem como dar conhecimento interno 
dos resultados em cada ciclo anual. 
 
É a oportunidade de cada diretor, assessor e 
superintendente apresentar, detalhadamente para à 
instituição, os grandes números da sua área no ano, por 
meio dos seus resultados relevantes e benefícios, 
projetos executados e indicadores monitorados.  
 
Este relatório é resultado do trabalho desenvolvido por 
todos os servidores da Secretaria da Fazenda de 
Pernambuco. A eles agradecemos a contribuição e a eles 
são dedicados os resultados apresentados.  

Introdução da temática ‘Farol de Oportunidades’ em concordância 
com o planejamento estratégico iniciado em 2020. 
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O R G A N O G R A M A  

DSCF 
Diretoria de Sistemas 

Corporativos Financeiros 

DAFE 
Diretoria Geral de 

Administração Financeira 
do Estado 

CGE 
Contadoria do Estado 

DPTE 
Diretoria de 

Planejamento do Tesouro 
Estadual 

DCMD 
Diretoria de Controle e 

Monitoramento das 
Despesas Correntes 

DMAF 
Diretoria de 

Monitoramento e 
Atendimento Financeiro 

DPC 
Diretoria Geral do 

Planejamento e Controle 
da Ação Fiscal 

DIF 
Diretoria de Inteligência 

Fiscal 

DPS 
Diretoria de Processos e 

Sistemas Tributários 

I RF 
Diretoria Geral  da I 

Região Fiscal 

DTO 
Diretoria de Tributação e 

Orientação 

III RF 
Diretoria Geral  da III 

Região Fiscal 

II RF 
Diretoria Geral  da II 

Região Fiscal 

DOE 
Diretoria Geral  de 

Operações Estratégicas 

DFA 
Diretoria Geral de 

Fiscalização e 
Atendimento  

SPE 
Superintendência de 

Planejamento Estratégico 

SAFI 
Superintendência 
Administrativa e 

Financeira 

SGP 
Superintendência de 

Gestão de Pessoas 

ESAFAZ 
Diretoria da Escola 

Fazendária 

STI 
Superintendência da 

Tecnologia da Informação 

CORREFAZ 
Corregedoria da Fazenda 

DET 
Diretoria de 

Estudos Econômicos 
e Tributários 

DAF 
Diretoria de 

Assuntos 
Federativos 

DICOM 
Diretoria de Comunicação 

da Fazenda 

OUVIDORIA 
Ouvidoria da Fazenda 

TATE 
Tribunal Adm. Tributário 

do Estado 

SJF 
Superintendência Jurídica 

da Fazenda 

DPT 
Diretoria Geral se Política 

Tributária 

CTE 
Coordenação Controle do 

Tesouro Estadual 

CAT 
Coordenação da Adm. 

Tributária Estadual 

SCI 
Sec. Executiva de Coord. 

Institucional 

Áreas Ligadas ao Gabinete 

SEFAZ PE 
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DIFIN 
Diretoria Financeira 

DILOG 
Diretoria de 

Logística 

DIENG 
Diretoria de 

Infraestrutura e 
Engenharia 

DISCON 
Diretoria da 

Setorial Contábil 

DILC 
Diretoria da 
Licitações e 
Contratos 
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DFA 

DIF 

DOE 

DPC 

DPS 

III RF 

II RF 

I RF 

DTO 

Organograma 
 Reestruturação da DFA com criação das equipes de monitoramento e fiscalização, reestruturação do atendimento e transformação dos postos 

fiscais em unidades avançadas da SEFAZ. 

 Implantação da Régua de Cobrança. 

 Ampliação das ações conjuntas de combate à fraude estruturada com outros órgãos estaduais e federais. 

 Reestruturação do laboratório de Auditoria Digital com a incorporação de uma gerência exclusiva e da Central de Operações Estaduais (COE). 

 Elaboração de Nota Técnica para subsídio da PGE, para cassar liminar exarada contra a Antecipação Interna (código 100-6) no segmento de 

supermercados. 

 Aperfeiçoamento da Sistemática de CD de Supermercados e Lojas de Departamentos em conjunto com a Gerência de Supermercados e a DTO, 
visando vedação do uso do benefício por CD's que não operem de fato com a circulação física de mercadorias por suas instalações. 

 Disponibilização de uma nova versão, com novas regras, do Canal Expresso. O Canal Expresso é um processo que visa o tratamento automático 
e supervisionado das NF-e destinadas a Pernambuco independente de passagem por uma unidade fiscal, constituindo o transportador fiel 
depositário da mercadoria em situação irregular. 

 Resultados Destacados da Coordenadoria 

Anderson de Alencar 

Freire 

CAT – Coordenação de Administração 
Tributária 
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Anderson de Alencar 

Freire 
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 Conquista da primeira posição no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2020, realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), do Ministério da Economia, que comparou o desempenho de todos os 27 estados brasileiros. 

 Conclusão do Sistema de Informação de Custos de Pernambuco – SICPE. 

 Ação realizada pela GCEF/ DAFE em conjunto com a Contadoria Geral do Estado/ CGE que resultou em uma restituição de R$12.706.413,84  
oriunda de uma cobrança indevida de PASEP pela Receita Federal. 

 Implantação de monitoramento de fontes COVID. 

 Desenvolvimento de Chatbot  para disponibilizar informações financeiras. 

 Desenvolvimento de painéis para acompanhamento da dívida pública, monitoramento financeiro COVID , acompanhamento dos extratos 
bancários e comparativo RGF-RREO das UFs. 

 Geração de dados da COVID para o TCE e relatórios de aplicação dos recursos recebidos pela União no combate a pandemia. 

 Redução substancial dos restos a pagar, ano após ano desde 2019. 

 Padronização de Fontes nos ditames propostos pela STN, visando a comparação entre os Estados, na ótica do governo federal. 
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Flávio Martins Sodré 

da Mota 

CTE – Coordenação do Controle do Tesouro 
Estadual 
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ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 

Organograma  Contratação de consultoria para Digitalização do Arquivo Funcional. 

 Disponibilização de conteúdos digitais de áudio sobre Educação Fiscal e Espaço Cícero Dias, no site da SEFAZ. 

 Programa de Formação da DFA, com trilhas técnicas e comportamentais, na modalidade à distância, com 85 horas de conteúdos técnicos. 

 Realização do Curso de Estratégias e Ferramentas de Negociação de Harvard, na modalidade à distância, para 90 servidores (SEFAZ e PGE). 

 Crescimento de 90% de ofertas de capacitação remota e à distância e de 200% na média de participação por evento, com redução do valor per 
capita de 34,6%.  

 Conclusão da reforma e adequação dos 8º e 9º pavimentos do Edf. Sede e dos serviços de recuperação predial do Edifício. 

 Execução de 55 Processos Licitatórios (aproximadamente R$44,3 milhões), o que representa um crescimento de 12% na quantidade de 
processos e de 80% no montante anual licitado.  

 Revisão do Mapa Estratégico da SEFAZ. 

 Implantação e operacionalização do BIG DATA na SEFAZ. 

 Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 Início do projeto de Revisão do Modelo de Gestão de TI da SEFAZ. 

 Atualização do parque tecnológico (375 micros, 70 notebooks e 03 Tablets). 

 Ações COVID -19: Adequação de espaços para a convivência no trabalho presencial. 

Fábio Henrique 

Soares de Oliveira 

SCI – Secretaria Executiva de Coordenação 
Institucional 

 Resultados Destacados da Secretaria 
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 Apuração, através de Correições Extraordinárias e/ou de Processos Administrativos Disciplinares, de 100% das denúncias de irregularidades 
administrativas praticadas por servidores da SEFAZ. 

 Publicação da legislação denominada de "Mais Atacadistas - Pernambuco", onde foi discutida e construída no âmbito do CPT através da adesão 
ao benefício fiscal do Estado do Maranhão, acobertada pelo Convênio 190/17. 

 Coordenação do Comitê de Estudos e Acompanhamento da Reforma Tributária – CEART. 

 Aprovação nas três reuniões do CONDIC realizadas em 2020 de 61 projetos industriais com benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento 
do Estado de Pernambuco - PRODEPE. 

 Realização de estudos de impactos na arrecadação das medidas de combate à pandemia. 

 3.592 manifestações tratadas e respondidas pela ouvidoria, em menor prazo, ajudando o máximo possível aos usuários dos serviços prestados 
pela SEFAZ. 

 Julgamento de 733 processos nas instâncias julgadoras do CATE, evolvendo um montante de créditos tributários na ordem de R$ R$ 
2.467.316.315,89. 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF4 Coordenação e participação do Grupo de Trabalho - ARE. 
Elaborar um relatório com sugestões de simplificação e modernização do 

atendimento prestado nas AREs. 

OF4 Coordenação e participação do Grupo de Trabalho - ICD. 
Elaborar minuta de Projeto de nova Lei do ICD com novo modelo de 

procedimento automatizado para lançamento deste imposto. 

OH2 Reestruturação da DFA com apoio de consultoria contratada para este fim. 
Ampliar atividades desenvolvidas pela diretoria com revisão de processos 
possibilitando racionalização na utilização da mão de obra dos auditores. 

OH2 
Realização de ampla capacitação em trilha comportamental e técnica, com o 
apoio da ESAFAZ. 

Capacitar as equipes de atendimento e de monitoramento e fiscalização. 

OF1 Criação das Equipes de Monitoramento e Fiscalização. 
Melhor acompanhamento dos contribuintes, reduzindo a decadência e/ou a 
inadimplência do crédito tributário. 

OF1 Criação da Gerência de Parametrização do Cálculo do ICMS antecipado (058-2). 
Maior assertividade do cálculo gerado, com redução no número de notas 
fiscais contestadas e aumento na arrecadação deste código de receita. 

OR1 Descentralização das análises de contestações do ICMS antecipado. 
Aumentar a quantidade de notas fiscais analisadas e aumento na arrecadação 
do ICMS antecipado. 

OR1 Transformação dos Postos Fiscais em Unidades Avançadas da SEFAZ (UAVS). 
Possibilitar a execução de atividades de AREs e análise de contestação do ICMS 

antecipado nestas unidades. 

OF1 Implantação da Régua de Cobrança. 
Acompanhar em tempo real o cumprimento das obrigações de pagamentos 

dos contribuintes. 

OF4 Implantação do atendimento da SEFAZ via WhatsApp. Ampliar os canais de comunicação do contribuinte. 

OF1 Ampliação do Canal Expresso para o transporte aeroviário. 
Reter mercadorias com irregularidades independentemente da passagem em 

unidades fiscais de fiscalização. 

Willams da Rocha 

Silva 

DFA - Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento  

Relatório de Gestão - 2020 

Apresentação 

Resultados Gerais 

CAT 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

DFA 

DIF 

DOE 

DPC 

DPS 

III RF 

II RF 

I RF 

DTO 

Organograma 



A DFA EM NÚMEROS 2020 

Atendimentos via WhatsApp entre 

Nov e Dez de 2020 

13.866 264,75% 

De crescimento na quantidade de 
notas fiscais analisadas em 

comparação com 2019 
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DFA - Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento  

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Ampliar os serviços disponibilizados via 
WhatsApp. 

PROFISCO 

Implantar o Termo de Fiel Depositário 
Eletrônico (TFD-e) obrigatório para 
todos transportadores cadastrados. 

OF1 PROFISCO 

Aperfeiçoar a Legislação do IPVA. Implantar o lançamento do ICD por 
homologação. 

OF4 PROFISCO OF4 

07 

Projetos Estratégicos 

09 

Indicadores Estratégicos 
378.086 

 Notas fiscais analisadas 

Organograma 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH2 
Ampliação do número de capacitações. Em 2020, foram realizados 13 eventos, por 

videoconferência, em temas diversos.  

Ampliar o conhecimento de sistemas e ferramentas, além de melhorar a 

qualidade dos trabalhos. 

OF2 Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a inteligência do MPPE. 
Aumentar integração e melhorar os resultados dos trabalhos realizados em 

conjunto com o MPPE. 

OF3 
Ampliação das ações conjuntas de combate à fraude estruturada com outros 

órgãos estaduais e federais. 

Aumentar o número de órgãos parceiros para intensificação do combate a 

fraude e melhorar qualidade das ações conjuntas. 

OF2 Início de um projeto de convênio entre a SEFAZ-PE e Polícia Federal. Maior segurança e integração dos trabalhos de investigações fiscais. 

OF2 
Início do compartilhamento da ferramenta de busca de informações e 

estabelecimento de vínculos do MPPE. 

Ampliar a capacidade de trabalho do combate a fraude, nos casos de múltiplo 

investigados. 

A DIF EM NÚMEROS 

Relatórios de operações de 
combate a fraudes fiscais 

estruturadas 

23 254 

Alvos alcançados em 
investigações fiscais 

Luiz Rodolfo de Araújo 

Neto 

DIF - Diretoria de Inteligência Fiscal 
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Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF2 
Reestruturação do Laboratório de Auditoria Digital com a incorporação de uma 

gerência exclusiva para o laboratório e a ampliação do quadro de auditores 

responsáveis pelas análises forenses. 

