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Apresentação – Relatório de Gestão 2021 

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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ORGANOGRAMA 

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 
Coorden. Controle do 

Tesouro Estadual 

CAT 
Coordenação da Adm. 

Tributária Estadual 

SCI 
Sec. Executiva de Coord. 

Institucional 

Áreas Ligadas ao Gabinete 

SEFAZ PE 

DBF 
Diretoria de Controle e 
Acompanhamento de 

Benefícios Fiscais 
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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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CAT CTE SCI Áreas ligadas ao gabinete Cooperação entre secretarias 
* 

* As áreas ligadas ao gabinete compartilham dois projetos com a CAT 

Acompanhamento 
das Recomendações 



▪ Monitoramento em empresa do segmento de combustível e usina.  

▪ Auditoria Fiscal e Contábil em Indústria de Fiação e Tecelagem, de Grande porte da Regional, com Benefícios Fiscais de PRODEPE (com 90% de CP) e da Sistemática 
Especial de tributação para Indústria de Fiação e Tecelagem. 

▪ Aumento de 102,6% na arrecadação de DÉBITOS FISCAIS EM PROCESSO (998-0) no comparativo anual 2021/2020 com adoção de procedimentos de cobrança 
implantados na regional e com negociações de dívidas proporcionadas pela LC 449/2021. 

▪ Monitoramento de Benefícios Fiscais pela GSE, de 107 diligências executadas pela DOE em empresas beneficiárias do PRODEPE, visando checar o pleno exercício 
industrial, e produção de acordo com os Decretos concessivos de benefício fiscal. 

▪ Implantação dos serviços de atendimento ao contribuinte disponibilizados via Whatzap, Chat e Telegram. 

▪ Incorporados ao Regulamento do ICMS 6 programas ou sistemáticas:  

       1.Programa de Desenvolvimento do Setor Vitivinícola do Estado de PE;  

       2. Polo de Poliéster;  
       3. Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica Pesada Associada do Estado de Pernambuco – Prodinpe; 
       4. Programa de Estímulo à Atividade Portuária – Peap;  
       5. sistemática de tributação relativa a gado e produto derivado do seu abate;  
       6. operações com tilápia. 

▪ Integração com a PGE, DECCOT e MPPE para a realização das audiências do Núcleo de Atuação e Mediação Tributária - NAMT. 

▪ Eleição da Diretoria de Inteligência Fiscal-DIF para a coordenação do Sistema Nacional de Inteligência Fiscal-SIF, biênio 2022/2023, por votação dos representantes das 
unidades de inteligência Fiscal dos estados, do Distrito Federal e da Receita Federal. 

▪ Disponibilizar DAE para pagamento à vista e parcelamento em conformidade com as LC 449/21, LC 451/21 e LC 462/21.  

▪ Incremento das ações do Laboratório de Auditoria Digital em apoio as Diretorias Regionais e Órgãos Parceiros. 
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Anderson de Alencar 
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CAT – Coordenação da Administração Tributária 
Estadual 

Sem OE Sem OE 

*Sem OE = Sem objetivo estratégico associado. 

*Alguns projetos são compartilhados entre diferentes áreas. 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF1 
Coordenação e participação do Grupo de Trabalho – Legislação de Prestação de 

Serviço de Transporte de Carga. 

Publicar o Decreto nº 52.053/2021, criando a Fiscalização Eletrônica, que 

permite a retenção de mercadorias com irregularidades, independente da 

passagem em unidades físicas de fiscalização. 

OF1 Coordenação e gestão do PERC ICMS 2021. 
Incentivar a regularização de débitos, via reduções de multas e juros. Este 

programa permitiu a arrecadação extra de mais de 400 MM, em 2021. 

OF4 
Disponibilização do atendimento ao contribuinte através do uso do Chat e 

Telegram. 
Ampliar os canais de comunicação do contribuinte com a Sefaz. 

OF1 Descentralização do atendimento do IPVA – PCD e Táxi. Maior celeridade na análise destes processos. 

OH3 
Ampliação dos serviços disponibilizados no atendimento via Whatsapp, Chat e 

Telegram.  

Maior facilidade de acesso pelo contribuinte aos serviços disponibilizados pela 

Sefaz . 

OF1 Realização da primeira etapa da Capacitação do ICD. Aumentar a capacitação dos Auditores que trabalham com este imposto. 

OF1 
Ampliação da utilização da Régua de Cobrança – Descredenciamento 058-2, 

Processo TATE, Inscrição em Dívida Ativa. 

Maior acompanhamento em tempo real do cumprimento das obrigações de 

pagamentos dos contribuintes. 

OF1 
Operacionalização, em escala piloto, da Suspensão da Inscrição, por falta de 

recolhimento do imposto, nos termos previstos no art. 114-C, iv,b do Decreto nº 

44.650/2017. 

Melhorar acompanhamento da regularidade do contribuinte, com repercussão 

imediata no aumento da arrecadação. 

OF1 
Implantação de melhorias na Gestão do Malha Fina – Procedimentos, Atualização 

de bases, DT-e. 

Maior assertividade no curso das ações fiscais realizadas acarretando um 

aumento na arrecadação deste código de receita (063-9) . 

OF1 
Ampliação dos tipos de ações fiscais realizadas pelas equipes de Monitoramento e 

Fiscalização – DIFAL/EC 87 e Monitoramento de Débitos. 

Melhorar acompanhamento dos contribuintes, reduzindo a decadência e/ou a 

inadimplência do crédito tributário. 

Willams da Rocha 

Silva 

DFA - Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento  

Apresentação 

Resultados Gerais 

CAT 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

DFA 

DIF 

DOE 

DPC 

DPS 

III RF 

II RF 

I RF 

DTO 

Responsável pela informação:  Elias Alexandrino 

Organograma 

Relatório de Gestão - 2021 

Acompanhamento 
das Recomendações 



A DFA EM NÚMEROS 2021 

Notas fiscais analisadas 

representando um crescimento de 

12,63% 

425.834 130.200 
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Willams da Rocha 

Silva 

DFA - Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento  

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Ampliação dos serviços disponibilizados, 
via Whatsapp, Chat e Telegram. 

PROFISCO 

Declaração/Homologação do ICMS 
Antecipado . 

OF1 PROFISCO 

Implantação do Termo Eletrônico de 
Retenção de Nota (TRN-e) nos termos 
da Portaria SF nº 190/2021. 

OF1 PROFISCO OF4 

07 

Projetos Estratégicos 

10 

Indicadores Estratégicos 

Organograma 

Implantar o Lançamento do ICD por 
Homologação. 

OF1 PROFISCO 

Aperfeiçoar a Legislação do IPVA. 

OF1 
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OF2 Capacitação por vídeo conferência em temas de interesse como SPED e outros.  Atualizar o conhecimento e inserir novas ferramentas de trabalho.  

OF3 Ampliação das ações conjuntas com órgãos parceiros, como a ABIN e CGU. Melhorar resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

OF2 Participação em ações  conjuntas com o MPPE e DECCOT.  Ampliar das ações de combate à sonegação fiscal. 

OF2 Início do projeto para convênio da SEFAZ-PE com a ABIN. 
Aumentar capacitação na área de inteligência através de projetos a ser feito 

pela ABIN. 

OF3 
Participação na reunião anual do Sistema Nacional de Inteligência Fiscal-SIF com 

indicativo para coordenação do biênio 2022/2023. 

Aumentar a influencia de PE no SIF e proporcionar melhor articulação 

nacional.  

OF3 Aquisição de equipamentos operacionais pelo PROFISCO. Melhorar resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

A DIF EM NÚMEROS 2021 

Alvos alcançados em investigações 
fiscais 

382 19 

Relatórios de operações de 
combate a fraudes fiscais 

estruturadas 

Luiz Rodolfo de Araújo 

Neto 

DIF - Diretoria de Inteligência Fiscal 
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OF2 
Incremento das ações do Laboratório de 

Auditoria Digital em apoio as Diretorias 

Regionais e Órgãos Parceiros. 

Aumentar a quantidade de ações fiscais com a participação do Laboratório de Auditoria Digital na captura e 
processamento de bancos de dados e arquivos digitais, com o envio de relatórios forenses às Diretorias Regionais para 
subsidiar auditorias de estabelecimentos e cobranças de débitos fiscais, bem como um incremento no número de 
relatórios enviados aos órgãos de percussão penal, com foco na identificação de ilícitos penais tributários, identificação 
de patrimônio de sócios e no combate à lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. 

OF2 
Capacitação de 20 auditores da DOE em 

Forense Computacional . 

Ampliar o quadro de auditores da DOE capacitados e certificados para realização de aquisições e captura de evidências 
digitais em ações de campo de apoio ao Laboratório Forense de Auditoria Digital, com o consequente aumento da 
capacidade operacional do mesmo. 

OF2 

Incremento das ações da Central de 

Operações Estaduais (COE) referentes aos 

cruzamentos de dados, elaboração de 

relatórios e diligências fiscais. 