Aumentar a quantidade de operações de aquisição, processamento e análise de 

evidências digitais e da quantidade de relatórios produzidos pelo LAUD para 

subsidiar ações de auditoria e investigações de persecução penal. 

OF2 
Reestruturação da Central de Operações Estaduais (COE) com o reforço no quadro de 

auditores responsáveis pelos cruzamentos de dados e produção de relatórios. 

Incrementar as ações fiscais executadas e os lançamentos tributários a partir dos 

relatórios produzidos pela COE. 

OF2 
Reforço nas articulações junto à Força Tarefa de combate ao roubo de cargas para 

realização de ações conjuntas. 

Incrementar a quantidade de operações conjuntas de combate à sonegação fiscal 

e ao roubo de cargas. Além de realizar 5 Operações Conjuntas na região 

metropolitana e agreste do Estado, mais a Operação Omnia em conjunto com a 

Delegacia de Combate ao Roubo de Cargas.  

OF2 
Realização de operações de campo articuladas junto com a Polícia Rodoviária Federal 

e participação na Força Tarefa Estradas da PRF, objetivando combater a circulação de 

cargas com irregularidades tributárias. 

Incrementar operações conjuntas na região do agreste e sertão do Estado, 

contribuindo para o aumento da arrecadação do ICMS mediante o combate à 

circulação de cargas irregulares, desacompanhadas de documento fiscal ou 

acobertadas por documentos emitidos por empresas fictícias.  

OF2 
Articulação para realização de Operações de Repressão Qualificada demandas pela 

DECCOT e Diretoria de Inteligência Fiscal. 

Realizar as operações Laranja de Pano e Cascata com foco no combate às vendas 

irregulares de mercadorias através de empresas fictícias, sonegação fiscal e 

lavagem de dinheiro. 

OF2 Realização de ações fiscais em postos revendedores de combustíveis e usinas. 
Combater a venda direta de Etanol por Usinas, bem como a fiscalizações em 

postos revendedores de combustíveis. 

OF2 
Readequação das ações fiscais programadas no período da pandemia com foco nas 

ações fiscais de autuação por falta de recolhimento do ICMS Fronteiras (Cód. 058-2) e 

tratamento de Notas Fiscais. 

Incrementar as ações de autuação do ICMS 058-2 e o tratamento de notas fiscais. 

OF2 
Realização de ações fiscais no comércio varejista de produtos importados em 

dezembro/2020. 

Combater a comercialização irregular de produtos importados, propiciando o 

incremento da arrecadação e a concorrência desleal com contribuintes regulares 

do segmento econômico, considerando, ainda, o período do ano em que mais se 

acentuam as vendas desses produtos no comércio varejista. 

OF1 

Realização de ações fiscais estratégicas de recuperação de créditos tributários, 

inclusive junto a empresas classificadas como Devedores Contumazes, com articulação 

em conjunto com o MPPE, PGE e DECCOT, órgãos integrantes do Grupo de Atuação 

Permanente e Estratégica no Combate à Sonegação Fiscal - GAPE. 

Recuperar créditos tributários acumulados e fomentar o cumprimento regular das 

obrigações tributárias pelas empresas alvo das ações realizadas. 

Fernando de 

Castilhos Calsavara 

DOE - Diretoria Geral de Operações Estratégicas 
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A DOE EM NÚMEROS 2020 

2.686 1.379 

Processos Administrativos 

Tributários lavrados 
Ações fiscais realizadas 

R$ 171.756.452,50 

Em Crédito Tributário lavrado 

01 

Projeto Estratégico 

03 

Indicadores Estratégicos 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF3 
Segmento de Supermercados 

Elaboração de Nota Técnica para subsídio da PGE, para cassar liminar exarada contra a 
Antecipação Interna (código 100-6). 

Incrementar aos cofres públicos o valor de R$3.185.037,68. 

OF3 

Segmento de Varejo, Grandes Redes e Comércio Eletrônico 

Aperfeiçoamento da Sistemática de CD de Supermercados e Lojas de Departamentos em 
conjunto com a Gerência de Supermercados e a DTO, visando vedação do uso do 
benefício por CD's que não operem de fato com a circulação física de mercadorias por 
suas instalações. 

Coibir a evasão de ICMS pelo atual maior contribuinte do Segmento de comércio 

eletrônico, que concentra sua distribuição para a região NE a partir de CD localizado 

na PB com o uso do incentivo fiscal daquele Estado. Em dezembro foi publicado o 

Decreto nº 49.872/2020 que instituiu as modificações na sistemática de tributação 

referente ao ICMS incidente nas operações realizadas por central de distribuição de 

supermercados e de lojas de departamentos. 

OF3 
Segmento de Combustíveis e Usinas 

Aperfeiçoamento do controle e monitoramento nos grandes contribuintes de 
Combustíveis, propondo diversas ações fiscais sem perder nenhum ano de fiscalização. 

Lavrar, até outubro, 19 processos fiscais, apenas dentre os maiores Autos, em um 

total de R$45 Milhões de Crédito Tributário.  

OF3 
Segmento de Combustíveis e Usinas 

Participação de várias reuniões de GTs, com outras UFs, para fazer a legislação do 
projeto federal de Terceirização do Gás Natural, com a saída da Petróleo. 

Participar, incluindo PE, na grande mudança no mercado brasileiro, que é a 

Terceirização do Gás Natural. 

OF4  
Segmento de Bebidas 

Automatização da autorização para impressão de selos de água mineral. 
Reduzir o tempo gasto no processo e aumentar a satisfação dos contribuintes. 

OR1 
Segmento de Bebidas 

Atualização das pautas de bebidas. 
Aumentar a arrecadação em, aproximadamente, 3,5%. 

OF3 
Segmento de Medicamentos 

Elaboração de NT por solicitação do SINDCAMEPE referente à dispensa de pagamento da 
alíquota de 3% sobre vendas internas para não contribuinte. 

Realizar a cobrança dos valores não pagos, presunção de R$ 9.000.000,00 nos 

últimos 5 anos. Esta medida, no entanto, aguarda resposta de Consulta ao TATE, dos 

maiores contribuintes, com relação interpretação art. 6-A, I, 'd' do Dec. 28.247/05. 

OR1 
Segmento de Indústria 

Proposição de ações de acompanhamento dos projetos do PRODEPE implantados. 
Evitar a queda de arrecadação em decorrência do uso indevido do benefício. 

OF3 
Segmento de Monitoramento de Benefícios Fiscais  

Compartilhamento da base de dados do SPED, de estratificação dos benefícios fiscais do 
PRODEPE, com os diversos segmentos que possuem contribuintes com PRODEPE. 

Realizar análise conjunta do impacto dos benefícios do PRODEPE e a repercussão do 

seu registro na arrecadação do ICMS dos segmentos econômicos. 
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A DPC EM NÚMEROS 2020 

R$ 396 MILHÕES 

Em autos lavrados ou em 

regularização 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Segmento de Supermercados                 
Propor homologações das escritas 
fiscais das Centrais de Distribuição. 

Segmento Varejo                                                   

Aperfeiçoar os procedimentos para submissão e 

análise/concessão dos credenciamentos para a 

Sistemática de Bares e Restaurantes, responsável nos 

últimos 4 meses por 60% dos pedidos de 

credenciados analisados pela Gerência de Varejo. 

OF3 

OF3 

R$ 83 MILHÕES 

Recolhidos em crédito 
Tributário, no segmento 

de Usinas e Combustíveis 

Cristiano Henrique 

Aragão Dias 

01 

Projeto Estratégico 

Segmento Varejo 
Criar, em parceria com a DG I RF, POPs - 
Procedimentos Operacionais Padrão - para 
as ações fiscais de diligência em pequenos 
contribuintes. 

OF3 

Segmento de Substituição e Antecipação 
Tributária 
Intensificar o tratamento da contestação 
do 058-2. 

OF1 

Segmento de Substituição e Antecipação 
Tributária 
Intensificar a cobrança da inadimplência 
do 058-2. 

OF1 PROFISCO 

Segmento de Substituição e Antecipação 
Tributária 
Criar ações rotineiras de fiscalização do ICMS 
ST em contribuintes de outros estados. 

OF3 

Segmento de Monitoramento de Benefícios Fiscais 
Propor ao CPCAF averiguação efetiva da implantação do parque fabril e 
materialização do investimento conforme Projeto apresentado à SEFAZ 
na solicitação do PRODEPE. Trata-se de política de ação fiscal destinada 
aos contribuintes que atualmente não declaram usufruto do PRODEPE 
e se beneficiam da não aplicabilidade da cobrança de antecipação. 

OF3 

Segmento de Veículos e Transporte 
Gerar plano no Qlik Sense para cálculo 
automático do crédito de fiscal de combustível 
por distância entre cidades do CTE, para 
transportadoras. 

OF3 PROFISCO 

Segmento de Veículos e Transporte 
Descredenciamento e credenciamento 
autônomo da Sistemática de 
transportes. 

OF1 

. 

Segmento de Veículos e Transporte 
Agilizar leilão de mercadorias retidas. 

OF3 PROFISCO 

Muitas ações fiscais foram geradas e executadas, mas 

estamos contando com o apoio do TATE para transformação 

dessas ações em crédito tributário cobrável. Por isso, 

continuaremos com o pedido de priorização de julgamentos 

para o segmento. Além disso, a automação da impressão dos 

selos fiscais foi executada, mas carece ainda da adequação da 

legislação que já possui minuta elaborada e em apreciação 

pelo gestor da DPS responsável pelo sistema.  

- Cristiano Dias 

“ 

” 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF1 
Disponibilizar DAE para pagamento à vista e parcelamento em conformidade com a LC 

440/20. 
Permitir a adesão ao contribuinte pela ARE Virtual dos benefícios do REFIS. 

OF1 Prorrogar os prazos para defesas e recursos em virtude da Pandemia. Adequar a contagem dos prazos para impugnações e prorrogações da LC 429/2020. 

OR1 

Descredenciamento de empresas cujos sócios participem de outras empresas que se 

encontrem em situação irregular perante a SEFAZ:. Além de, adicionar aos critérios de 

irregularidades para fins de descredenciamento e recredenciamento de contribuintes de 

antecipação tributária a verificação de sócio comum participante de empresas que estejam 

em situação irregular perante a SEFAZ.  

Ampliar o rol de empresas que ficaram aptas ao recolhimento do ICMS calculado nas 

operações interestaduais.  

OR1 
Disponibilização de uma nova versão, com novas regras, do Canal Expresso. O Canal 

Expresso é um processo que visa o tratamento automático e supervisionado das NF-e 

destinadas a Pernambuco independente de passagem por uma unidade fiscal, constituindo 

o transportador fiel depositário da mercadoria em situação irregular.  

Automatizar a emissão dos Termos de Fiel Depositário (TFD-e), liberando os Auditores 

dos Postos Fiscais para suas atividades-fim. Além de, antecipar a comunicação da 

retenção das mercadorias, a fim de: 

i. Otimizar a logística do transportador; 

ii. Reduzir a demanda por depósito; 

iii. Reduzir o tempo de espera pela mercadoria. 

OF1 
Implantação do controle de prescrição dos débitos informados pela Receita Federal para 

inscrição em dívida ativa.  
Permitir a inscrição de débitos antigos que estavam em aberto e não estavam prescritos.  

OF4 Massificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI(SPED). 
Usar o mesmo padrão de escrituração que as outras Unidades da Federação, tendo 

aproximadamente 21.200 contribuintes emissores e 267.300 documentos recebidos.  

OF1 
Autorizar emissão da NFe condicionada ao pagamento do imposto, pela GNRE, para 

contribuintes suspensos ou 'devedor contumaz'.  

Fornecer mais um mecanismo de controle a devedores contumazes e inadimplentes, 

com a cobrança de ICMS por operação.  

OF1 
Sistema Gestão de Ação Fiscal - Criação da abordagem Preventiva das ações fiscais, para a 

geração dos Termos de Autorregularização -TAR. 

Oferecer a possibilidade ao contribuinte de regularizar-se perante a Secretaria da 

Fazenda mediante o pagamento de uma multa reduzida, desde que promova a 

autorregularização sugerida pela SEFAZ. Gerando estímulo à autorregularização dos 

contribuintes em detrimento das ações meramente punitivas. 

OF4 Integração 100% das alterações de dados cadastrais pelo REDESIM. 

Reduzir custo interno de análise dos auditores e custo contribuinte com entrada única 

de dados trafegando pela rede REDESIM, gerando agilidade e eficácia das informações 

dentro da SEFAZ PE e disponibilidade de auditores para área de fiscalização.  

OF4 Finalização da construção dos Incentivos no novo sistema GIF referente ao Proind e PEAP. 

Extinguir as planilhas manuais na DBF. Com o novo sistema, as informações de 

incentivos PROIND e PEAP poderão ser compartilhadas dentro do e-Fisco e realizar as 

devidas transações de integrações para melhor controle das áreas de planejamento e 

fiscalização.  
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Relatório de Gestão - 2020 

DPS - Diretoria de Processos e Sistemas Tributários  
Reinado Miranda da 

Silva 

A DPS EM NÚMEROS 2020 

267.300 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

10 

Projetos Estratégicos 

GAF: 

34 Editais de Intimação e 34 de 

Inaptidão publicados 

15.752 Contribuintes intimados e 

15.540 inaptos 

 

 

Documentos de escrituração fiscal 
Digital (SPED EFD) de 21.200 

contribuintes do regime Normal em 
2020 

6.302 
Notificações de ICMS 

totalizando um crédito 

tributário de 

R$372.551.699,12 

REFIS - LC440/2020 

R$ 2.371.075,69 arrecadados com 

300 processos pagos à vista ou 

parcelados e 4855 parcelamentos 

reestabelecidos 

Realizar ações sistemáticas de cobrança 
de IPVA. 
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OF1 

6.873 
Notificações de IPVA 

totalizando um crédito 

tributário de 

R$15.365.771,27 

6.873 
Débitos inscritos na dívida 

ativa totalizando 

R$41.940.160,91 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo 
estratégico 

Resultados Benefícios gerados 

OF4 

 

Quantidade relevante de atendimentos de orientação sobre aplicação da 
legislação tributária, apesar dos desafios do trabalho remoto em meio a 
Pandemia do Coronavírus:  

• 359 (Telesefaz); 

•  1.288 (orientações externas por e-mail); 

• 340 (orientações internas por e-mail). 

Realizar os atendimentos, mesmo com o aumento da demanda, e dirimir as dúvidas 

de contribuintes e auditores. 

OF4 

 

Atualização permanente da legislação tributária e de 71 Informativos Fiscais no 

portal da SEFAZ . Além de, emissão de 52 boletins  sobre a legislação tributária 

estadual e disponibilização na Intranet as Informações Fiscais prestadas pela 

DTO desde 2016. 

Reduzir a necessidade de orientações pontuais a partir de tais ferramentas 

complementares da orientação individualizada. 

Elaboração de planilha para acompanhamento do fluxo de elaboração, revisão e 

publicação das minutas de atos normativos relativos à legislação tributária, 

possibilitando uma informação atualizada sobre o estágio das minutas. 

Melhorar o acompanhamento e controle das minutas, otimizando o trabalho e 

facilitando o seu gerenciamento. 

OF1 

 
Gestão do estoque de processos antigos, resultando no arquivamento de 110 

processos e priorização dos demais. 

Melhor visualização do que de fato era demanda real, e daquilo que perdeu o objeto 

por decurso do tempo. 

OF3 

 
Elaboração de 42 Informações fiscais e 35 Regimes Especiais. 

Melhor orientação por meio de Informação Fiscal, trazendo segurança e assertividade 

na execução de ações fiscais. Além disso, auxiliar, através da concessão de Regime 

Especial, na execução de atividades não previstas na legislação tributária, mas que 

não traz prejuízo ao controle das operações ou a arrecadação do imposto. 

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. 

Contribuir na elaboração de qualidade de normativos de alcance nacional, bem como 

na sistematização dessas normas na página do Conselho Nacional da Política 

Tributária-Confaz na Internet. 

OF4 

 

Elaboração e publicação de 119 atos normativos diversos, com uma maior 

clareza, no sentido de simplificar a legislação e torná-la mais acessível ao 

contribuinte. 

Entregar à sociedade atos normativos relativos à legislação tributária, sendo alguns 

decorrentes de pleitos de contribuintes, aprovados pelo Conselho de Política 

Tributária da SEFAZ, numa demonstração de que a SEFAZ não está alheia às 

necessidades do mercado. 
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RECOMENDAÇÕES - 2021 

Aumentar a aproximação com a PGE. Dar efeito normativo aos informativos 

fiscais  elaborados. 

Incorporar as sistemáticas  especiais de 

tributação no Regulamento do ICMS. 

Revisar a Lei do Processo Administrativo 

Tributário. 

Executar reestruturação interna da área 
e capacitar a equipe. 

OH2 

Incorporação de normas específicas       
e autônomas ao  ICMS. 

Elaborar manual de redação de normas. 

OR1 

OF1 OF1 OF1 

OF1 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Auditoria em empresa do segmento de supermercados. Lavrar autos de infração totalizando um valor de R$xx.xxx.xxx,xx, com 

regularização parcial, em pagamento à vista de R$xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Ações fiscais realizadas em empresa do segmento de atacado de alimentos. Glosar crédito do PRODEPE em central de distribuição, com lavratura de autos 

de infração totalizando R$xx.xxx.xxx,xx, com regularização parcial à vista no 

valor de R$ xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Auditoria em empresa do segmento de bebidas. 

Lavrar autos de infração no valor de R$xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Auditoria em empresa do segmento de indústria. 

Lavrar autos de infração no montante de R$xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Monitoramento em empresa do segmento econômico de combustíveis. 

Lavrar autos de infração no total de R$ xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Monitoramento em empresa do segmento econômico de energia. 

Lavrar autos de infração no valor de R$ xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 
Auditoria em empresa do segmento de indústria. 

Lavrar autos de infração no total de R$xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 Monitoramento em empresa do segmento econômico de telecomunicação. Lavrar autos de infração no valor de R$ xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 Auditoria em empresa do segmento de transportes. Lavrar autos de infração no montante de R$ xx.xxx.xxx,xx. 

OR1 Auditoria em empresa do segmento de indústria de alimentos. Lavrar autos de infração lavrado no valor de R$ xx.xxx.xxx,xx. 
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A I RF EM NÚMEROS 2020 

4.125 1.645 

Autos de infração foram lavrados, 

referentes aos eventos de ação fiscal ou 

eventos  concluídos em 2020 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Antecipar a entrega da ferramenta 

AFS/WEB visando à finalização do 

projeto no ano de 2021. 

PROFISCO 

Preservar a solicitação inicial do projeto 

AFS/WEB , pois trata-se de uma 

ferramenta importantíssima para 

auditoria de estabelecimento. 

OR1 PROFISCO OR1 

R$ 3.015.517.446,97 

Em créditos tributários lavrados  Ações ficais realizadas 
sendo 3.700  de 

diligências e 425 de 
fiscalizações 

R$ 104.106.798,35 

Em autos de infração 
regularizados 

R$ 2.660.778.652,36 

Em crédito tributário relativo às 
ações fiscais de 2020 já encerradas 

Boa parte do ano de 2020 foi impactado pela pandemia, alterando as 

rotinas existentes, paralisando as atividades comerciais e trazendo a 

necessidade de novas estratégias. O home office, quer seja a nível 

de auditoria, quer seja a nível dos escritórios de contabilidade, 

passou a ser uma realidade, com suas dificuldades iniciais de 

implantação e a necessidade de lidar com grandes arquivos. 

Contudo, mesmo diante de um cenário adverso, foi gerado um crédito 

tributário no valor de R$3.015.517.446,97. Este valor ainda foi 

superior ao ano "normal" de 2019, onde foram lavrados autos de 

infração no montante de R$2.970.366.530,18. 

                                                                              - Alberto Porto 

“ 

” 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH2 

Capacitação dos auditores das GEAFs, em parceria com a ESAFAZ, nos 

instrumentos de Auditoria: AFS WEB, DFE VIEWER, bem como treinamentos 

internos em cruzamento de dados de escrita fiscal com documentos fiscais 

eletrônicos, Analítico de Estoques etc. 

Executar as ações fiscais com maior qualidade e em menor tempo. Foram 

executadas um total de 988 ações fiscais no ano de 2020, com um crédito 

tributário no valor total de R$ 483 Milhões, lavrados por meio de 461 

Processos Administrativos Tributários - PAT, onde R$ 13,4 Milhões já foram 

regularizados. 

OF3 
Auditoria Fiscal e Contábil em 7 estabelecimentos de um Grupo Industrial de 

Grande porte da Regional. 

Realizar treinamento prático em Técnicas, Instrumentos e Pops de Auditoria 

Fiscal e Contábil para Fiscalização de Estabelecimentos de Grande Porte, 

através da mentoria de Auditores experientes, tendo sido constituído um 

Crédito Tributário total no valor de R$ XX Milhões. 

OF1 
Auditoria Fiscal em Indústria de Alimentos de Grande porte da Regional, 

incentivado pelo PRODEPE. 

Integrar as diretorias da DPC, DFA e DG II RF, visando uma maior robustez ao 

PAT, resultando na constituição do Crédito Tributário total de R$ 155 Milhões. 

OF1 
Auditoria Fiscal em Atacado de Alimentos de Grande Porte da Regional, com a 

constatação de utilização indevida de crédito fiscal. 

Constituir um Crédito Tributário total no valor R$X Milhões, tendo sido 

integralmente liquidado. 

OF1 
Intensificação nas atividades proativas das AREs da II RF através de ações de 

CPCAF para autuação do ICMS Fronteiras. 

Lavrar 254 PATs, com um Crédito Tributário total no valor de R$ 18,5 Milhões, 

onde já foram regularizados R$ 2,4 Milhões. 

OF1 
Intensificação nas Atividades proativas das AREs da II RF, através de ações de 

CPCAF para análises de Contestação do ICMS Fronteiras. 

Analisar 118.121 mil Notas Fiscais, com um montante de R$ 172.137.577,17 de 

ICMS Fronteiras, resultando num Saldo Devedor de R$ 57.942.825,88, onde já 

foram regularizados R$13.410.194,23. 

Daniel Henrique 

Pinheiro de Aquino 

Diretoria Geral da II Região Fiscal 

Relatório de Gestão - 2020 

Apresentação 

Organograma 

Resultados Gerais 

CAT 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

DFA 

DIF 

DOE 

DPC 

DPS 

III RF 

II RF 

I RF 

DTO 

A II RF EM NÚMEROS 2020 

R$ 13,4 Milhões 118 mil 

Notas fiscais analisadas de 

Contestações 

R$ 58 Milhões 

Em saldo devedor de 
ICMS das Contestações 

analisadas 

Regularizados do saldo 
devedor de ICMS das 

Contestações analisadas 

R$ 15,8 Milhões 

Regularizados dos auto 
de infrações lavrados 

R$ 172,2 Milhões 

Em ICMS suspenso das 
Contestações analisadas 
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1633 704 PAT's 

Autos de infrações lavrados em 

ações aprovadas pela CPCAF 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Levar os maiores devedores contumazes 

da Regional para negociação dos débitos 

na PGE - Regionais Caruaru e Arcoverde. 

Fornecer subsídios à DPC, coletados em 

diligencias de depuração cadastral, para um 

planejamento de Fiscalização focados nas 

simulações de PRODEPE para não pagar o ICMS 

Antecipado. 

OF1 

Ações Fiscais executadas 
(GEAF's e ARE's) 

12,8% 

De crescimento da arrecadação da 
regional, sendo 7,3% ICMS apurado e 

16,8% fronteiras 

R$ 500,5 Milhões 

Em crédito tributário lançado  
(GEAF's e ARE's) 

Com a perspectiva de aposentadorias de boa parte dos Auditores de 

Estabelecimentos e considerando que a formação de um Auditor 

desta área requer alguns anos de labor prático, a diretriz da II Região 

Fiscal foi de estimular a lotação de Auditores nas GEAF’s, bem como 

de capacitá-los com treinamento prático em técnicas, instrumentos e 

POPs de Auditoria Fiscal e Contábil para Fiscalização de 

Estabelecimentos, através de parceria com a ESAFAZ  e da prática 

de mentoria com Auditores experientes. 

- Daniel Henrique 

“ 

” 

A II RF EM NÚMEROS 2020 

Derrubar as contestações do ICMS 

Fronteiras (protelatórias) dentro do 

mês, evitando a postergação do 

pagamento. 

Investigar o ICMS antecipado não cobrado, 

com simulação de atividade para um CNAE 

com inaplicabilidade de antecipação. 

Sugerir à ESAFAZ cursos e treinamentos 

voltados para as atividades de auditoria 

de estabelecimentos. 

Cobrar, através das ARE's, os AI recentemente 

depositados no DTe, uma vez que a 

regularização dentro do prazo de defesa pode 

ser feita com maiores descontos na multa. 

OF3 

OR1 OF3 

OH2 OF3 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 Crescimento de arrecadação do ICMS no comparativo 2019/2020 de mais de 52,5 

milhões, correspondendo a um incremento de 12,01%. 
Mais recursos para prover as políticas públicas. 

OF3 
Constituição de Ofício de 94,9 milhões em Créditos Tributários pelas equipes de 

fiscalização de estabelecimentos. 

Combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal, gerando potencial 

aumento de arrecadação, por conseguinte, recebimento dos créditos 

tributários constituídos. 

OF1 
Aumento de 16,57% comparado ao ano anterior (2019) no tratamento manual de 

notas em processos de contestação ICMS- Antecipação Fronteiras (058-2). 

Quantidade de notas fiscais tratadas: 42.573. 

Incrementar em 17,37% a arrecadação de ICMS - Antecipação Fronteiras (058-

2), representando 36,8 milhões em relação ao exercício anterior (2019). 