Aumentar a quantidade de cruzamentos de dados e produção de relatórios para subsidiar ações fiscais de rotina da 
Diretoria e ainda ações de inteligência com foco no combate á sonegação fiscal e a fraude fiscal estruturada perpetrada 
por meio da utilização de empresas laranjas e filtros. Incrementar as diligências fiscais realizadas pela equipe da COE 
para identificação e bloqueio de inscrições estaduais de empresas fictícias e na inclusão de controles  fiscais com foco 
na denegação preventiva de emissão/recebimento de notas fiscais pelos contribuintes irregulares identificados pela 
Central. 

OF2 

Realização de ações de campo articuladas 

com a PRF objetivando combater a 

circulação irregular de cargas com a 

utilização da Unidade Móvel de Fiscalização 

da DOE. 

Incrementar as operações com apoio da PRF realizadas nas regiões agreste e sertão do Estado com a utilização da 
Unidade Móvel de Fiscalização da DOE na fiscalização de cargas, contribuindo para o aumento da arrecadação do ICMS 
através do combate à circulação irregular de mercadorias desacompanhadas  de documentos fiscais e utilização de 
depósitos clandestinos. Realizar ações  conjuntas  de campo em Salgueiro, Araripina, Caruaru, Garanhuns e Lajedo. 

OF2 Realização de Operações Cidades. 

Retomar as Operações Cidades agregando às ações de campo realizadas com a Unidade Móvel de Fiscalização, a 
execução de diversas diligências fiscais ordinárias programadas  concentradas nos municípios alvos e áreas adjacentes, 
nos segmento de combustíveis, atacado de alimentos, supermercados, tecidos, comércio varejista, dentre outros. 
Realizar simultaneamente ações  decorrentes dos cruzamentos realizados pela  Central de  Operações Estaduais  com 
foco na autuação de empresas laranjas e seus adquirentes localizados na região alvo da operação.  

OF2 

Planejamento Operacional da DOE para 

participação em Operações de Repressão 

Qualificada demandadas pela DECCOT, 

MPPE e Diretoria de Inteligência Fiscal. 

Participar de ações de combate a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por meio de suas equipes de fiscalização e do 
Laboratório de Auditoria Digital nas Operações Laranja de Pano II, Fim de Feira, Downhill, Hydra, Game Over, dentre 
outras. 

OF2 
Elaboração de Plano de Trabalho para a 

operacionalização da Força Tarefa Sefaz 

DOE / MPPE GAECO. 

Maior integração da força de trabalho da DOE e do MPPE GAECO em ações de combate à sonegação fiscal e ao crime 
organizado. Definição de ações conjuntas, compartilhamento de instalações e recursos, capacitações e treinamentos. 

Fernando de 

Castilhos Calsavara 

DOE - Diretoria Geral de Operações Estratégicas 
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Castilhos Calsavara 

A DOE EM NÚMEROS 2021 

2.489 1.064 

Processos Administrativos 

Tributários lavrados 
Ações fiscais realizadas 

R$ 148.468.850,38 

Em Crédito Tributário lavrado 

01 

Projeto Estratégico 

03 

Indicadores Estratégicos 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF2 
Participação nas ações de cobrança de 

débitos fiscais  com possibilidade de adesão 

ao PERC 2021. 

Incrementar as cobranças de débitos fiscais com adesão ao PERC através da realização de diligências presenciais com as 
equipes  da DOE no formato mutirão de cobranças. 

OF2 
Realização de ações  fiscais no segmento de 

combustíveis com foco em postos 

revendedores. 

Combater à sonegação fiscal no segmento varejista de combustíveis através de fiscalizações sistemáticas em postos  
revendedores. 

OF2 

Realização de ações  fiscais  estratégicas 

demandadas pelo GAPE - Grupo de Ação 

Permanente e Estratégica de Combate à 

Sonegação Fiscal. 

Combater à sonegação fiscal  através de ações fiscais em alvos demandados pelo GAPE com destaque para uma ação 
em devedor contumaz do segmento Supermercados e outra em desfavor de Atacadista de Insumos para produtos 
lácteos com indícios de simulação de industrialização para obtenção de benefícios fiscais, utilização de empresas 
laranjas e sucessão patrimonial  fraudulenta. 
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OR1 

Segmento Material de Construção 
Estudo para adequação dos valores da base de cálculo do ICMS por substituição 
tributária, nas operações com cimento. Estudo para ajustes nos valores relativos à 
base de cálculo do ICMS incidente nas saídas de gipsita, gesso, placa de gesso e 
bloco de gesso.  

Adequar a base de cálculo aos preços praticados no mercado. 

OR1 

Segmento Bebidas 
Estudo para adequação dos valores da base de cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária, nas operação com bebidas quentes, cerveja, refrigerante e 
outras bebidas, aos preços praticados no mercado.  

Adequar a base de cálculo aos preços praticados no mercado. 

OR1 

Segmento Atacado de Alimentos 
Estudo para ajustes nos valores da base de cálculo do ICMS incidente nas 
operações com charque, componente da cesta básica e nas operações com gado e 
produtos comestíveis resultantes do seu abate. Elaboração de Nota técnica para 
aperfeiçoamento da Sistemática Mais Atacadista. 

Adequar a base de cálculo aos preços praticados no mercado e a expectativa é 
que resulte em R$ 650 mil de incremento na arrecadação do segmento em 
2022.  

OF3 
Segmento Medicamentos 
Propositura de ação fiscal para monitoramento de contribuintes da Sistemática de 
Medicamentos. 

Propor ações fiscais em 149 contribuintes com beneficio de medicamentos 
para cobrança do pagamento do ICMS normal devido nas operações de vendas 
a não contribuinte do ICMS, lavrar 128 autos de infração, com total de crédito 
levantado de cerca de R$53 milhões, sendo cerca de R$ 626.511,46 já pagos. 

OF1 
Segmento Combustíveis 
Participação ativa nas tratativas de regularização da Vibra Energia no PERC. 

Regularizar autos que totalizavam cerca de R$ 230 milhões, o que resultou no 
pagamento de R$ 150 milhões após compensação dos ressercimentos. 

OF3 
Segmento de Substituição e Antecipação Tributária 
Intensificação das ações de cobrança do 058-2 e de tratamento de notas fiscais. 

Propor 1513 ações de cobrança que resultou em R$ 129 milhões de crédito 
tributário e tratar as notas de 2.510 contribuintes.  

OF3 

Segmento de Monitoramento de Benefícios Fiscais 
Propositura de ações para averiguação efetiva da implantação do parque fabril e 
materialização do investimento conforme Projeto apresentado a SEFAZ na 
solicitação do PRODEPE.  

Propor 107 ações fiscais executadas pela DOE. Identificar 44 estabelecimentos 
como "não localizados", e descredenciar do PRODEPE, pois não estavam 
exercendo suas atividades industriais.  

OF2 
Segmento Material de Construção 
Propositura de operação integrada com DOE e DRRIII no polo gesseiro com foco 
nas mineradoras. 

Realizar ação integrada entre DRRIII, DOE e DPC, que teve como alvo mais de 
30 contribuintes e visava o combate à sonegação no polo gesseiro. Além de 
lavrar autos de infração e apreensão na ordem de R$ 500 mil e mais de R$ 6 
milhões em processos de regularização de débitos. 

OR1 
Segmento Atacado de Alimentos 
Elaboração de Nota técnica para aperfeiçoamento da Sistemática Mais Atacadista. 

Alterar a legislação que disciplina a Sistemática mais atacadista e evitar a 
adesão de contribuintes que estariam fora do escopo previsto para a referida 
sistemática e a consequente queda na arrecadação. 

Cristiano Henrique 

Aragão Dias 
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A DPC EM NÚMEROS 2021 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

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

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. 

R$3,1 Bi 

Crédito tributário lavrado 
com R$ 133 milhões  

regularizados 

Cristiano Henrique 

Aragão Dias 

01 

Projeto Estratégico 

Segmento de Veículos e Transporte 
 Agilizar leilão de mercadorias retidas. 

Estruturação e atualização de todas as 
pautas fiscais levantadas pela DPC. 

OR1 

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

Segmento de Substituição e 
Antecipação Tributária 
 Criar ações rotineiras de fiscalização do 
ICMS ST em contribuintes de outros 
estados (IE-11). 

Segmento Atacado 

 Revisar as margens de valor agregado (MVAs) das mercadorias sujeitas 

ao regime de substituição tributária com liberação e comercializadas 

pelos contribuintes do segmento de atacado. 

Segmento de Substituição e Antecipação 
Tributária 
Manter a intensificação da cobrança da 
inadimplência do 058-2 (IE-05). 

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. 

. 

Segmento Medicamentos 
 Alterar a Portaria da sistemática de medicamentos para permitir o parcelamento do 
0051 para o contribuintes credenciados na sistemática de Medicamentos. 

OR1 

OR1 

OF3 

OF3 OF1 PROFISCO 

OF3 OF3 PROFISCO 

OF3 PROFISCO OF1 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Melhorias  significativas de performance no processo de geração de termos de 
exclusão de contribuintes do Simples Nacional. 

Melhorar a performance no processo de geração de termos de exclusão de 
contribuintes do Simples Nacional. 

OR1 Geração do IPM com uso dos dados da EFD.  Calcular os IPM realizados com dados padronizados nacionalmente na EFD.  