OF3 
Acompanhamento contínuo das empresas  mineradoras, calcinadoras e 

plaqueiros. Cento e três contribuintes fiscalizados com constituição de crédito 

tributário no valor de 20,9 milhões. 

Combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal no setor com o controle 

da arrecadação do ICMS - Polo Gesseiro. 

OH2 
Realização de treinamentos remotos visando cumprir o Plano Anual de 

Capacitação da Regional. Cursos realizados: Análise de contestações, Simples 

Nacional, AFS-WEB, DF -e view e Técnicas de Negociação. 

Atualizar os conhecimentos dos servidores do GOATE promovendo a melhoria 

da qualidade na execução de suas atividades. 

André Alexei Lyra 

Câmara 
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A III RF EM NÚMEROS 2020 

R$xx,x Mi 12,01% 

De incremento na arrecadação em 

comparação com 2019 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Cobrar débitos decorrentes de autuações 

em processos de defesa administrativa 

após julgamentos procedentes pelo TATE.  

Realizar operações fiscais em parceria com 

a DOE e DIF tencionando combater a 

fraude fiscal na Regional. 

OF2 OF1 

16,57%  

De crescimento no número de notas fiscais 

manualmente tratadas pelas Agências da 

Receita da III RF em comparação com 2019 

De autuações lavradas no segmento de 
material de Construção, especificamente 

nas empresas do Polo gesseiro 

R$94,9 Mi 

De autuações lavradas pelas 

Gerências de Ações Fiscais 

OF1 

Negociar conjuntamente com a 

Procuradoria Geral do Estado - PGE 

débitos inscritos em dívida ativa. 

OF1 

Firmar convênio com Agência Nacional de Mineração 

- ANM com o objetivo de continuar a implantação da 

tecnologia de fiscalização de mineradoras do Araripe 

com a utilização de drones. 

OF1 

Monitorar continuamente os 

contribuintes relevantes com a cobrança 

dos diversos códigos de ICMS. 

André Alexei Lyra 

Câmara 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF7 
Conquista da primeira posição no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 

2020, realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia, que 

comparou o desempenho de todos os 27 estados brasileiros. 

Garantir a qualidade e consistência nas informações enviadas ao Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), abrangendo 

quatro dimensões: gestão da informação, informações contábeis, informações fiscais e 

informações contábeis x fiscais. 

OF6 
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 pagamento do Estado 

(CAPAG). 

Possibilitar a antecipação, pela STN, da avaliação das contas do Estado com a finalidade 

de mudar a capacidade de pagamento (CAPAG), para que o Estado possa contrair novos 

empréstimos com garantia da União. 

OF7 
Regularização contábil de 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. 

Garantir a fidedignidade e transparência dos números da despesa de pessoal, 

apresentados nos demonstrativos legais, objeto de constante acompanhamento pelos 

órgãos de controle, e insumo fundamental no processo de tomada de decisões 

governamentais. 

OF5 
Implantação do Relatório REL023, no e-Fisco, que fornece as informações das execuções 

orçamentárias de ações e serviços públicos de saúde, vinculados aos recursos recebidos da 

União, pelo Governo do Estado de Pernambuco, para o enfrentamento da Pandemia do 

Covid-19. 

Ampliar o controle das transferências recebidas destinadas à aplicação no 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19, bem como ser 

parte integrante da Prestação de Contas de 2020 do Governador, junto ao TCE. 

OF5 
Implantação do Relatório REL024, no e-Fisco, que fornece as informações das execuções 

orçamentárias das despesas com ações e serviços públicos de saúde, para o enfrentamento 

da Pandemia do Covid-19. 

Ampliar o controle dos recursos totais (próprios e recebidos da União) aplicados no 

enfrentamento da Pandemia da Covid-19, bem como ser parte integrante da Prestação 

de Contas de 2020 do Governador, junto ao TCE. 

OF6 
Implantação do Relatório REL022, no e-Fisco, que fornece as informações da economia da 

Dívida suspensa e aplicação de recursos no enfrentamento ao Covid-19. 

Ampliar o controle dos recursos oriundos da economia da Dívida suspensa, e o emprego 

dos mesmos no enfrentamento à Covid-19. 

OF7 Conclusão do Sistema de Informação de Custos de Pernambuco – SICPE. 

Atender à exigência legal e estimular, a partir da conclusão do SICPE, a realização das 

ações, nos sistemas estruturantes, que possibilitarão a sua efetiva implantação nas 

unidades da Administração Direta e Indireta.  

OF5 

Realização, de forma inédita, de transmissão remota para tratar de procedimentos 

normativos e contábeis acerca do encerramento do exercício 2020 e abertura do exercício 

2021 (Decreto de Encerramento nº 49.544, de 09 de outubro de 2020), tendo como público-

alvo os servidores das áreas financeira e contábil das Secretarias de Estado, contando com a 

participação de mais de 120 inscritos.  

Promover orientações em tempo real ao maior número possível de servidores acerca 

dos procedimentos normativos e contábeis constantes no Decreto de Encerramento do 

Exercício, contribuindo assim para a padronização das ações e precisão das informações 

contábeis.  

OF5 
Automatização de seis Demonstrativos Fiscais, constantes do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO), cuja publicação, de frequência periódica, é exigida pela LRF. 

Aprimorar e agilizar a elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO) de publicação determinada pela LRF. 

Raimundo Nonato 

Farias 

CGE - Contadoria Geral do Estado 
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Raimundo Nonato 

Farias 

A CGE EM NÚMEROS 2020 

R$129 milhões 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Promover estruturação de setorial de 

custos nas Unidades Gestoras onde será 

implantado o Sistema de Custos – SICPE. 

Promover a gestão do conhecimento a 

partir da manualização das principais 

atividades das gerências. 

OF6 OF7 

1º 

Lugar no ranking de desempenho 

entre os 27 estados 

94,7% 

De acertos na análise de 

desempenho entre todos os 27 

estados da federação 

OF5 

Desenvolver Sistema de Conciliação 

Bancária, visando maior consistência dos 

registros contábeis das disponibilidades. 

OF7 

Promover estudo de impacto no e-Fisco, para atender a 

determinação da STN de Padronização dos Códigos de 

Fontes de Recursos, que deverá estar implantada, para 

regular execução, no exercício de 2023. 

OF6 

Promover, nas Setoriais Contábeis, a 

estruturação necessária, para tornar 

contínuo o Processo de Regularização das 

Fontes de Recurso de Convênios Extintos. 

01 

Projeto Estratégico 

De Despesas de Exercícios Anteriores – 

DEA, com Folha de Pagamento do Poder 

Executivo, regularizadas em 2020 

PROFISCO 

Organograma 

DMAF 

DPTE 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF7 
Criação de protocolos para execução dos trabalhos da Diretoria e suas Gerências, 

sem prejuízo da segurança e continuação das atividades. 

Adequar os trabalhos realizados em toda a Diretoria e Gerências às limitações 

impostas pela pandemia do Coronavírus. A qualidade das atividades foi 

mantida e assegurada a integridade do corpo funcional. 

OF4 
Processos de restituição de ICMS, IPVA e ITCMD zerados e novos procedimentos 

em desenvolvimento para aperfeiçoar ainda mais o setor.  
Garantir agilidade e eficiência aos processos de restituições tributárias.  

OF6 
Ação realizada pela GCEF/ DAFE em conjunto com a Contadoria Geral do Estado/ 

CGE que resultou em uma restituição de R$12.706.413,84  oriunda de uma 

cobrança indevida de PASEP pela Receita Federal. 

Aumentar a disponibilidade de recursos para viabilizar as atividades 

Administrativo/financeiras do Estado. 

OF6 

Efetivação dos lançamentos automáticos no e-Fisco dos juros incorridos e das 

capitalizações de juros por grupos de contratos da dívida pública de Pernambuco, 

que até então eram lançados manualmente todos os meses para efeito de 

fechamento contábil. 

Liberar o auditor de executar uma tarefa possível de ser realizada pelo 

sistema, podendo direcionar sua expertise para trabalhos de análise da dívida 

pública. 

Alessandro Ferreira 

de Alcântara Bonfim 

DAFE - Diretoria Geral de Adm. Financeira do Estado 
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DPTE A DAFE EM NÚMEROS 2020 

R$ 12.706 
milhões 

Em restituição, oriunda de uma cobrança 

indevida de PASEP pela Receita Federal 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF5 Implantação de monitoramento de fontes covid - RAD covid. Mapear e melhorar a utilização de recursos SUS no combate à covid. 

OF6 Monitoramento e simulação precisa dos auxílios federais. Aumentar a precisão na estimativa de fluxo de caixa. 

OF7 Realização do relatório de arranque do teto 2020, base de majoração de cenários 

fiscais pelas secretarias. 
Melhorar leitura das pressões e pedidos financeiros. 

OF5 Implantação do teto 2020 para a saúde e educação ainda em fevereiro. Melhorar gestão dos contratos e controle da execução, reduzindo o DEA. 

Mauro Ataíde da Silva 

Junior 

DCMD - Diretoria de Controle e Monitoramento das 
Despesas Correntes 

Relatório de Gestão - 2020 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DSCF 

CTE 

86% 

Das despesas correntes 

monitoradas pela 

diretoria 

R$26Mi 

Em economia real, 

considerando ajustes de 

contratos em órgãos como 

a CTM, a partir do RAD 

1 

Sistema de Controle de Teto 

de Gasto aprovado pela alta 

gestão e priorizada para o 

PROFISCO II 

A DCMD EM NÚMEROS 2020 

01 

Projeto Estratégico 

02 

Indicadores Estratégicos 

Organograma 

A Diretoria ampliou suas atividades ao responder pelas 

despesas decorrentes da COVID e integração ao time de 

suporte à CPF, através de análises das vistas de processos. 

- Mauro Ataíde 

“ 

” 

DMAF 

DPTE 

OF5 

Realizar o desenvolvimento e finalização de 

painel de BI (Qlik Sense) com o 

acompanhamento das despesas correntes do 

estado. 

OF5 

Desenvolver o sistema G-tetos (3.1.5 -GTF) 

implantado até o final do ano de 2021. 

OF5 

Realizar projeto para estruturação de 

rating de contrato para simplificar as 

tratativas e aprovações de pleitos na CPF. 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Executar as despesas das secretarias 

dentro da meta determinada pela alta 

gestão. 

OF5 

PROFISCO 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF5 Identificação de passivos inexistentes. 
Propiciar a análise e monitoramento dos valores de restos a pagar indevidamente 

cadastrados no e-Fisco. 

OF7 Chatbot com dados Financeiros. 

Disponibilizar informações financeiras de forma automática como dados de 

Previsão de Desembolso, relatórios de Receita, de Despesa, de Restos a Pagar, de 

Programação Financeira, do Saldo da Conta Única, da Dívida anual, de Covid, entre 

outros. 

OF6 Painel de Acompanhamento de Parcelamentos da Dívida Pública. 
Possibilitar o acompanhamento e monitoramento dos parcelamentos dos contratos 

da Dívida Pública do Estado. 

OF5 Painéis para monitoramento financeiro da COVID. Permitir o monitoramento financeiro das despesas da Covid. 

OF7 Painel de Extratos Bancários. 

Permitir o acompanhamento e a validação dos lançamentos bancários efetuados 

nas contas bancárias monitoradas pela Diretoria da Administração Financeira – 

DAFE.  

OF7 Painel RGF-RREO das Unidades da Federação. 
Possibilitar o acompanhamento comparativo do RGF-RREO das UFs através do 

painel. 

OF5 Geração de Dados COVID para o Tribunal de Contas do Estado - TCE/PE. 
Possibilitar o monitoramento e dar transparência às informações financeiras 

executadas pelo Estado relacionados à Covid. 

OF5 
Relatório de Aplicação dos Recursos Recebidos da União no Combate ao 

Coronavírus - COVID-19. 

Gerar informações consolidadas dos recursos recebidos da União para o combate 

ao Coronavírus pelo Estado de Pernambuco. 

OF5 Estorno do repasse para as Ordens Bancárias (OB's) canceladas. 
Possibilitar o estorno do repasse das ordens bancárias (OB's) retornadas pelo banco 

como canceladas para a conta única do Estado. 

OF5 
Assinatura Digital nos Documentos da Execução da Despesa - Ordem Bancária 

(OB). 

Gerar economicidade e agilidade no processo de geração e envio dos documentos 

de Ordem Bancária (OB's) do sistema e-Fisco. 

OF5 Demonstrativo da Aplicação do Recurso da Susp. Dívida 9496/97 (LC173/20). 
Gerar informações consolidadas da aplicação dos recursos da suspensão da dívida 

refinanciada de Pernambuco no enfretamento à pandemia. 

OF5 Demonstrativo das Rec. Operações de Crédito e Despesa Capital - LRF047. 
Possibilitar o acompanhamento das receitas de operações de crédito e despesas de 

capital realizadas pelo Estado de Pernambuco. 

Vitor Carvalho 

Pinheiro Costa 

DSCF - Diretoria de Sistemas Corporativos Financeiros  
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF5 
Demonstrativos das Receitas e Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 

LRF050. 