OF4 
Integração 100% dos cadastramentos/ alterações para contribuintes localizados 
fora do estado - ST, EC , TELECOMUNICAÇÕES, ENERGIA através do REDESIM.  

Automatizar mais um serviço para a SEFAZ-PE e reduzir o custo interno, 
atualizar informações em uniformidade com dados da RFB e Juntas comercias, 
reduzir custo para contribuinte com entrada única de dados trafegando pela 
rede REDESIM e dar agilidade e eficácia das informações dentro da SEFAZ PE.  

OF4 
Padronização das situações cadastrais nos estados e RFB. Na SEFAZ PE houve o 
ajuste na nomenclatura do Bloqueio para Inapto.  

Desburocratizar e assim melhorar a experiencia do usuário e interagir com 
outros órgãos de forma mais eficaz e com menor custo na área técnica.  

OF4 
Atualização e padronização das Atividades Econômicas - CNAE's - sujeitas ao ICMS 
entre os estados.  

Trazer para SEFAZ-PE uma maximização na compatibilidade, produtividade e 
segurança nos processos na legalização de empresas do ICMS.  

OF1 
Disponibilizar DAE para pagamento à vista e parcelamento em conformidade com 
as LC 449/21, LC 451/21 e LC 462/21.  

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

OR1 
Disponibilizar rotina para baixa das Notificações de IPVA de motos até 162 cc que 
aderiram a LC 457/2021 no Sistema DETRAN.  

Permitir a regularização de IPVA para pessoa física com apenas 1 moto por 
CPF.  

OF3 
Melhoria na geração de propostas de operação fiscal Malha Fina - Integração GAF 
x GMF .  

Evitar situações de autuação sem a correspondente designação por ação fiscal.  

OF3 Melhoria na performance do sistema em relação à geração do DCT de PAT.  
Eliminar a lentidão excessiva no carregamento dos dados no momento da 
geração do DCT do PAT, agilizando o trabalho dos AFTEs da execução.  

OF3 Aprovação e Recusa de propostas em lote no GAF.  
Possibilitar a seleção múltipla nos mesmos moldes de como já acontece na 
validação de intimações fiscais e aprovação e a recusa em lote, independente 
da origem da proposta, seja CPCAF ou EXTRA.  

OR1 
Constituição de 250.049 Notificações de IPVA totalizando crédito tributário          
R$ 420.043.137,83 e pago R$ 42.068.248,46. 

Incrementar a arrecadação de IPVA. 

Reinado Miranda da 

Silva 

DPS - Diretoria de Processos e Sistemas Tributários 
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Resultados Gerais 
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DPS - Diretoria de Processos e Sistemas Tributários  
Reinado Miranda da 

Silva A DPS EM NÚMEROS 2021 

 R$469.209.579,78 

 1.078.303.956 

 Documentos fiscais entraram na 

base de dados da SEFAZ-PE em 2021, 

totalizando as operações em            

R$ 966,3 bilhões 

10 

Projetos Estratégicos 

100 

Editais publicados sendo 

50 de intimação e 50 de 

inaptidão com 15.099 

contribuintes intimados e 

14.626 tornados inaptos 

Arrecadados com 8083 processos 
pagos à vista ou parcelado 

(LC449/2021) 

56.321 
Cadastramento MEI e 23.247 

demais empresas 

Apresentação 

Organograma 

Resultados Gerais 

CAT 

Quem é Quem 
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2.740 
Procurações Eletrônicas 

Geradas 

164.887 
Mensagens enviadas por 

Domicílio Eletrônico 

17.099 

Ciência do Domicilio 

Eletrônico 

149.269 

Ciência Tácita 

25.953 

Ciência Eletrônica 

 R$221.745,67 

Arrecadados em  ICMS devido por 
estabelecimento beneficiário do 

Proind (LC 451/2021) 

R$52.609.117,15 

Arrecadados com 56 processos 
pagos à vista ou parcelado              

(LC 462/2021) 

6.198 

Notificações de ICMS totalizando crédito 
tributário R$ 208.741.047,11 e          

250.049 Notificações de IPVA totalizando 
crédito tributário  R$ 420.043.137,83 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

 
 

OF4 

 

No portal da Sefaz na Internet: 
- atualização permanente da legislação tributária e de 71 Informativos Fiscais; 
- disponibilização mensal em PDF do livro do Regulamento do ICMS atualizado; 
- disponibilização das ementas dos despachos de regimes especiais proferidos, de 
2016 até 2021. 
Na Intranet da Sefaz: 
- disponibilização das Informações Fiscais prestadas pela DLO em 2021; 
- disponibilização do inteiro teor dos despachos de regimes especiais proferidos, de 
2016 até 2021. 
- Emissão de 52 boletins (mailing) sobre a legislação tributária estadual. 

Disponibilizar ferramentas complementares da orientação individualizada e a sua atualização 
no menor tempo possível e contribuir para uma diminuição da necessidade de orientações 
pontuais. 

OF4 
Elaboração do Manual de Legislação – DLO, que consiste no registro dos 
procedimentos e padrões utilizados para redação das normas tributárias, com 
observância das determinações legais previstas na Lei Complementar nº 171/2011. 

Uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à elaboração de normas tributárias, 
inclusive os despachos sobre regimes especiais, facilitando a tarefa do elaborador e garantindo 
o mesmo nível de qualidade e clareza a todas as normas elaboradas. 

 
OF3 

Elaboração de 19 despachos relativos a solicitações de regimes especiais (sendo 9 
concessivos), 19 Informações fiscais e 56 Manifestações ao Tate. 

Auxiliar na execução de atividades não previstas na legislação tributária, mas que não trazem 
prejuízo ao controle das operações ou à arrecadação do imposto, orientar por meio de 
Informação Fiscal (orientação interna por escrito), trazendo para as diversas áreas da Sefaz 
segurança e assertividade na execução de ações fiscais. Além de subsidiar o TATE nas 
resoluções de consultas tributárias. 

Participação permanente no GT11 (Sistematização) e GT 06 (Livros e Documentos 
Fiscais eletrônicos, outras obrigações acessórias) 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 142 atos normativos diversos. 
Entregar à sociedade de 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. 

 
OF4 

 

Incorporados ao Regulamento do ICMS 6 programas ou sistemáticas:  
- 1.Programa de Desenvolvimento do Setor Vitivinícola do Estado de PE;  
- 2. Polo de Poliéster;  
- 3. Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica Pesada 

Associada do Estado de Pernambuco – Prodinpe; 
- 4. Programa de Estímulo à Atividade Portuária – Peap;  
- 5. sistemática de tributação relativa a gado e produto derivado do seu abate;  
- 6. operações com tilápia. 

Facilitar o acesso à informação, tanto para contribuinte quanto para a Sefaz, reunindo as 
principais legislações tributárias em uma única norma. 

Glenilton Bonifácio 

dos Santos Silva 
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RECOMENDAÇÕES - 2022 

Implementar reuniões de estudo 

sistemático e periódico da legislação. 

Adequar o espaço da DLO à sua nova 

configuração. 

Capacitação dos servidores: viabilizar 

curso de logística.  

Readequar os prazos dos benefícios fiscais de 

importação e comércio regidos pela Lei 

Complementar Federal n° 160/2017. 

Aperfeiçoar o processo de elaboração 

dos informativos fiscais. 

Aumentar a aproximação com a PGE. 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

 
OF4 

 

Quantidade relevante de atendimentos de orientação sobre aplicação da 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) e 
- 340 (orientações internas por e-mail). 

Manter a comunicação com contribuintes e auditores apesar da situação incomum que 
estamos passando e o aumento natural da demanda, para dirimir as dúvidas. 

OH2 
 

Nova estrutura da DLO. Melhorar distribuição dos setores em função da natureza de suas atividades. 

OH2 

OF4 

OH2 OH2 

OF1 OF1 

PROFISCO PROFISCO 

Revisar a Lei do Processo Administrativo 

Tributário. 

Incorporar as sistemáticas  especiais de 

tributação no Regulamento do ICMS. 

A DTO EM NÚMEROS 2021 

142 

Atos normativos 
elaborados e publicados 

71 

Informativos Fiscais 
Atualizados 

52 

Boletins (mailing) sobre a 
legislação tributária 

estadual 

19 

Despachos relativos a solicitações de 
regimes especiais, 19 Informações fiscais  
e 56 Manifestações ao Tate 

OF1 

OR1 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR3 Auditoria em empresa do segmento de supermercados. 
Lavrar autos de infração, totalizando um valor de R$ 6.808.658,54 e com 

regularização parcial pagamento à vista de R$ 4.608.563,28. 

OR3 Ações fiscais realizadas em empresa do segmento de medicamentos. Lavrar autos de infração no valor de R$ 74.355.912,77. 

OR3 Auditoria em empresa do segmento de bebidas. Lavrar autos de infração no valor de R$ 158.408.595,21. 

OR3 Auditoria em empresa do segmento de combustível e usina. Lavrar auto de infração no montante de R$ 24.767.759,55. 

OR1 Monitoramento em empresa do segmento de combustível e usina. Lavrar auto de infração totalizando um valor de R$ 680.972.847,04. 

OR3 Ações fiscais realizadas em empresas do segmento de supermercados. 
Lavrar auto de infração no valor de R$ 124.394.840,56, com expectativa de 

retorno de R$ 41.787.156,10 e regularizar o montante de R$ 9.833.744,29. 

OR3 Auditoria em duas empresas do segmento de atacado de alimentos. 
Lavrar auto de infração no valor de R$ 53.213.911,53 e regularizar 

parcialmente com pagamento à vista de R$ 5.449.361,33. 

OR3 Ações fiscais realizadas em empresas do segmento de indústria. 
Lavrar auto de infração no valor de R$ 267.366.636,41, com expectativa de 

retorno de R$ 14.650.000,00. 

OR3 Ações fiscais realizadas em empresas do segmento de atacado. 
Lavrar auto de infração no valor de R$ 61.091.331,51, com expectativa de 

retorno de R$ 27.838.906,71, e regularizar o valor de R$ 7.151.129,29. 

OR3 Auditoria em empresa do segmento varejo. Lavrar auto de infração no montante de R$ 87.513.263,12. 
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A I RF EM NÚMEROS 2021 

R$2.468.510.327,57 3.539 

Ações fiscais realizadas sendo 2.673 

ações fiscais de diligência e 866 ações 

de fiscalização 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Recomendação - ferramenta AFS/WEB - 

antecipar a entrega - finalizar o projeto, 

no que diz respeito ao subproduto 5, no 

ano de 2022. 

PROFISCO 

Recomendação - ferramenta AFS/WEB - 

manter o escopo original solicitado - 

preservar a solicitação original do projeto, 

pois se trata de ferramenta 

importantíssima para auditoria de 

estabelecimento. 

OR1 PROFISCO OR1 

R$2.511.933.651,97 

Crédito tributário lavrados  
referente às ações fiscais de 2021 e 

as de períodos anteriores concluídas 
neste ano 

Em crédito tributário 
relativo às ações fiscais 
de 2021 já encerradas 

R$60.946.147,16 

Em autos de infração 
regularizados 

1.627 

Autos de infração lavrados 
referentes aos eventos de ação fiscal 

ou eventos concluídos em 2021 

O ano de 2021, ainda impactado pela pandemia, teve o agravamento 

da situação econômica do país com todas as suas consequências. O 

home office continuou sendo uma realidade, quer seja a nível da 

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

dificuldades e a necessidade de lidar com grandes arquivos. 

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

tributário no valor de R$ 2.511.933.651,97. Passou-se a adotar o 

formato de quadrimestre, a partir de setembro de 2021, no 

planejamento e execução da ação fiscal. Além disto, foram 

priorizadas as ações fiscais de fiscalização.                                                                               

- Alberto Porto 

“ 

” 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 

Capacitação dos auditores das GEAF's, 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 um total de 619 ações fiscais no ano de 2021, com um crédito 
tributário no valor total de R$ 268.725.935,57 lavrados por meio de 448 
Processos Administrativos Tributários - PAT, onde R$ 29.771.824,86 foram 
regularizados. 

OR1 
Auditoria Fiscal e Contábil em Indústria de Fiação e Tecelagem, de Grande porte 
da Regional, com Benefícios Fiscais de PRODEPE (com 90% de CP) e da Sistemática 
Esecial de tributação para Indústria de Fiação e Tecelagem. 

Constatar simulação de industrialização (para não pagar o ICMS Antecipado) a 
partir de operações no Atacado, em sua maioria decorrente de aquisições à 
Indústria do Grupo em outra UF. Gerar Auto de Infração no valor de R$ 37 
Milhões por glosa das deduções de investimento (PRODEPE) e uso indevido da 
sistemática especial de tributação. 

OF2 
Auditoria Fiscal em Grupo de Atacado de Peças de Veículos da Regional em 
parceria com o GLAUD da DOE. 

Constatar esquema de sonegação envolvendo empresas de sócios com R$ 10 
Milhões em operações desacobertadas de notas fiscais, a partir de dados 
copiados do LAUD da DOE, sendo lavrado um crédito tributário de 
R$2.940.889,22. 

OR1 
Aumento no campo de cobranças do ICMS Fronteiras da Regional decorrente do 
refino das parametrizações de sistema, frurto da estreita parceria com a DFA. 

Aumentar arrecadação do ICMS Antecipado nas operações interestaduais com 
produtos lácteos, armas e munições da Regional. 

OR1 
Aumento nas adimplências no pagamento do ICMS Antecipado frunto de uma 
maior presença da DOE na Regional. 

Aumentar arrecadação do ICMS Antecipado nas operações interestaduais 
principalmente nas entradas de Tecidos em Santa cruz do Capibaribe. 

OF3 
Intensificação nas Atividades proativas das ARE's da II RF, através de ações de 
CPCAF para autuação do ICMS Fronteiras. 

Executar 685 ações em 2021 e lavrar 116 PAT's com um Crédito Tributário total 
no valor de R$ 20,74 Milhões, onde já foram regularizados R$ 628 mil. 

OR1 
Intensificação nas Atividades proativas das ARE's da II RF, através de ações de 
CPCAF para análises de Contestação do ICMS Fronteiras. 

Analisar 76 mil Notas Fiscais com um montante de R$ 167 Milhões de ICMS 
Fronteiras que estavam com a exigibilidade suspensa pela contestação, 
resultando num Saldo Devedor de R$ 113 Milhões, onde já foram 
regularizados R$ 13,8 Milhões. 

OR1 
Crescimento de arrecadação do ICMS no comparativo 2021/2020 de  223 milhões, 
correspondendo a um incremento de 16%. 

Aumentar recursos para prover as políticas públicas. 

OR1 

Centralização na ARE Caruaru das demandas mais relevantes das 08 (oito) ARE’s 
Regional, como análises e lançamentos do ICD, Cobranças com Autuação do ICMS 
Antecipado, Análises de Contestação do ICMS Antecipado, demandas de IPVA e 
Diligências para constatação de laranjas, depósitos clandestinos que possam 
subsidiar ações da DOE. 

Otimizar o trabalho dos Auditores das ARE’s, face a falecimentos e 
aposentadorias, com vistas a uma melhor atendimento ao contribuinte e um 
maior retorno de arrecadação da Regional, fazendo mais, com menos e em 
menos tempo. 

OH3 
Gestão para o Aumento no Link de processamento das ARE's da Regional, 
passando de 512 kbyte para 10 Giga nas ARE's do interior. 

Maior rapidez na execução das demandas, com maior produção e menor 
tempo para atendimento das demandas, proporcionando maior satisfação aos 
servidores. 
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A II RF EM NÚMEROS 2021 

76 .000 16% 

Crescimento da Arrecadação 
da Regional, sendo  

12,74% ICMS Apuração e  
17,43% ICMS Fronteiras 

Notas Fiscais analisadas 
de contestações gerando 

R$167 Mi em ICMS 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Levar os maiores devedores contumazes 

da Regional para negociação dos débitos 

na PGE – Regionais Caruaru e Arcoverde. 

Derrubar as contestações do ICMS Fronteiras 

(protelatórias) dentro do mês, evitando a 

postergação do pagamento. 

 Fornecer subsídios à DPC, coletados em 

diligencias de depuração cadastral, para 

um planejamento de fiscalizações focados 

nas simulações de PRODEPE para não 

pagar o ICMS Antecipado. 

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 desconto na multa. 

Investigar o ICMS antecipado não cobrado, com simulação de atividade 

para um CNAE com inaplicabilidade de antecipação. 

OF1 OR1 

OF3 OF3 

Sugerir à ESAFAZ Cursos e Treinamentos voltados para as atividades de 

Auditoria de Estabelecimentos, mais especificamente de Escrita Contábil 

Digital, aplicada ao ICMS. Como Auditoria Contábil no ICMS, através do 

ContÁgil, Presunções Contábeis no ContÁgil, aplicada ao ICMS e 

Sistemáticas Especiais de Tributação mais significativas para a Regional 

(atacado de alimentos, Material de Construção e Tecidos e Confecções). 

OH2 

OF3 

R$113 Mi 

Gerado em saldo 
devedor do ICMS das 

contestações analisadas 
sendo  R$ 13,8 Mi 

regularizados  

1.304 

Ações Fiscais Executadas 
(GEAF’s e ARE’s) 

564 

 PAT’s Autos de Infração 
lavrados em ações 

aprovadas pelo CPCAF 
(GEAF’s e ARE’s)  

R$289,5 Mi 

Em Crédito Tributário 
lançados e R$ 30,4 Mi 

regularizados dos autos 
de Infrações lavrados 

“ Em virtude de falecimento e Aposentadorias de Auditores das 08 (oito) ARE’s Regional, centralizamos na ARE Caruaru as demandas mais significativas da Regional, 

otimizando o trabalho dos Auditores, com vistas a um melhor atendimento ao contribuinte e a um maior retorno de arrecadação para a Regional, fazendo mais, com 

menos e em menos tempo. Reformamos todo o Andar da Auditoria no prédio sede da Diretoria Geral da II Região Fiscal, visando adequar o espaço funcional para as 02 

(duas) GEAF’s, com a centralização a parte administrativa e de atendimento fiscal e nas laterais cada uma das GEAF’s (ficando as Gerências ao fundo de cada uma). 