Possibilitar o acompanhamento das receitas e despesas dos serviços públicos 

de saúde do Estado de Pernambuco. 

OF7 Demonstrativos das Garantias e contragarantias de valores - LRF059. Gerar informações dos valores das garantias e contragarantias. 

OF7 
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e aplicações de recursos - 

LRF049. 

Gerar informações das alienações de ativos e aplicações de recursos pelo 

Estado de Pernambuco. 

OF7 Demonstrativo das Operações de Crédito - LRF060. 
Possibilitar o acompanhamento das operações de crédito realizadas pelo 

Estado de Pernambuco. 

OF7 Demonstrativos das parcerias público privadas - LRF051. 
Gerar informações sobre as parcerias público privadas realizadas no Estado de 

Pernambuco. 

Vitor Carvalho 

Pinheiro Costa Apresentação 

Resultados Gerais 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DSCF 

CTE 

Organograma 

DMAF 

DPTE 

212.173 

Em redução de ordens 

bancárias impressas devido à 

assinatura digital no e-Fisco 

R$18Mi 

Em anulação de passivos 

inscritos em restos a pagar 

512 

Demandas trabalhadas na evolução 

e manutenção do e-Fisco (13 

projetos e 499 operações) 

A DSCF EM NÚMEROS 2020 

R$73.603.232,69 

Em estorno automático do repasse para 

a conta única do Estado, referentes à 

4.685 ordens bancárias canceladas 

08 

Projetos Estratégicos 

05 

Indicadores Estratégicos 

DSCF - Diretoria de Sistemas Corporativos Financeiros  

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Implantar Módulo Integrador REINF / e-

Social - Reformulação do Contas a Pagar. 

Desenvolver e implementar os lançamentos 

no e-Fisco a partir dos Extratos Bancários. 
Implantar o Piloto SEFAZ -Sistemática e 

Gestão dos Tetos de Gastos Públicos. 

PROFISCO 

Desenvolver - Padronização das Fontes 

de Recursos.  

PROFISCO PROFISCO 

Relatório de Gestão - 2020 

OF5 OF5 OF5 
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OH2 
Realização do processo para contratação de consultoria para Dimensionamento 

do Quadro de Pessoal. 

Identificar a necessidade real da força de trabalho das áreas contempladas, 

uma melhor utilização da força de trabalho existente, expectativa de aumento 

da produtividade e absorção da metodologia para expansão em outras áreas 

da SEFAZ, não contempladas no contrato. 

OH1 
Realização do processo para contratação de consultoria para Digitalização do 

Arquivo Funcional e documento do arquivo geral. 

Proporcionar agilidade no acesso às informações funcionais do servidor e 

demais documentos, via sistema, bem como maior segurança na guarda dos 

documentos. 

OH1 Implantação do processo eletrônico de concessão de aposentadoria. Reduzir o tempo de instrução da aposentadoria para envio à FUNAPE. 

Inovação na produção de conteúdo referente à Educação Fiscal, utilizando 

podcasts. 
Maior alcance do público-alvo: professores e estudantes. 

Realização do II Simpósio de Educação Fiscal em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação. 

Disponibilizar conteúdo (vídeo aulas) sobre Educação Fiscal, produzido por 

professores da rede pública estadual a ser utilizado junto aos estudantes de 

nível médio. 

Ampliação dos canais de atendimento ao servidor, pelo Serviço Social. 

Maior número de servidores atendidos pelo Serviço Social e melhor 

orientados sobre o protocolo de prevenção a covid-19 e demais informações 

de interesse. 

Walclécia Aparecida 

dos Santos 

SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas  

SCI 

ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 
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SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas  

A SGP EM NÚMEROS 2020 

136 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

351 

Servidores atendidos pelo Serviço 

Social 

1.707 

Atendimentos ao servidor 

(presencial e telefônico) 

01 

Projeto Estratégico 

Vagas de estágio preenchidas 

03 

Seleções internas realizadas 

01 

Indicador Estratégico 

A SGP tem como principal foco para 2021 a reestruturação de suas 

Gerências e Escola Fazendária, através da modernização de seus 

processos de trabalho, buscando uma gestão mais ágil e alinhada à 

estratégia da SEFAZ.” 

                                                               - Walclécia Santos 

“ 

” 

Organograma 

SCI 

ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 

Realizar Pesquisa de Clima Organizacional 

com Plano de Ação. 

Adquirir soluções digitais para a Educação 

Fiscal. 

Realizar redesenho organizacional da 

SGP. 

PROFISCO PROFISCO PROFISCO 

Realizar mapeamento e otimização dos 

processos da SGP. 

PROFISCO OH1 OH2 OH3 OH2 
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Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH2 
A Escola Fazendária foi selecionada e convidada, entre as Escolas Corporativas do 

Estado de Pernambuco, a ser estudada enquanto Case de Aprendizagem 

Organizacional no Mestrado da Universidade Federal de Pernambuco (UPE).  

Tornar-se referência em educação corporativa, com ações inovadoras ao 

atendimento de demandas de capacitação e desenvolvimento de seus 

servidores. 

OH2 
Levantamento e edição de book com diversos cursos online gratuitos, em março 

de 2020, logo que iniciamos as atividades em home office. 

Apoiar os servidores durante o início do distanciamento social, no 

desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos técnicos e 

transversais. O material foi divulgado tanto para SEFAZ-PE, quanto para todas 

as Secretarias de Fazenda do Brasil. 

OH2 
Curso Reaprendizagem Criativa, com Murilo Gun. A ESAFAZ firmou a parceria e 

ofertou para os servidores de Fazenda Brasil o curso de 20 horas, na modalidade a 

distância, gratuitamente. 

Capacitar 600 servidores fazendários, entre os meses de abril e maio de 2020. 

Em Pernambuco, foram 100 participações. 

OH2 

Estruturação, coordenação e mediação do Projeto “Palestras em Casa”, para 

servidores da SEFAZ-PE e para servidores das Secretarias de Fazenda do Brasil, 

com temas atuais voltados à Gestão de Pessoas, Educação Corporativa e 

Liderança. 

Acessar os conteúdos e palestrantes renomados nacionalmente, 

gratuitamente, para fortalecimento de competências dos servidores e apoio à 

elaboração de termos de referência para projetos do PROFISCO II. 

Palestrantes: Rogério Leme (Leme Consultoria), Oscar Motomura (Amana-

Key), Thiago Mota (Novo Expediente), Prof. Paulo Vicente (FDC), entre outros. 

OH2 

Estruturação, coordenação e realização do Seminário Virtual sobre USO DO SPED 

NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS, com o auditor da SEFAZ 

Bahia Alexandre Alcântara, na modalidade a distância, com carga horária de 3 

horas. 

Realizar capacitação para mais de 200 auditores. 

OH2 
Estruturação e execução do Programa de Formação da DFA, com trilhas técnicas e 

comportamentais, na modalidade a distância, com 85 horas de conteúdos 

técnicos em média.  

Realizar capacitação para 140 servidores, em média, tanto da DFA, quanto das 

Regionais I, II e III. 

OH2 
Realização do Curso Antecipação Tributária e ICMS Consumidor Final – EC nº 

87/2015, com instrução interna, na modalidade a distância, com carga horária de 

08 horas aula. 

Realizar capacitação para 100 servidores. 

OH2 
Realização do Curso: Estratégias e Ferramentas de Negociação de Harvard, na 

modalidade a distância, com 20 horas/aula cada turma. 

Realizar capacitação para 58 servidores da SEFAZ e PGE (duas turmas). Obter 

ganhos indiretos com relação ao estreitamento de vínculos entre os órgãos e 

retorno de recursos ao erário a partir das técnicas aplicadas em negociações. 

Juliana Pereira 

Guimarães 
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A ESAFAZ EM NÚMEROS 2020 

90,6% 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Realizar terceira turma na modalidade a 

distância e das duas turmas do avançado, 

do curso de Ferramentas e Estratégias de 

Negociação. 

Implementar o Programa de 

Desenvolvimento de Liderança. 

OH2 OH2 

605 

Servidores capacitados 

(participaram de pelo menos uma 

ação promovida) 

2280 

Participações de servidores nas 

ações de capacitação 

OH2 

Estruturar o estúdio de gravação de 

vídeo aulas da ESAFAZ. 

01 

Projeto Estratégico 

Crescimento de ofertas de 

capacitação remota e a distância 

PROFISCO 

34,6% 

Redução do valor per capita (de 

R$99,83 para R$65,2) 

41,5% 

Redução do investimento em 

relação ao ano de 2019 

258% 

Crescimento da média de 

participações por evento (de 12 

para 43 servidores)  

02 

Indicadores Estratégicos 

PROFISCO PROFISCO 

Organograma 
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ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH1 
Conclusão de 55 Processos Licitatórios, totalizando um valor estimado de 

aproximadamente R$ 44 Milhões em licitações. 
Proporcionar entregas de produtos e serviços para a SEFAZ. 

OH3 
Conclusão das adequações dos subsistemas de alta disponibilidade da Sala Cofre 

no Edf. San Rafael.  
Ampliar a infraestrutura para eficiência na emissão das notas fiscais. 

OH1 Ampliação da capacidade de processamento das licitações. 
Maior celeridade para conclusão dos processos licitatórios referentes ao 

PROFISCO II. 

Conclusão dos serviços de recuperação predial do Edifício Sede. Preservar o patrimônio. 

Conclusão da reforma e adequação dos 8º e 9º pavimentos do Edf. Sede. Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

Conclusão do termo de referência para aquisição de elevador para o Edifício Sede. Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

Conclusão do termo de referência para contratação dos serviços de manutenção 

de extintores e mangueiras. 
Proporcionar segurança no ambiente de trabalho. 

Conclusão da atualização do termo de referência para contratação dos serviços de 

para recuperação estrutural do Edifício Garagem. 
Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

Elaboração de planilhas para ocupação dos prédios segundo protocolos COVID 19. Proporcionar segurança no ambiente de trabalho. 

Conclusão do projeto de reforma da 2ª RF em Caruaru. Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

Conclusão do projeto e reforma de Layout no protocolo do Gabinete e protocolo 

Geral no Edifício Sede. 
Proporcionar otimização e conforto dos ambientes de trabalho. 

Conclusão do projeto preliminar de reforma da biblioteca e salão de exposição e 

eventos no Edifício Sede. 

Proporcionar a otimização do uso da Biblioteca e diversificação do Espaço 

Cicero Dias para exposições e palestras. 

Alfredo Ottoni de 

Carvalho Neto 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

Conclusão do projeto e reforma de layout na sobreloja da DOE para instalação de 

sala para o Ministério Público. 
Proporcionar a otimização do espaço para atendimento. 

OR1 Realização de leilão virtual de mercadorias apreendidas. 

• Gerar receita na venda das mercadorias apreendidas e incrementar 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 

Realização de ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

Realizar: 

• Alocação de equipamentos (totens e dispensers) para aplicação de álcool em 

gel nas unidades administrativas da Sefaz/PE; 

• Distribuição de kits de proteção individual (máscaras e álcool em gel) para 

servidores e colaboradores da Sefaz/PE; 

• Adequação de espaços de trabalho e convivência nas unidades 

administrativas da Sefaz/PE. 
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SAFI - Superintendência Administrativa e  Financeira 

R$ 186.592.531,00  

Total de execução 

orçamentária/financeira para 

GD3 UGE SAFI 

R$ 938.565.358,00 

Em execução 

orçamentária/financeira GD1 

UGE SAFI 150101 

R$ 2.266.842,00 

Total de execução 

orçamentária/financeira para 

GD4 UGE SAFI 

R$ 14.332.199,00 

Em execução 

orçamentária/financeira 

PROFISCO II 

Alfredo Ottoni de 

Carvalho Neto 
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SAFI - Superintendência Administrativa e  Financeira 

99,76% 

Percentual executado do 

orçamento geral da SEFAZ 

(Tesouro + PROFISCO) pela SAFI 

2 

Comissões Especiais de 

Licitação criadas para processar 

as contratações decorrentes de 

recursos do BID 

R$ 24 Milhões 

Recebidos através da 

renovação do Contrato da 

Conta Única do Estado com a 

Caixa Econômica do Estado 

153 

Contratos e congêneres 

acompanhados, que resultou 

em 487 intervenções de 

formalização 

2.482 

Atendimentos resolvidos em 

2020 através da ferramenta 

"Abertura de Incidentes" 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Concluir 57 processos licitatórios. 

OH1 

Automatizar o processo de contratações 

(solicitação de início de processo 

licitatório). 

PROFISCO 

Executar a recuperação predial do Edf. 

Garagem. 

Concluir a recuperação predial da DOE. 
Adquirir e instalar o novo elevador 

privativo na Sede.  

PROFISCO 

Reativar o sistema de combate a Incêndios 

da Sede, San Rafael, Edf. Garagem, 

Petrolina (Sede). 

Executar a recuperação estrutural do 

prédio da RF III em Petrolina. 

Elaborar proposta de modernização de 

equipamentos e ferramentas para 

verticalização, inventário e controle de 

mercadorias apreendidas. 

Elaborar proposta de automação do 

processo de solicitação de diárias de 

terceirizados. 