Criamos uma sala de descanso, com SPLIT, sofá e poltrona para descanso dos auditores que residem em outras cidades/Estados. Iniciamos a criação de um Museu da 

Regional, com toda a história das Coletorias e acervos doados pelos aposentados.  

-Daniel de Aquino ” Relatório de Gestão - 2021 

Acompanhamento 
das Recomendações 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Superação da meta anual de arrecadação prevista para regional de 13,7%. Foram 
mais de 121,4 milhões arrecadados de ICMS na III Região Fiscal no comparativo de 
2020 com 2021, correspondendo a um incremento de 24,72%. 

Mais recursos para prover as políticas públicas, bem como para cumprir do 
orçamento anual do Estado. 

OF3 
Constituição de ofício de R$ 101,5 milhões em Créditos Tributários pelas equipes 
de fiscalização de estabelecimentos da Regional (GEAF I e II) sendo executadas 
610 demandas (fiscalizações e diligências). 

Constituir crédito tributário que seriam sonegados em decorrência de erros ou 
fraudes e combate a concorrência desleal. Além disso, como consequência da 
presença do fisco e das autuações, gerar um potencial aumento de 
arrecadação pela aplicação de boas práticas fiscais por parte dos contribuintes 
fiscalizados, principalmente dentre os que foram autuados. 

OF1 

Aumento de 27,65% na arrecadação de ICMS - ANTECIPAÇÃO FRONTEIRAS (0058-
2) no comparativo anual 2021/2020 com adoção de procedimentos de seleção 
tratamento manual de notas em processos de contestação e execução de ações 
programadas. 

Incrementar em 27,65% a arrecadação de ICMS- ANTECIPAÇÃO FRONTEIRAS, 
representando R$ 68,9 milhões arrecadados a mais em relação ao ano de 2020 
e contribuir dentre outros fatores para o atingimento da meta anual da 
arrecadação da Regional. 

OF1 

Monitoramento dos contribuintes do polo gesseiro do Araripe com execução de 
ações de fiscalização em trânsito, de fiscalização de estabelecimentos e operações 
realizadas pela DOE que totalizaram 162 ações executadas (fiscalizações e 
diligências) com a lavratura de R$ 20,7 milhões de crédito tributário. 

Combater à sonegação fiscal, concorrência desleal e maximização da 
arrecadação de segmento importante para a região. 

OF1 

Aumento de 102,6% na arrecadação de DÉBITOS FISCAIS EM PROCESSO (998-0) no 
comparativo anual 2021/2020 com adoção de procedimentos de cobrança 
implantados na regional e com negociações de dívidas proporcionadas pela LC 
449/2021. 

Incrementar a arrecadação e regularização dos contribuintes. 

OH2 
Realização de Treinamentos remoto objetivando cumprir o plano anual de 
capacitação da Regional. Cursos realizados: Excel avançado, Curso ECD (SPED 
contábil), AFS WEB, e Técnicas de Negociação. 

Atualizar os conhecimentos dos servidores do GOATE com aquisição de novas 
técnicas de fiscalização e negociação, além de promover a melhoria na 
execução de suas atividades. 

OF1 
Realização de operação transportadora em parceria com a DFA constituindo 
crédito tributário de R$ 555.000,00. 

Combater à sonegação fiscal e a concorrência desleal, com a presença do fisco. 

André Alexei Lyra 

Câmara 

III Região Fiscal 

Apresentação 

Organograma 

Resultados Gerais 
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Apresentação 

Organograma 

Resultados Gerais 
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Mapa Estratégico 

DFA 

DIF 

DOE 
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DPS 

III RF 

II RF 

I RF 

DTO 

A III RF EM NÚMEROS 2021 

R$20,7 Mi R$121,4 Mi 

 Arrecadados a mais em relação ao ano 

de 2020, representando um 

incremento na arrecadação de 24,72% 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Implantar em parceria com a DFA a Central de 

Monitoramento de contribuintes do Sertão em 

Salgueiro/PE com instalação de antenas OCR´s  em 

toda regional visando o combate a sonegação fiscal. 

Acompanhar permanentemente os 

contribuintes significativos da Regional. 

OF1 OF2 

27,65% 

De acréscimo na arrecadação do ICMS- 

ANTECIPAÇÃO FRONTEIRAS (058-2) em 

relação ao ano de 2020 , correspondendo 

a R$68,9 milhões 

De créditos tributários lavrados no 
segmento de material de construção, 

especificamente nas empresas do polo 
gesseiro 

R$101,5 Mi 

Em créditos tributários 

lavrados pelas equipes de 

fiscalização de 

estabelecimentos 

OF1 

Ampliar a capacidade de cobrança de débitos, identificando 

contribuintes beneficiários de PERC, com PERC anteriores em 

atraso, parcelamentos ativos em atraso, saldo de 0058-2 – 

Antecipação Fronteiras em aberto após o tratamento das      

notas, antecipação gesso etc. 

OF2 

Realizar operações fiscais em parceria 

com a DOE e DIF tencionando combater 

a fraude fiscal na Regional. 

OF1 

Implementar ações fiscais específicas (inclusive ações 

de fiscalização de mercadorias em trânsito com apoio 

da PM e PRF), sistemáticas e permanentes                 

(monitoramento) nos contribuintes do polo              

gesseiro do Araripe. 

André Alexei Lyra 

Câmara 

OF1 

Firmar convênio com Agência Nacional de Mineração - 

ANM com o objeto de continuar a implantação de 

tecnologia de fiscalização de mineradoras do Araripe com a 

utilização de drones. 
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Apresentação 

Resultados Gerais 

CTE 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DMAF 

DPTE 

DSCF 

Organograma 
▪ Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação extraordinária da classificação da Capacidade de Pagamento – CAPAG do Estado, resultando em uma 

melhora na nota de CAPAG C para CAPAG B. 

▪ MELHOR CONTABILIDADE PÚBLICA DO BRASIL: Liderança nacional, pelo segundo ano consecutivo, no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 
2020, Realizada pela Secretaria do Tesoura Nacional (STN), do Ministério da Economia, que apurou 96,4% de acertos nos dados transmitidos por meio do 
Sistema de Informações contábeis e Fiscais do Setor Público - SICONFI. 

▪ Monitoramento e controle dos Restos a Pagar inscritos pelas UGs. 

▪ Execução de 92% dos recursos FEDERAIS ingressados em 2021, 62% maior que em 2020, através de vinculação das Portarias ao POAS-COVID, de forma 
antecipada. 

▪ Contratação de consultoria, através do PROFISCO II, para Modelagem e Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual. 

▪ Evolução do Painel de BI do RREO/RGF das Ufs. 

Relatório de Gestão - 2021 

Resultados Destacados da Coordenadoria 

Flávio Sodré Martins 

da Mota 
CTE – Coordenação Controle do Tesouro Estadual 
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Relatório de Gestão - 2021 

CTE – Coordenação Controle do Tesouro Estadual Flávio Sodré Martins 

da Mota 

 

*Alguns projetos são compartilhados entre diferentes áreas. 

ACTE 

Acompanhamento 
das Recomendações 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR2 
Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal – PAF referente ao exercício de 2020, resultando 
no cumprimento das seis metas pactuadas em 2020. 

Possibilitar a não penalidade do Estado de Pernambuco por descumprimento 
de metas do programa de ajuste fiscal e, além disso, receber um bônus de 3% 
da RCL de 2020 como espaço fiscal adicional para realizar operações de crédito 
a partir do exercício de 2022. 

OR2 
Coordenação dos trabalhos atinentes à avaliação extraordinária da classificação da 
Capacidade de Pagamento – CAPAG do Estado, resultando em uma melhora na 
nota de CAPAG C para CAPAG B. 

Obter espaço fiscal para o Estado realizar operações de crédito e voltar a ter a 
União Federal concedendo garantias nessas operações de créditos. 

OR2 

Participação ativa, tanto através do GEFIN quanto diretamente perante a STN e o 
Congresso Nacional, para viabilizar a repactuação do teto de gastos da Lei 
Complementar nº 156 de 2016, resultando na Lei Complementar nº 178 de 2021 e 
a possibilidade legal de realizar a repactuação do teto pelo descumprimento. 

Garantir ao Estado de Pernambuco o não pagamento de cerca de 1(um) bilhão 
de reais em penalidades pelo descumprimento do teto de gastos que teria 
ocorrido no exercício de 2021. 

Luciano Martins 

Bastos 

ACTE – Assessor da Coordenação 
De Controle do Tesouro Estadual 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DSCF 

CTE 

Organograma 

DMAF 

DPTE 

ACTE 

A ACTE EM NÚMEROS 2021 

Realizados em operações de 
crédito, com garantia da União, 
tendo em vista a nota CAPAG B 

R$88,5 Mi R$2,4 Bi 

Em espaço fiscal, com a assinatura da 
revisão do PAF, por ter cumprido as seis 

metas e alcançado a CAPAG B 

R$1 Bi 

Economizados tendo em vista a 
repactuação estabelecida na                         

LC nº 178/2021 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR2 

MELHOR CONTABILIDADE PÚBLICA DO BRASIL: Liderança nacional, pelo segundo 
ano consecutivo, no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2020, 
Realizada pela Secretaria do Tesoura Nacional (STN), do Ministério da Economia, 
que apurou 96,4% de acertos nos dados transmitidos por meio do Sistema de 
Informações contábeis e Fiscais do Setor Público - SICONFI. 