Elaborar proposta de automação de 

procedimentos de entrada e destinação 

de mercadorias apreendidas. 

101 

Cotações de preços realizadas 

para subsidiar processos 

licitatórios 

Elaborar de proposta para contratação de 

consultoria para mapeamento de 

procedimentos no âmbito da SAFI. 

PROFISCO 

02 

Projetos Estratégicos 

01 

Indicador Estratégico 

OH1 OH1 

PROFISCO OH1 PROFISCO OH1 

PROFISCO OH1 

Alfredo Ottoni de 

Carvalho Neto 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

 

Coordenação Técnica e Financeira do Primeiro ano do Contrato do Projeto de 

Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de 

Pernambuco (PROFISCO II) que teve início no final de 2019. 

Garantir a execução financeira de USD 3,87 milhões em 2020, correspondendo 

a 8,72% da execução total do projeto e acumulando, nos 15 primeiros meses 

do projeto, 14,85% da execução e investimento em diversos projetos da 

SEFAZ-PE e de outras Secretarias em temas relacionados à gestão fiscal que 

modernizarão a gestão fazendária, a administração tributária e a gestão do 

gasto público. 

Revisão do Mapa Estratégico da SEFAZ. 

Possibilitar por meio da Revisão do Planejamento Estratégico da Sefaz para o 

ciclo 2020-2023, a continuidade do modelo de gestão para resultados já 

utilizado pela SEFAZ há vários anos, estimulando os debates de avanço e 

modernização da atuação fazendária em busca de sua missão e visão de 

futuro. 

Definição dos Indicadores Estratégicos da SEFAZ. 

Acompanhar de forma mais efetiva os resultados do planejamento estratégico, 

instituindo um rito de coleta dos indicadores estratégicos da SEFAZ para 

auxiliar o acompanhamento e atingimento dos resultados desejados do 

planejamento. 

Modernização das Funcionalidades e Melhorias no Painel de Monitoramento da 

Estratégia. 

Melhor monitoramento dos projetos estratégicos/PROFISCO através de visões 

das execuções física e financeira casadas. 

Evolução na Governança e Monitoramento dos Projetos Estratégicos da SEFAZ. 

Possibilitar um acompanhamento mais efetivo da gestão dos projetos 

estratégicos através de melhorias na metodologia e ferramental utilizado, tais 

como a introdução do acompanhamento da execução financeira dos projetos, 

o uso de novas ferramentas para a realização de reuniões virtuais com líderes 

e equipes de projetos, e o registro efetivo de pontos de atenção e riscos a 

serem observados/tratados no follow-up de cada projeto. 

Daniella Myrian de 

Sousa Silva 

SPE – Superintendência do Planejamento Estratégico 
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US$ 8.2 milhões  

Do PROFISCO II já 

internalizados 

15% 

Dos recursos do PROFISCO II 

executados nos 15 primeiros 

meses  

43 

Projetos Estratégicos em 

monitoramento 

35 

Indicadores Estratégicos 

definidos 

04 

Projetos Estratégicos 

03 

Indicadores Operacionais 

01 

Indicador Tático 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Implantar o monitoramento dos 

Indicadores Estratégicos de forma regular 

e automatizada. 

OH3 PROFISCO 

Automatizar a geração dos relatórios 

financeiros do PROFISCO II no painel de 

controle. 

OH3 PROFISCO 

Definir novo modelo de Relatório de 

Gestão Anual. 

OH3 PROFISCO 

Realizar integração da Ferramenta Painel 

de Controle com o SEI. 

OH1 PROFISCO 

Apoiar a SCI com o desenho da Contratação de uma nova Consultoria que faça o 

Diagnóstico/Proposição de um novo modelo de coordenação institucional da Sefaz 

realizando a proposição de uma nova estrutura com a criação de área de coordenação 

dos processos Fazendários. 

OH1 PROFISCO 

Daniella Myrian de 

Sousa Silva 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH3 

Atendimento aos usuários 
Aos usuários no Suporte a Serviços de TI : 
• 7.290 pelo NUDS 
• 10.262 pelo Help Desk 
• 1.052 pela equipe de segurança 
• 7.998 pela equipe de Redes 

Promover a maximização do tempo de disponibilidade dos recursos computacionais de uso pessoal 
além de ajustes e reformas de infraestrutura da rede minimizando os custos com contratação de 
empresas especializadas, manter garantias de segurança lógica do ambiente computacional e 
satisfação dos usuários no atendimento aos incidentes; 
Maior satisfação e produtividade dos usuários internos e externos dos serviços de TI da SEFAZ,  
decorrente da manutenção do atendimento em nível acima de 95% no prazo para os  
incidentes resolvidos pelos times de segurança e suporte de redes. 

OH3 
Governança de TI 
Adequação a LGPD 

Publicar portaria SF 206 com a nomeação dos encarregados e o Grupo Técnico de apoio, em dezembro 
de 2020. Foram recebidas da PGE as cláusulas padrão a serem aplicadas no processo de adequação de 
contratos e convênios; e foram inventariados 67 sistemas fazendários que consomem dados pessoais, 
dos quais 53 da CAT, 8 da CTE e 6 da SCI. 

OH3 

Governança de TI 

Aprimorar qualidade dos produtos e serviços da STI: 

• Atualização e disponibilização da Metodologia de 

Desenvolvimento Ágil na STI. 

• Revisão do Processo de Garantia da Qualidade. 

Obter o melhor resultado em produtividade e qualidade no desenvolvimento de sistemas através da 

disponibilização atualizada dos procedimentos da Metodologia de Desenvolvimento Ágil, bem como, 

promover o entendimento constante da metodologia pela equipe de desenvolvimento e os envolvidos. 

Além de, aprimorar as auditorias de modo a garantir que os passos mais importantes do Processo de 

Desenvolvimento Ágil sejam executados satisfatoriamente, melhorando a qualidade do produto final. 

OH3 
Governança de TI 

Atualização do Modelo de Aquisições 

Padronizar modelos para as aquisições minimizando o tempo para os processos. Maior eficiência no 

monitoramento das diversas etapas do processo de aquisições envolvendo os gestores, além de 

melhorar a comunicação com os órgãos internos e externos da SEFAZ para diminuição das etapas e 

acompanhamento dos pagamentos a fornecedores. 

OH3 
Governança de TI 

Contratação de Consultoria para Revisão do Modelo de 

Gestão de TI da SEFAZ 

Aperfeiçoar os processos de trabalho, infraestrutura tecnológica e atendimento ao usuário, 

contribuindo para o fortalecimento do alinhamento estratégico da área de TI com a organização, 

buscando alternativas de curto, médio e longo prazos que contribuam para potencializar os resultados 

da SEFAZ-PE, implementando novas oportunidades, fortalecendo a comunicação interna e externa e 

minimizando possíveis fragilidades do modelo atual. 

OH3 

Governança e consumo de dados 

• Implantação da Administração de Dados para o Big Data 

• Atualizações de versão do SQL Server 

• Homologação e Migração para DB2 V11 do Enterprise. 

Melhorar o desempenho das aplicações corporativas e das consultas aos dados estratégicos tanto no 

ambiente transacional quando no ambiente do Big Data, aumentar a segurança de acesso aos dados, 

corrigir falhas das versões dos Sistemas Gerenciadores de Dados, disponibilizar novas funcionalidades e 

aumentar a estabilidade e disponibilidade de todo ambiente de dados do órgão. 

Danielle Campello 

de  Melo Augusto 

STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
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Grandes  
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Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH3 

Governança e consumo de dados 
Disponibilização de soluções para BI & Analytics: 
• 11 projetos de BI & Analytics, totalizando 4000 horas; 
• 230 demandas operacionais atendidas / 10 áreas 
solicitantes, totalizando 6000 horas; 
• 30 Novos Painéis Publicados; 
• Incorporação de 15 sistemas tributários e 4 bases 
financeiras no Big Data; 

Disponibilizar: 

• Painéis COVID para auxílio na tomada de decisão durante a pandemia. 

• Malhas e Pautas Fiscais aprimoradas com dados da NFC-e e SPED, com ganho de processamento 
utilizando as bases no Big Data; 

•  Maior processamento dos dados tributários com a incorporação de  bases tributárias ao Big Data. 

• Otimização do tempo de processamento nas consultas a lançamentos da receita, receita realizada, 
receita orçada e previsão de desembolso, utilizando o Big Data.  

OH3 

Infraestrutura Tecnológica  

Disponibilização de Ambiente para garantia do 

Teletrabalho, durante a Pandemia COVID-19: 

• Serviços de TI na Internet  

• Acesso remoto 

• Manuais de Ferramentas 

Disponibilizar formas de acesso alternativas  e seguras para o trabalho remoto em curtíssimo espaço de 

tempo, com máximo de acesso e o menor impacto possível, sem custos adicionais. 

Atender solicitações de 2.000 incidentes, 630 VPNs e 270 certificados autoassinados para acesso ao e-

Fisco. Reconfigurar os sistemas para facilitar acesso pela internet, reforçar a segurança e disponibilizar 

alternativas de conferência para a nova forma de interação das equipes. 

OH3 
Infraestrutura Tecnológica  

Instalação da Central de Operações e Controle do Data 

Center. 

Melhorar a visualização da equipe de Operação do Data Center, 24x7, sendo possível a disponibilização 

de novas telas/sistemas/serviços no painel. Maior rapidez na identificação dos alertas/eventos e 

diminuir o tempo de respostas para registros . 

OH3 

Infraestrutura Tecnológica  

Melhoria na Infraestrutura Física com a transferências das 

AREs Goiana e Palmares para funcionar nos postos fiscais 

de Goiana e Xexéu e reforma predial da SEFAZ SEDE e 

mudança dos Secretários / gabinetes. 

Economizar aluguéis e links da PE-Conectado gerada com as transferências das ARES Goiana e Palmares 

para funcionar no mesmo ambiente dos Postos Fiscais. Além de, melhorar a infraestrutura predial das 

salas do 8º e 9º andar do Edf. Sede. 

OH3 

Projetos de Desenvolvimento de Sistemas Concluídos:  

• Área Tributária: 15 projetos, com total de 7.750 horas.  

• Área Financeira: 6 projetos, com o total de 3.751 horas. 

Para a área tributária, contribuir com a execução e o retorno das ações fiscais, bem como com o 
incremento da arrecadação.  
Para a área financeira, agregar benefícios ao controle do orçamento, fluxo de caixa, desembolso e 
equilíbrio fiscal do Estado. 

Danielle Campello 

de  Melo Augusto 

STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
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STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
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20 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Revisar as práticas de gestão de relacionamento 

e comunicação para elaboração de proposta de 

ajustes no modelo de comunicação atual. 

Substituir as estações de trabalho de toda 

a SEFAZ por equipamentos mais 

atualizados e em conformidade com as 

atribuições dos usuários. 

OH3 

OH3 

448 

Novos equipamentos para 

atualização do parque tecnológico 

(375 micros, 70 notebooks e 03 

Tablets) 

26.602 

Atendimento aos usuários no 

Suporte a Serviços de TI 

OH3 

Apresentar o relatório de pontos de controle da 

PGE devidamente respondido, e entregar os 

relatórios de riscos à privacidade de dados das 

áreas de negócio da SEFAZ. 

04 

Projetos Estratégicos 

Projetos de Desenvolvimento 

Concluídos nas áreas tributárias e 

financeiras, somando 13.065 horas 

PROFISCO 

11 

Projetos de BI e Analytics, 

totalizando 4000 horas 

15 

Sistemas tributários incorporados e 

4 bases financeiras no Big Data 

230 

Demandas operacionais atendidas 

(soluções BI e Analytics) 

04 

Indicadores Estratégicos 

PROFISCO PROFISCO 

Migrar do e-Fisco para um plataforma mais  

ágil com infraestrutura para dar suporte a 

nova arquitetura de desenvolvimento e 

entrega de sistemas. 

OH3 PROFISCO 

OH3 

Implantar uma nova interface para o        

e-Fisco, para prover uma visão voltada ao 

negócio, agregando padrões de interfaces 

gráficas mais modernas. 

PROFISCO 
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Implantar solução de virtualização de desktops 

visando maior agilidade no provimento de estações, 

gerência centralizada, facilidades de acesso remoto, 

alta disponibilidade e redução na atualização de 

estações de trabalho físicas. 

Concluir a Revisão do modelo de 

gestão de tecnologia da informação 

da SEFAZ-PE. 

OH3 

OH3 

Realizar o entendimento das práticas atuais 

de contratação de TI, construção de hipóteses 

e cenários para um novo modelo de 

contratação para aquisição de bens e serviços 

e revisão de modelos de documentos e 

artefatos que suportam o processo. 

PROFISCO 

PROFISCO 

Propor a implantação de novas práticas para 

aumento de maturidade no tema de 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, 

construção de uma nova metodologia de 

desenvolvimento e um Plano de Evolução da 

maturidade, e apoio na implantação das práticas 

recomendadas. 

OH3 PROFISCO 
OH3 

Implantar solução de monitoramento de 

segurança, infraestrutura de monitoração do 

data center e performance das aplicações 

além de, infraestrutura para DevOps. 

PROFISCO 

OH3 

Renovar a rede de dados dos data centers e de 

acesso de todas as localidades da SEFAZ 

(cabeada e Wi-Fi) fazendo uso de novas 

tecnologias visando o aumento de capacidade, 

vazão, segurança e disponibilidade para o 

acesso aos sistemas da SEFAZ. 

PROFISCO OH3 

Atualizar os recursos de processamento e 

armazenamento de dados da SEFAZ visando a 

demanda futura dos sistemas corporativos, 

incorporando tecnologias mais modernas e 

aumentando a disponibilidade do ambiente. 

PROFISCO 

OH3 

Modernizar e redimensionar o ambiente de 

proteção e recuperação de dados com utilização de 

melhores técnicas visando adequá-lo à janela de 

tempo disponível de forma a minimizar a 

interferência na execução dos sistemas corporativos 

e agilizar a recuperação de informações. 

PROFISCO 

OH3 PROFISCO 

OH3 

Propor e implantar novo Modelo de Consumo 

de Dados que considera Metodologia de 

Desenvolvimento das Soluções de Dados, 

Aceleração de Projetos Analíticos, melhoria nos 

Processos de Comunicação e Estratégia de 

Aculturamento e Capacitação da SEFAZ e STI. 

PROFISCO 

RECOMENDAÇÕES - 2021 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF2 Participação nas reuniões do GT-18 da COTEPE. 
Compartilhar informações e experiências com outras Corregedorias de 

Fazenda sobre questões relevantes às atividades da CORREFAZ. 

OF2 
Apuração, através de Correições Extraordinárias e/ou de Processos 

Administrativos Disciplinares, de 100% das denúncias de irregularidades 

administrativas praticadas por servidores da SEFAZ. 

Tornar mais efetiva a atividade punitiva da Corregedoria. 

A CORREFAZ EM NÚMEROS 

De participação das reuniões do 
GT-18 que aconteceram em 2020 

100% 04 

Correições Extraordinárias instauradas para 
apuração de denúncias de irregularidades 
cometidas por servidores em exercício na 

SEFAZ 

Mônica Cristina Fraga 

Souza 

CORREFAZ - Corregedoria Chefe da  Fazenda 

Relatório de Gestão - 2020 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Retomar o projeto de reestruturação da 

CORREFAZ, com implantação de atividades 

como a Revisão Fiscal e a Sindicância 

Patrimonial. 

Implantar o Processo Administrativo de 

Responsabilização de Pessoa Jurídica, para 

penalização dos contribuintes pessoas 

jurídicas envolvidos em ações de corrupção. 

Atuar, em conjunto com a Comissão de 

Ética da SEFAZ/PE, nas orientações e 

questões que envolvam a conduta 

funcional do servidor. 

Estreitar as relações da CORREFAZ com a 

PGE/PE (acompanhamento dos processos 

judiciais) e com a SCGE/PE (uniformização 

dos procedimentos). 

Sensibilizar a SEFAZ-PE, na pessoa dos 

gestores, da função da CORREFAZ e da 

necessidade de apoio institucional. 

OF2 OF2 

OF2 OF2 

OF2 

O ano de 2020 foi, para a Corregedoria, como para diversos setores da SEFAZ-

PE, um ano bastante atípico em virtude da pandemia. Trabalhamos, na área 

punitiva, com demandas, que caíram bastante durante todo esse período, além 

do que não conseguimos realizar atividades preventivas, como as Correições 

Ordinárias e orientações para os servidores quanto às condutas funcionais. 

Alertamos, mais uma vez, a necessidade de fortalecimento de atividades que 

tenham como foco o servidor, principalmente nesse momento de pandemia. 

                                                                               - Mônica Cristina 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

Realização e coordenação do CPT (Conselho de Política Tributária) analisando os pleitos 

dos contribuintes, e muitas vezes participando de reunião para entender melhor suas 

necessidades. 

Tornar as normas tributárias mais adequadas às empresas pernambucanas, 

tornando-as mais competitivas regionalmente e nacionalmente. Promovendo 

adequações em nossa legislação ou aderindo aos benefícios existentes nos 

estados do Nordeste. 

Acompanhamento do Secretário da Fazenda em reuniões como as do CONFAZ, 

reuniões sobre a reforma tributária e participar das reuniões técnicas. 

Combater à regressividade tributária, redução do custo Brasil, fim da Guerra 

Fiscal, bom ambiente de negócio com a simplificação e padronização de cinco 

impostos, o que acarretará mais agilidade e simplificação no recolhimento dos 

impostos além de menos litígios de ordem tributária. 

Alterar a legislação de Pernambuco para anular os benefícios fiscais concedidos em 

outros estados para leite em estado natural. 

Maior competitividade dos produtores pernambucanos de leite e estado natural, 

com isso conseguiram vender mais para as fábricas de laticínios do nosso estado. 

Publicação da legislação denominada de "Mais Atacadistas - Pernambuco", onde foi 

discutida e construída no âmbito do CPT através da adesão ao benefício fiscal do 

Estado do Maranhão, acobertada pelo Convênio 190/17. 

Possibilitar a criação de uma grande empresa pernambucana no ramo do 

Atacarejo, que já instalou 5 unidades em diferentes cidades e possui mais 5 

unidades em construção, o que representa grandes investimentos e geração de 

empregos .  

A DPT EM NÚMEROS 

Reuniões do CPT 

36 9 
Reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias do COMSEFAZ 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

DPT - Diretor Geral de Política Tributária 

Relatório de Gestão - 2020 

13 
Reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias do CONFAZ 

01 

Projeto Estratégico 

Acompanhar o Secretário nas 

reuniões do COMSEFAZ e CONFAZ. 
Coordenar e realizar as reuniões 

do CPT. 

Atender e compreender as necessidades 

dos contribuintes. 

Abílio Xavier de 

Almeida Neto 

OR1 

OR1 

OR1 

OR1 

OF1 OF1 

OF4 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF1 Assessoramento ao Secretário da Fazenda no âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, CONFAZ. 

Criar as condições necessárias para uma boa participação do Secretário da Fazenda 
nas reuniões do CONFAZ. 

OF1 Assessoramento ao Secretário da Fazenda no âmbito do Comitê dos Secretários 
de Fazenda dos Estados, COMSEFAZ. 

Criação das condições necessárias para uma boa participação do Secretário da 
Fazenda nas reuniões do COMSEFAZ. 

OF1 Representação do Estado na Comissão Técnica Permanente do ICMS, 
COTEPE/ICMS. 

Definir as melhores posições técnicas, para o Estado de Pernambuco, relativamente 
aos diversos pleitos, requerimentos e assuntos diversos submetidos à COTEPE/ICMS. 

OF1 Coordenação da participação dos Representantes do Estado nos Grupos de 
Trabalho vinculados à COTEPE/ICMS. 

Criar as melhores condições de argumentação nas reuniões técnicas dos GTs, para que 
cada Representante de Pernambuco nessas reuniões assuma posições condizentes 
com os interesses do estado. 

OF1 Coordenação do Comitê de Estudos e Acompanhamento da Reforma Tributária – 
CEART. 

Uniformizar o conhecimento, por parte dos integrantes do CEART, quanto aos 
assuntos discutidos pelos estados, no âmbito do GT 47, inclusive das matérias em 
discussão no Congresso Nacional. 

OF1 
Participação, como Conselheiro, nas reuniões semanais do Conselho de Política 

Tributária, CPT, da SEFAZ-PE. 

Participar efetivamente nos debates de cada Pleito, focando sempre em colocar o 
interesse público acima dos interesses particulares e a não geração de perdas na 
arrecadação do Estado. 

OF1 
Análise de pleitos diversos, encaminhados ao Gabinete do Secretário da Fazenda, 
relativos a matérias em tramitação no âmbito do CONFAZ, com elaboração dos 
respectivos pareceres e respostas. 

Desafogar parte do volume de processos que chegam ao Gabinete do Secretário da 
Fazenda. 

Abílio Xavier de 

Almeida Neto 

DAF - Diretoria de Assuntos Federativos 

Relatório de Gestão - 2020 
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A DAF EM NÚMEROS 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Abílio Xavier de 

Almeida Neto 

DAF - Diretoria de Assuntos Federativos 

Relatório de Gestão - 2020 

Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias do CONFAZ 

13 8 

Reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias da COTEPE/ICMS 

9 

Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias do COMSEFAZ 

22 

Reuniões de Grupos de Trabalho da COTEPE/PE 

(Participação) e outras 88 Reuniões 

(Acompanhamento da participação dos 

Representantes de PE) 

36 

Reuniões do CPT (participação e 

acompanhamento posterior) 

Assessorar o Secretário em todas as reuniões 

do CONFAZ - 4 Ordinárias e várias outras 

Extraordinárias , cuja quantidade não é 

previsível. 

Participar e acompanhar de todas as 

reuniões da COTEPE/ICMS, 4 ordinárias 

várias outras extraordinárias, além de GTs 

específicos e demais reuniões. 

OF1 OF1 OF1 

Participar de todas as reuniões do CPT. 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CORREFAZ 

DAF 

DBF 

DET 

DICOM 

DPT 

OUVIDORIA 

SJF 

TATE 

Organograma 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Aprovação nas três reuniões do CONDIC realizadas em 2020 de 61 projetos 

industriais com benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco - PRODEPE. 

Incrementar a arrecadação de ICMS e geração de empregos. 

OR1 
Concessão dos benefícios do PRODEPE Central de Distribuição e Atividade 

Portuária, respectivamente, para 24 Centrais de Distribuição e 43 projetos de 

importação nas três reuniões do CONDIC de 2020. 

Incrementar a arrecadação de ICMS e geração de empregos. 

OR1 
Consolidação do uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como ferramenta 

única para tramitação dos processos de projetos, pleitos, documentos e 

solicitações em geral. 

Maior integração entre a DBF, Superintendência Jurídica da Fazenda (SJF) e 

Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD-DIPER), 

resultando em maior velocidade nas análises e aprovações dos projetos e 

pleitos. 

Elias Alexandrino da 

Silva Júnior 

DBF - Diretor de Controle e Acompanhamento de 
Benefícios Fiscais 

Relatório de Gestão - 2020 

A DBF EM NÚMEROS 

Montante de investimentos 

R$ 489.3 Mi R$ 46,8 Mi 

Valor de ICMS a recolher 

anualmente 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Concluir o Sistema referente a Lista Negativa 

de Produtos para auxiliar principalmente a 

seleção dos produtos sujeitos ao Programa 

de Estímulo à Atividade Portuária – PEAP. 

Desenvolver aplicativo para o cálculo do 

valor a ser recolhido para o Fundo 

Inovação do Estado de Pernambuco – 

INOVAR. 

Criar processo seletivo interno para duas 

vagas de servidor do Grupo Ocupacional 

Auditoria do Tesouro Estadual (GOATE) 

para DBF. 

OF4 OF4 OH2 

R$ 184,7 Mi 

Previsão de recolhimento 

de ICMS anual  

Realizar ajustes na Lei 13.942_2010 que 

trata do Programa de Estímulo à 

Atividade Portuária – PEAP. 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF4 Publicação dos relatórios de transparência fiscal no site da SEFAZ. Ampliar o acesso à informação e consolidar o valor de transparência. 

OF4 Realização do cálculo e divulgação dos valores do IPM. 
Maior transparência fiscal a partir da divulgação do índice de Participação dos 

Municípios.  

OF3 Realização dos cálculos de impactos de alterações legais para o CPT. 
Disponibilizar uma previsibilidade de arrecadação para possibilitar a tomada 

de decisão. 

OF3 
Realização de estudos de impactos na arrecadação das medidas de combate à 

pandemia. 

Disponibilizar uma previsibilidade de arrecadação para possibilitar a tomada 

de decisão. 

OF3 Acompanhamento semanal da arrecadação. Monitorar as informações para possibilitar o alcance das metas estabelecidas. 

OF3 Elaboração de metas de ICMS por segmentos econômicos e regiões fiscais. 
Definir os objetivos a serem alcançados pelos segmentos econômicos e 

regiões fiscais. 

Artur Delgado de 

Souza 

DET - Diretoria de Estudos Econômicos e Tributários 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Automatizar a geração dos relatórios do 

Portal da Transparência. 

OF3 

03 

Indicadores Estratégicos 

A DET EM NÚMEROS 

02 

Indicadores Operacionais 

Relatório de Gestão - 2020 

Mesmo com os impactos da pandemia na rotina de trabalho, a DET 

conseguiu entregar todos os relatórios e estudos previstos. 

Destacamos os estudos ligados aos impactos das medidas 

restritivas de combate a COVID-19 na arrecadação de ICMS. Esses 

estudos subsidiaram o Secretário para a tomada de importantes 

decisões estratégicas para o Estado. 

- Artur Souza 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

Atendimento eficiente e humanizado, mesmo num momento de crise, por conta da 

pandemia da Covid 19, com muitos servidores afastados e aumento da demanda. 