Reconhecimento nacional da excelência da qualidade da contabilidade pública 
estadual sob a liderança da Contadoria Geral do Estado, atestada pelo Ranking 
oficial da STN. Além de garantir a qualidade e consistência das informações 
tanto enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (SICONFI) quanto apuradas para fins de subsidiar decisões de 
Governo. 

OF6 
Como resultado do item 1, garantiu-se a observância de todos os requisitos de 
qualidade da informação para avaliação dos indicadores estabelecidos pela STN 
utilizados no cálculo da Capacidade de Pagamento do Estado - CAPAG. 

Possibilitar a avaliação das contas do Estado, que promoveu a mudança na sua 
classificação da capacidade de pagamento (CAPAG) de “C” para “B”, tornando-
o elegível a receber garantia da União. 

OF7 

Contribuiu para o resultado do item 1, a regularização contábil de pendências 
orçamentárias remanescentes dos exercícios de 2013 a 2020 com Despesas de 
Exercício Anteriores – DEA, referentes à Folha de Pagamento da Administração 
Direta, bem como a liquidação tempestiva das despesas com Folha de Pagamento 
da Administração Direta, referentes ao exercício de 2021. 

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. 

OF7 
Contribuiu para o resultado do item 1, a regularização contábil de pendências 
patrimoniais da ordem de R$ 50 milhões, resultando na baixa contábil de saldos 
antigos e indevidos a liquidar.  

Garantir a qualidade dos números contábeis através da análise constante de 
eventuais pendências contábeis. 

OF7 
Divulgação do Sistema de Custos de Pernambuco – SICPE, no 11º Congresso 
Internacional de Contabilidade e Custos e em Seminário de Custos promovido 
pela Prefeitura de Manaus. 

Promover no setor público a cultura de custos e a consolidação do modelo 
conceitual do sistema custos desenvolvido em Pernambuco. 

OF7 

Atualização do Novo Ementário da Classificação de Receita, exigível a partir do 
exercício de 2022, compatibilizando, em parceria com a SEPLAG, os 
detalhamentos específicos do Estado, para fins de consolidação das Contas 
Públicas Nacionais, conforme determinação da STN. 

Propiciar o adequado registro contábil das receitas orçamentárias, de acordo 
com o novo Ementário de Classificação, bem como a utilização desses 
desdobramentos na elaboração da LOA 2022. 

OF7 
Implementação, em parceria com o grupo responsável, do processo de Inscrição 
em 2021 e Execução em 2022 dos Restos a Pagar Não Processados no sistema      
E-fisco. 

Permitir a Inscrição em 2021 e a Execução de Restos a Pagar Não Processados, 
a partir do exercício de 2022, em conformidade com as normas contábeis 
vigentes e com o Decreto de Encerramento. 

Paulo Francisco 

Ferreira 

CGE - Contadoria Geral do Estado 

Apresentação 

Resultados Gerais 

CTE 

Mapa Estratégico 

Organograma 
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CGE - Contadoria Geral do Estado 

Apresentação 

Resultados Gerais 

CTE 

Mapa Estratégico 

Paulo Francisco 

Ferreira 

A CGE EM NÚMEROS 2021 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Promover a realização de concurso público como 

solução para o preenchimento das vagas motivadas 

pelas aposentadorias e pelo consequente risco 

crescente da CGE não conseguir manter a 

reconhecida qualidade no cumprimento de sua 

missão institucional. 

Prover, para área financeira, Equipe de TI necessária à manutenção 

e desenvolvimento dos sistemas do e-Fisco, visto que atualmente 

encontra-se insuficiente com consequente risco de não se garantir a 

manutenção do cumprimento às exigências e prazos legais,  

inclusive os determinados pela STN. 

96,4% 

De acertos na análise de desempenho 

entre todos os 27 estados da federação, 

atingindo pelo segundo ano consecutivo 

1º lugar no ranking de desempenho 

Promover estruturação das setoriais de 

custos nas Unidades Gestoras, com o fim 

de viabilizar a implantação do Sistema de 

Custos – SICPE, bem como a gestão da 

informação nas respectivas unidades. 

Promover, nas Setoriais 

Contábeis, a estruturação 

necessária, para tornar contínuo 

o Processo de Regularização das 

Fontes de Recurso de Convênios 

Extintos.  

Desenvolver Sistema de 

Conciliação Bancária, visando 

maior consistência dos registros 

contábeis das disponibilidades. 

01 

Projeto Estratégico 

Organograma 
01 

Indicador Estratégico 

OF7 PROFISCO OH2 OH2 

OF5 OF5 

Implantar rotinas no GCT, integradas ao Sistema de Movimentações 

Orçamentárias, que permitam a transformação das Fontes de Recursos 

Atuais nas Fontes Padronizadas pela STN, e gerar para a MSC as 

informações indicativas do tipo de recurso utilizado na execução das 

despesas, bem como o Código de Acompanhamento da Execução 

Orçamentária - CO, para tipos específicos de receitas e de despesas. 

OF5 PROFISCO 

Promover a gestão do 

conhecimento a partir 

da manualização das 

principais atividades das 

gerências. 

OH2 

Quem é Quem 
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DCMD 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR2 Participação na venda da Folha de pagamentos ao Bradesco. Garantir o ingresso de R$720 milhões nos cofres do Estado. 

OF4 Pagamento de mais de 2400 processos de restituição de ICMS, IPVA, Taxas, ICD. Restituir R$4,7 milhões aos contribuintes. 

OF5 
Maior controle do fluxo de caixa e melhor controle das transferências 

constitucionais. 

Melhorar os processos de trabalho e tornar a informação mais eficiente e 
confiável. 

OR2 Participação na nova operação de crédito com o Banco do Brasil. Destinar R$88,5 Milhões de recursos ao plano de investimentos. 

OF5 Mais de 561 mil previsões de desembolso repassadas. Garantir o pagamento tempestivo das obrigações financeiras do Estado. 

OF7 Monitoramento e controle dos Restos a Pagar inscritos pelas UGs. Cancelar mais de R$ 40 milhões de Restos a Pagar. 

OF5 Analise e tratamento de mais de 12 mil pedidos de programação financeira. Maior controle e maior celeridade na execução financeira do Estado. 

Lucas Ventura de 

Souza 

DAFE - Diretoria Geral de Adm. Financeira do Estado 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Mapa Estratégico 

CTE 

Responsável pela informação:  Severino Dias da Costa Filho 

Organograma 

A DAFE EM NÚMEROS 

Movimentados entre pagamento 
de folha, custeio, investimentos, 
transferências constitucionais, 
dívida, impostos e aplicações 

financeiras 

R$36 Bi 30 

Colaboradores entre AFTEs, Estagiários, 
Técnicos, Terceirizados e Cedidos  

2.400 

Processos de restituição 

12.000 

Pedidos de programação 

financeira 

561.000 

Previsões de desembolso repassadas 

03 

Projetos estratégicos 

02 

Indicadores estratégicos 

Necessitamos de uma reposição de pessoal tempestiva para aja a retenção do conhecimento. 

A reposição de  novos colaboradores após a saída dos antigos, ocasionará a perda do 

conhecimento legado. Estamos trabalhando na capacidade limite com risco de parar os 

serviços e, atualmente, sem condições de inovação. 

- Lucas Ventura 

“ 

” 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF5 Estudos que viabilizaram  trocas de empenhos para fonte SUS, reportados à 

Secretaria de Saúde. 
Economizar de R$ 57 Milhões efetivamente de fonte do tesouro. 

OF5 Reclassificação vale transporte da CTM para o FUNDEB e ajustes da fonte 101 da 

SDS. 
Gerar economia de R$12 milhões e R$ 7.1 milhões, respectivamente. 

OF5 Prospecções e identificações de despesas já computadas em outras Secretarias a 

partir da análise da diretoria e do tesouro para o Mínimo Aplicado ao 

Desenvolvimento de Ensino - MDE.  

Economizar R$ 15 Milhões pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SECTI) e R$ 17 Milhões pela Universidade de Pernambuco (UPE), 
totalizando R$ 32 Milhões. 

OF5 Monitoramento e Controle do plano de trabalho do MDE-FUNDEB em Parceria 

com a Secretaria de Educação.  
Economizar R$ 62 milhões, através de computação de valores. 

OF5 Execução de 92% dos recursos FEDERAIS ingressados em 2021, 

62% maior que em 2020, através de vinculação das Portarias ao POAS-COVID, de 

forma antecipada. 

Melhorar a utilização dos recursos federais. 