Superar as restrições impostas em razão da pandemia, visando a diminuição 

dos efeitos da crise e manutenção da qualidade do serviço público prestado. 

3.592 manifestações tratadas e respondidas em menor prazo, ajudando o máximo 

possível aos usuários dos serviços prestados pela SEFAZ nesse momento de tanta 

dificuldade. 

Melhorar a qualidade e eficiência do atendimento prestado. 

100% dos Pedidos de Acesso à Informação - PAI respondidos dentro do prazo legal, 

garantindo, assim, efetividade a esse direito fundamental do cidadão. 

Fornecer informações que permitam ao cidadão colaborar na fiscalização da 

aplicação dos recursos públicos.  

515 denúncias de sonegação fiscal tratadas e encaminhadas às gerências dos 

segmentos econômicos competentes para cuidar dos casos. 

Aumentar a arrecadação tributária em decorrência das ações fiscais geradas 

pelas aludidas denúncias. 

Participação dos servidores da Ouvidoria da Fazenda em curso de capacitação sobre 

a nova legislação brasileira de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18). 

Compreender os temas mais importantes relacionados à LGPD, que terão um 

forte impacto nos serviços prestados pela nossa Ouvidoria. 

José Harlan Nóbrega 

OUVIDORIA DA FAZENDA 

Relatório de Gestão - 2020 

A OUVIDORIA EM NÚMEROS 

Manifestações tratadas e respondidas  

3.592 

2051 (58%) 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Compartilhar informações e experiências com outras 

ouvidorias da Rede de Ouvidorias do Estado de 

Pernambuco sobre questões importantes neste período 

de pandemia. 

02 

Indicadores Táticos 

868 (24%) 515 (14%) 

42 (1%) 

98 (3%) 

18 (1%) 

Reclamação Solicitação / 

orientação 

Denúncia Elogio 

PAI - Pedido de 

Acesso à Informação 

Sugestão 

O nosso maior objetivo é contribuir para a melhoria 

da qualidade da prestação dos serviços da 

Secretaria da Fazenda de Pernambuco. 

- José Harlan Nóbrega 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Supervisão, coordenação e revisão das normas tributárias elaborada pela DTO, das 

normas financeiras e administrativas no âmbito da SEFAZ e das minutas de 

normas concessivas de incentivos fiscais (PRODEPE e PROIND). 

Controlar a constitucionalidade e legalidade das normas para dar maior 

eficácia à sua aplicação. 

OR1 
Coordenação, conjuntamente com a DTO, de grupo de trabalho sobre a aplicação 

da lei de penalidades, para sua simplificação e participação em grupo de trabalho 

para alterar a Lei do ICD.  

Elaborar nova Lei de Penalidades com fundamento na racionalização e 

simplificação do seu conteúdo e atualizar a Lei do ICD para informatizar o 

procedimento de lançamento, agilizando a arrecadação. 

OR1 
Prestação de informações para subsidiar a defesa do Estado nas ações judiciais de 

interesse da SEFAZ.  

Manter o crédito tributário e as demais medidas de interesse da 

Administração Fazendária. 

  
Acompanhamento das ações judiciais e assessoramento em matéria que as 

envolva. 

Gerenciar e orientar o cumprimento integral e tempestivo de decisões 

judiciais, em conjunto com a PGE, com atuação restrita dentro da legalidade. 

OR1 Elaboração do novo regulamento da SEFAZ. Adequar a estrutura da SEFAZ às necessidades atuais. 

  Elaboração de notas técnicas sobre projetos de lei da Assembleia Legislativa. Analisar, sob o aspecto jurídico, as normas que tenham repercussão na SEFAZ. 

OH1 
Assessoramento consultivo ao GSF e demais órgãos da SEFAZ na aplicação da 

norma jurídica e acompanhar a aplicação da norma tributária no PAT. 
Melhorar a eficácia da gestão fazendária na aplicação das normas jurídicas. 

OH1 Participação no CPT, CDAF, em grupo de trabalho da LGPD e no CAI. Melhorar a eficácia da gestão fazendária na aplicação das normas jurídicas. 

OF2 Orientação a respeito da aplicação do sigilo fiscal na SEFAZ. Evitar violação ao sigilo fiscal no fornecimento de informações a outros órgãos. 

  
Acompanhamento jurídico dos pedidos de acesso à informação encaminhados à 

SEFAZ. 
Melhorar a eficácia da gestão fazendária na aplicação das normas jurídicas. 

Elcy Cabral de Lima 
SJF - Superintendência Jurídico da Fazenda 

Relatório de Gestão - 2020 
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Elcy Cabral de Lima 
SJF - Superintendência Jurídico da Fazenda 

Relatório de Gestão - 2020 

A SJF EM NÚMEROS 2020 

1256 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Aprimorar as competências dos 

assessores - capacitação em ICMS, 

LGPD e PAT. 

918 

Expedientes do Judiciário 

44 

Acompanhamento de pedidos 

de acesso à informação 

Automatizar o desenvolvimento, 

controle e consulta de elaboração das 

normas, em conjunto com os demais 

interessados. 

01 

Projeto Estratégico 

Ofícios 

299 

Informações em mandado de 

segurança 

Aprimorar a consulta à doutrina e 

jurisprudência, mediante utilização de 

ferramentas eletrônicas e consultorias. 

32 

Despachos e cotas 

51 

Informações (pareceres) 

Informatizar o acompanhamento 

das ações judiciais. 

PROFISCO 

Informatizar a emissão de Informações, 

Pareceres e Despachos, melhorando a 

gestão e consulta. 

OH3 PROFISCO OH2 PROFISCO OH3 

PROFISCO OH3 PROFISCO OH3 

23 

Leis 

370 

Decretos 

94 

Portarias 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
 

Julgamento de 733 processos nas instâncias julgadoras do CATE, evolvendo um 

montante de créditos tributários na ordem de R$ R$ 2.467.316.315,89, assim 

distribuídos:  

• 691 pelos julgadores singulares; 

• 33 pelas turmas julgadoras; 

•  9 pelo pleno do TATE. 

Julgar definitivamente 419 processos que envolveram créditos tributários no 

montante de R$ 556.700.425,65, tornando-os aptos às suas cobranças, 

inclusive judicialmente.   

Marco Antônio 

Mazzoni 

TATE - Tribunal Administrativo Tributário do Estado 

RECOMENDAÇÕES - 2021 

Retomar com a urgência que a pandemia impõe, a prioridade da conclusão e 

implantação da solução informatizada do Processo Administrativo Tributário 

eletrônico (PAT-e ou CAT-e), integrando a administração tributária, o 

contencioso administrativo, os contribuintes e seus advogados, a Procuradoria 

da Fazenda Estadual e, em uma segunda fase, o Poder Judiciário. 

Readequar as instalações físicas do TATE e 

disponibilizar equipamentos, tais como 

armários, bureaux, de modo a proporcionar a 

chegada e a acomodação dos novos JATTEs. 

PROFISCO 

Recompor o quadro de servidores públicos estaduais 

(administrativos e técnicos) vez que já existem dois postos de 

Secretarias de Turmas vagos, de Secretaria da Presidência, além de 

outros que virão a vagar em decorrência de aposentadorias já 

anunciadas, além daqueles que hoje são exercidos por terceirizados. 

Compor o quadro funcional do CATE conforme previsto 

na Lei nº 15.683/2015, no tocante a assessoria de apoio 

(Art. 21, “d”, Parágrafo único, IV), para que se passe a 

editar regularmente Súmulas das teses pacificadas no 

Pleno. 

Adquirir e atualizar os equipamentos de informática do TATE com 

urgência (desktops, notebooks com leitor de CDROM, câmera e placa de 

som) de modo a nos adaptarmos ao novo normal que está impondo a 

realização de trabalho e sessões de julgamento em home office, bem 

como prover os novos JATTEs com estas ferramentas 

PROFISCO 

Implantar Portal para publicação estruturada das informações 
processuais, de fácil acessibilidade, incluindo ferramenta 
(motor de busca) para a pesquisa das informações 
disponibilizadas, inclusive dos precedentes (julgados) do TATE, 
permitindo sua sistematização, organização e identificação de 
precedentes cumuláveis. 

Com a finalidade de promover a integração da Administração Tributária, sugerimos: 
• Realizar o II SEMINÁRIO PERNAMBUCANO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO, nos moldes do que foi realizado em 2017; 
• Realizar colóquios temáticos com a participação de membros do CATE, da CAT, da PGE etc.;  
• Proporcionar o acesso a periódicos atualizados, a participação e promoção de cursos, 

congressos e seminários relacionados à atividade de julgamento administrativo tributário. 

No ano de 2020, a partir de março, com a decretação do estado de emergência, os órgãos 
colegiados do TATE (instâncias recursais - Turmas e Pleno) não puderam se reunir 
presencialmente, provocando um acúmulo de processos nestas instâncias, que será 
solucionado paulatinamente com a implantação dos julgamentos telepresenciais. 
 

                                                                                                  - Marco Mazzoni 

” 

“ 

OH1 OH2 

OH2 OH3 OH1 

OH2 

Relatório de Gestão - 2020 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CORREFAZ 

DAF 

DBF 

DET 

DICOM 

DPT 

OUVIDORIA 

SJF 

TATE 

Organograma 



SEFAZ – PE | Gestão 2020 

Secretário da Fazenda   Décio José Padilha da Cruz  

Coordenador da Administração Tributária Estadual - CAT  Anderson de Alencar Freire  
Coordenador do Controle do Tesouro Estadual - CTE  Flávio Martins Sodré da Mota  

Secretario Executivo de Coordenação Institucional - SCI  Fábio Henrique Soares de Oliveira 

Chefia de Gabinete    Daniel Feitosa Valois Moreira  
  
Corregedora Chefe da Fazenda - CORREFAZ  Mônica Cristina Fraga Souza  
Ouvidor Chefe da Fazenda - OUVIDORIA   Jose Harlan Nobrega   
Superintendente Jurídico da Fazenda - SJF   Elcy Cabral de Lima 
Presidente do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE Marco Antônio Mazzoni  
Diretora de Comunicação da Fazenda - DICOM  Silvana Ma ria Victor 
Diretor Geral de Política Tributária - DPT                                           Abílio Xavier de Almeida Neto 
Diretor de Assuntos Federativos - DAF                                                  Abílio Xavier de Almeida Neto 
Diretor de Controle e Acomp. de Benefícios Fiscais - DBF                                          Elias Alexandrino da Silva Júnior 
Diretor de Estudos Econômicos e Tributários - DET  Artur Delgado de Souza 
 
Diretor Geral de Planejamento da Ação Fiscal – DPC  Cristiano Henrique Aragão Dias 
Diretor de Processos e Sistemas Tributários – DPS   Reinaldo Miranda da Silva  
Diretor Geral da I Região Fiscal - I RF    Alberto Flavio Alves Porto 
Diretor Geral da II Região Fiscal - II RF   Daniel Henrique Pinheiro de Aquino 
Diretor Geral da III Região Fiscal - III RF   André Alexei  Lyra Câmara 
Diretor Geral de Operações Estratégicas - DOE  Fernando de Castilhos Calsavara 
Diretor de Tributação E Orientação - DTO   Glenilton Bonifácio dos Santos Silva 
Diretor Geral de Fiscalização e Atendimento - DFA                                           Willams da Rocha Silva 
Diretor de Inteligência Fiscal – DIF   Luiz Rodolfo de Araújo Neto  
  
Assessor da Coordenação de Controle do Tesouro Estadual - ACTE  Luciano M artins Bastos         
Contador Geral do Estado - CGE   Raimundo Nonato Farias 
Diretor Geral de Adm. Financeira do Estado – DAFE  Alessandro Ferreira de Alcântara Bonfim 
Diretor de Sistemas Corporativos Financeiros - DSCF  Vitor Carvalho Pinheiro Costa  
Diretora de Planejamento do Tesouro Estadual - DPTE  Cristiane Tarini Duarte Nascimento 
Diretoria de Monitoramento e Atendimento Financeiro – DMAF                                          Marco Antônio Andrade Pires 
Diretor de Controle e Monitoramento das Despesas Correntes – DCMD                            Mauro Ataíde da Silva Junior 
  
Superintendente de Planejamento Estratégico - SPE  Daniella Myrian de Sousa Silva 
Superintendente de Gestão de Pessoas - SGP  Walclécia Aparecida dos Santos 
Superintendente de Tecnologia da Informação - STI  Danielle Campello de Melo Augusto 
Superintendente Administrativa e Financeira – SAFI                          Alfredo Ottoni de Carvalho Neto 
Diretora da Escola Fazendária - ESAFAZ   Juliana Pereira Guimarães  
Diretor Financeiro - DIFIN   Márcio Cavalcanti Lins  
Diretora de Logística - DILOG   Rogerio Feitosa de Carvalho   
Diretor de Licitações e Contratos – DILC   Carlos Eduardo Araújo Pereira 
Diretor de Infraestrutura e Engenharia - DIENG  Diogo Nogueira Ferreira 
Diretora da Setorial Contábil - DISCON   Renata Micaely da Silva  
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