Mauro Ataíde  da 

Silva Junior 

DCMD - Diretoria de Controle e Monitoramento das 
Despesas Correntes 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Mapa Estratégico 

CTE 

R$108 Mi 
Economizados em gestão 

de fontes em 2021 

A DCMD EM NÚMEROS 2021 

Organograma 

A diretoria possui diversas metas de desenvolvimento que dependem de 

recurso de ti. Houve, no entanto, priorizações em base de legislação. 

Considerando que as ações desta diretoria é de metas estratégicas, não 

tiveram condições de serem atendidas. Entendemos o déficit de recurso, 

apenas pontuando a não conclusão de aplicações importantes. 

                                                                                  - Mauro Ataíde 

“ 02 

Indicadores estratégicos 

” 
 Monitoramento das emissões de 

declarações de disponibilidade 

orçamentário por  BI. 

OF5 

Monitoramento e propositura de 

despesa das FONTES PRÓPRIAS 

das Secretarias, para redução da 

dependência da Fonte do 

Tesouro. 

Desenvolver o sistema G-tetos 

(3.1.5 -GTF) implantado até o 

final do ano de 2024. 

Realizar projeto para 

estruturação de rating de 

contrato para simplificar as 

tratativas e aprovações de pleitos 

na CPF. 

Realizar o desenvolvimento e 

finalização de painel de BI (Qlik 

Sense) com o acompanhamento 

das despesas correntes do estado.

  

OF5 

RECOMENDAÇÕES – 2022 

01 

Projeto estratégico 

OF5 PROFISCO OF5 OF5 
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Grandes  
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Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF5 Acompanhamento e análise de mais de dois mil processos (contratações, abertura 
de processo licitatório, chamamento público, entre outros) encaminhados à CPF 
através do sistema SEI. 

Auxiliar as decisões estratégicas do Colegiado com foco na 
redução/manutenção da despesa. 

OF5 Contratação de consultoria, através do PROFISCO II, para Modelagem e 
Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual. 

Mapear os processos das diretorias do tesouro, além da implantar um painel 
de Indicadores Fiscais e Modelos Preditivos. 

OF5 Apoio na implantação do FAD (Formulário de Autorização da Despesa). Auxílio nas análises dos processos da CPF. 

OF5 Análise dos pleitos em formato de banco de dados. 
Maior velocidade e dinamismo no tratamento das demandas encaminhadas à 
CPF. 
 

OF5 Aumento da força de trabalho com a inclusão da gerência de Planejamento do 
Tesouro Estadual. 

Maior capacidade de análises dos processos da CPF. 
 

 Cristiane Tarini 

Duarte Maciel 

DPTE – Diretoria de Planejamento  
do Tesouro Estadual 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Mapa Estratégico 

CTE 

2.000 

Processos 

acompanhados, 

analisados e 

encaminhados à CPF 

A DPTE EM NÚMEROS 2021 
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Vitor Carvalho 

Pinheiro Costa 

DSCF - Diretor de Sistemas Corporativos Financeiros  

Apresentação 

Resultados Gerais 

Mapa Estratégico 

CTE 

Organograma 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF7 Transferências Constitucionais aos Municípios/FUNDEB. 
Possibilitar a automação da apuração do cálculo dos valores constitucionais a serem transferidos do 
estado aos municípios e dar publicidade dos valores devidos da cota-parte do ICMS. 

OF7 Relatórios Previdenciários da FUNAPE. 
Automatizar a geração das informações previdenciárias legais enviadas mensalmente para o INSS, 
propiciando agilidade, tempestividade e confiabilidade na geração das informações obrigatórias, 
evitando erros, retrabalho e atrasos que podem ocasionar implicações legais para o Estado. 

OF5 Integração das Atas de Registro de Preços. 
Propiciar agilidade no processo de empenhamento das atas de registro de preços do PE-Integrado no 
e-Fisco, através da integração automática via job, evitando a necessidade de cadastramento manual 
das atas. 

OF5 Painel de BI de PD (BIGDATA). 
Possibilitar a gestão dos pagamentos da conta única através de BI. Com a estrutura dos dados 
realizada pelo ferramental do "Big Data" possibilitou a atualização dos dados de forma muito mais 
frequente e rápida. 

OF7 Evolução do Painel de BI do RREO/RGF das Ufs. 
Possibilita a comparação dos dados fiscais publicados no RREO/RGF de todas as UFs. A última 
atualização trouxe a visualização em gráficos, com exibição da mediana, mais filtros, e mais dados 
para comparação como a análise da composição da dívida. 

797 

Atas de Registro de Preços do sistema PE-

Integrado no Efisco via job 

A DSCF EM NÚMEROS 2021 

317 

Implementação de 317 operações relacionadas à 

melhorias e manutenção no sistema e-Fisco 

08 
Projetos Estratégicos 

05 
Indicadores Estratégicos 

Quem é Quem 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DSCF 

DMAF 

DPTE 

ACTE 

Relatório de Gestão - 2021 

Acompanhamento 
das Recomendações 



Vitor Carvalho 

Pinheiro Costa Apresentação 

Resultados Gerais 

Mapa Estratégico 

CTE 

Organograma 

DSCF - Diretor de Sistemas Corporativos Financeiros  

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Lançamentos no e-Fisco a partir dos 

Extratos Bancários - Desenvolvimento e 

Implantação. 

Reformulação do Contas a Pagar - 

Desenvolvimento e Implantação do Novo 

Módulo de Cadastro de DHs e do Módulo 

Integrador REINF / e-Social. 

PROFISCO 

Padronização das Fontes de Recursos - 

Desenvolvimento e Implantação. 

Adequações do e-Fisco ao Processo de 

Restos a Pagar Não Processado - 

Desenvolvimento e Implantação. 

Necessidade de reposição da equipe de 

gestores de sistemas e do núcleo de 

apoio técnico (NAT). 

Necessidade de reposição da equipe de 

sustentação da STI para desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas do e-Fisco.  

PROFISCO OF5 OF5 OF5 OF5 

OH2 OH2 

Implantar o Piloto SEFAZ -Sistemática e 

Gestão dos Tetos de Gastos Públicos. 

PROFISCO OF5 

Quem é Quem 

CGE 

DAFE 

DCMD 

DSCF 

DMAF 

DPTE 

ACTE 

Relatório de Gestão - 2021 

Acompanhamento 
das Recomendações 



Resultados da SCI –  Secretaria Executiva de Coordenação Institucional 

Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma ▪ Conclusão do processo de digitalização do arquivo funcional e documentos do arquivo geral. 

▪ Execução do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho. 

▪ Programa de Formação de Julgadores JATTE 2021 realizado pela ESAFAZ. 

▪ Conclusão da recuperação predial da DOE. 

▪ 67 processos licitatórios  concluídos, totalizando um valor estimado de 82 milhões em licitações. 

▪ Desenho e decisão da contratação de uma nova Consultoria que faça o Diagnóstico/Proposição de um novo modelo de coordenação institucional da 
Sefaz. 

▪ Realização do Evento de 130 anos da SEFAZ e Publicação de Livro-Memória. 

▪ Revisão do Modelo de Gestão de TI da SEFAZ. 

▪ Novo Portal de Atendimento aos usuários da SEFAZ. 

▪ Atualização do Parque Tecnológico da SEFAZ. 

▪ Vanguarda na adequação a LGPD. 

▪ Implementação da nova interface gráfica do e-fisco. 

Relatório de Gestão - 2021 

Resultados Destacados da Coordenadoria 

Fábio Henrique 

Soares de Oliveira 

SCI – Secretaria Executiva de Coordenação 
Institucional 

ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 

Acompanhamento 
das Recomendações 



Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

Relatório de Gestão - 2021 

Resultados da SCI –  Secretaria Executiva de Coordenação Institucional 
Fábio Henrique 

Soares de Oliveira 

SCI – Secretaria Executiva de Coordenação 
Institucional 

ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 

Sem OE 

*Sem OE = Sem objetivo estratégico associado. 

*Alguns projetos são compartilhados entre diferentes áreas. 

 

Sem OE 

Acompanhamento 
das Recomendações 



Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH1 
Conclusão do processo de digitalização do arquivo funcional e documentos do 
arquivo geral. 

Proporcionar às áreas contempladas GPRO, DISCON, e GAPE, agilidade no 
acesso às informações funcionais do servidor e demais documentos, redução 
da utilização do espaço físico e maior segurança na guarda dos documentos. 
 

OH2 Execução do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho. 

Proporcionar às áreas contempladas SAFI, SPE, SPG e DG IRF, a identificação do 
quantitativo de pessoal necessário para realização de suas atividades, a criação 
de referências de produtividades dos processos, aumento da eficiência e 
efetividades organizacional, bem como auxiliar na estrutura organizacional. 

OH2 Lançamento do Circuito de Lives e Eventos de Integração. 

Proporcionar a integração entre colaborardes e servidores fazendários através 
de palestras com temas relacionados à saúde, bem estar e qualidade de vida, 
compartilhando conhecimentos, experiências, reflexões e melhorias de saúde 
mental e física, bem como celebração de datas comemorativas. 

OH2 Lançamento da 1º Edição do Formação Cidadã. 

Promover aos estagiários a sensibilização para a cidadania ativa, objetivando o 
conhecimento do controle social e fiscal do estado, bem como desmistificar a 
educação fiscal, abordando temas sobre ética, cidadania e democracia, 
visando instruir, motivar e criar condições para ampliar a visão do mundo do 
aprendiz. 

Walclécia Aparecida 

dos Santos 

SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas  

A SGP EM NÚMEROS 2021 

105 258 

Atendimentos pelo Serviço Social 

11.813 

Atendimentos ao servidor 

(presencial e telefônico) 

Vagas de estágio preenchidas 

01 

Projeto Estratégico 

01 

Indicador Estratégico 
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Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

Walclécia Aparecida 

dos Santos 

SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas  

RECOMENDAÇÕES -  2022 

Centralização de atendimento ao 

servidor. 

OH1 

Construção do Plano Estadual de 

Educação Fiscal – PEEF. 

Gestão do projeto de Dimensionamento 

da Força de Trabalho e Criação do Núcleo 

de Comunicação . 

OH2 

Inauguração do Memorial Sefaz.  

Realizar Pesquisa de Clima 

Organizacional com Plano de Ação. 

Adquirir soluções digitais para a 

Educação Fiscal. 

Realizar redesenho organizacional da 

SGP. 

PROFISCO PROFISCO 

Realizar mapeamento e otimização dos 

processos da SGP. 

PROFISCO OH1 OH3 OH2 PROFISCO OH2 

Relatório de Gestão - 2021 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH2 

A Escola Fazendária (Esafaz), foi objeto de estudo de caso no artigo: 
Organizational learning in the midst of the pandemic: the challenges of a state 
government's corporate schools (Aprendizagem organizacional em meio à 
pandemia: os desafios de uma escola corporativa governamental), publicado na 
edição de novembro de 2021 da Revista Científica IJDR (International Journal 
Develop Resarch). 

Confirmar a Esafaz como referência em educação corporativa, com ações 
inovadoras ao atendimento de demandas de capacitação e desenvolvimento 
de seus servidores. 

OH2 Programa de Formação de Julgadores JATTE 2021. 
Capacitar 10 novos Julgadores Tributários, trazendo maior celeridade na 
solução dos processos administrativos fazendários. 

OH2 Cursos Estratégias e Ferramentas de Negociação Harvard com 20h/a cada turma. 
Capacitar 59 servidores da Sefaz e PGE (duas turmas), com ganhos indiretos 
com relação ao estreitamento de vínculos entre os órgãos. Retorno de 
recursos ao erário a partir das técnicas aplicadas em negociações. 

OH2 Programa de Formação DFA. 
Customizar 5 cursos para a área, nos âmbitos técnicos e comportamentais, 
atendendo à construção dos conhecimentos necessários ao melhor 
desempenho dos servidores e seus reflexos na melhoria do corpo funcional. 

OH2 Curso Escrituração Contábil Digital. 
Possibilitar a capacitação de 150 auditores das diversas diretorias tributárias: 
DPS; DFA; DPC; Regionais I, II e III, dos quais 101 concluíram o curso EAD.  

OH2 Workshop de Integração SEFAZ Pernambuco-Paraíba e Pernambuco-Piauí com 
participação de 72 Auditores Fiscais dos 3 estados.  

Facilitar a troca de experiências e boas práticas entre as Secretarias de Fazenda 
Estaduais possam trazer benefícios mútuos e incremento na fiscalização e 
arrecadação estaduais. 

OH2 Programa de Formação GDFAZ com 249 pessoas de 22 Secretarias de Fazenda 
beneficiadas. 

Promover acesso a conteúdos e palestrantes renomados nacionalmente, 
gratuitamente, para fortalecimento de competências dos servidores, 
direcionando-os no ambiente de trabalho, para os resultados pretendidos 
pelas instituições. 

OH2 
Aquisição de 4 licenças de uso vitalício, de cursos EAD técnico-comportamentais: 
Inovação e Planejamento, Gestão Pública Colaborativa e Economia e Liderança 
Criativa. 

Poder disponibilizados cursos na plataforma - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), a fim de ampliar o portfólio de cursos oferecidos pela 
Escola Corporativa aos seus servidores e servidores de Instituições 
Conveniadas, objetivando apoiar o processo de desenvolvimento das 
potencialidades, valores necessários para o alcance das competências 
fazendárias e de cidadania. 

Juliana Pereira 

Guimarães 

ESAFAZ - Diretoria da Escola Fazendária 

Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

Responsável pela informação:  Walclécia Santos 
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Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

ESAFAZ 

SAFI 

SGP 

SPE 

STI 

Juliana Pereira 

Guimarães 

ESAFAZ - Diretoria da Escola Fazendária 

A ESAFAZ EM NÚMEROS 2021 

120,8% 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Realização da primeira turma 

avançada do curso de Ferramentas e 

Estratégias de Negociação. 

Conclusão da Estruturação do 

estúdio de gravação de video aulas 

da Esafaz. 

120,9% 

Crescimento no número de 

eventos no Ensino Remoto em 

relação a 2020 

2.153 

Participações de servidores nas 

ações de capacitação e 

desenvolvimento e 961 

servidores capacitados 

Aplicação de teste e análise de perfil 

comportamental utilizando a Metodologia 

DISC com feedback e apoio na elaboração 

do plano de desenvolvimento 

comportamental. 

01 

Projeto Estratégico 

Crescimento em capacitações de 

ordem Técnica/Operacional 

48,1% 

Variação positiva no valor per capita 

investido em relação a 2020, indo de 

R$65,27 para R$96,70 

88,7% 

Aumento no número geral de 

eventos em relação a 2020 

02 

Indicadores Estratégicos 

Organograma 

Lançamento de 4 cursos 

comportamentais na modalidade à 

Distância. 

OH2 PROFISCO OH2 PROFISCO OH2 PROFISCO 

OH2 PROFISCO 

Implementar o Programa de 

Desenvolvimento de Liderança. 

OH2 PROFISCO 

Relatório de Gestão - 2021 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH1 
Conclusão de 67 processos licitatórios, totalizando um valor estimado de 82 
milhões em licitações. 

Entregar mais produtos e serviços para a SEFAZ. 

OH1 Início do processo de automação das  contratações. Maior eficiência na prestação dos serviços. 

Início da recuperação predial do Edf. Garagem. 
Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho, além de 
preservar do patrimônio. 

Conclusão da recuperação predial da DOE. Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

Aquisição e início da instalação de novo elevador privativo na Sede da SEFAZ. Proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. 

OH1 
Início do processo de automação de solicitação de diárias de terceirizados pela 
ATI. 

Maior eficiência na prestação dos serviços. 

OH1 
Início do processo de automação de procedimentos de entrada e destinação de 
mercadorias apreendidas pela ATI. 

Maior eficiência na prestação dos serviços. 

Alfredo Ottoni 
SAFI – Superintendência Administrativa e Financeira 

Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

A SAFI EM NÚMEROS 2021 

Em execução 
orçamentária/financeira GD1 UGE 

SAFI 150101 

R$943.186.086,30 R$118.634.212,38 

Em execução 
orçamentária/financeira GD3 UGE 

SAFI 150101/150106  

98,58% R$23.999.613,03 

Em execução 

orçamentária/financeira GD4 UGE 

PROFISCO 150110  

Percentual executado do orçamento 

geral da SEFAZ (Tesouro + 

PROFISCO) pela SAFI  

R$1.434.254.10 

Em execução 

orçamentária/financeira GD4 

UGE SAFI 150101/150106 

Responsável pela informação:  Frederico de Siqueira Britto 
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Alfredo Ottoni 
Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 
121 

Cotações de preços para 

subsidiar processos licitatórios 

R$91.821,95 

Economizados em virtude de 

análise e baixa de despesas a 

pagar prescritas 

150 
Contratos e congêneres 

acompanhados que resultaram em 
535 intervenções de formalização 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Conclusão de 60 processos 

licitatórios. 

OH1 PROFISCO 

Conclusão da recuperação predial 

do Edf. Garagem. 

Conclusão da instalação do 

novo elevador do Edf. Sede. 

PROFISCO 

Contratação do sistema de 

combate a incêndios da Sede, 

San Rafael, Edf. Garagem. 

Contratação da recuperação 

estrutural do prédio da RF III em 

Petrolina. 

Elaboração de proposta de modernização de 

equipamentos e ferramentas para verticalização, 

inventário e controle de mercadorias apreendidas.  

Contratação para automação de 

solicitação de diárias de 

terceirizados. 

Contratação para automação de 

procedimentos de entrada e          

destinação de mercadorias apreendidas. 

Conclusão da recuperação da 

coberta do Edf. San Rafael. 

Execução da recuperação do 

pavimento no posto fiscal de 

São Caetano. 

Adquirir e instalar novos 

elevadores do Edf. Garagem. 

Modernizar os elevadores do 

Edf. San Rafael. 
Execução da instalação do 

gerador no Prédio da SAFI. 

Execução dos projetos e os serviços para 

implantação do sistema de climatização do 

Edf. Sede. 

Contratação da recuperação da 

coberta do prédio da SAFI. 

Contratação do Gradil na área 

de estacionamento do Ed. 

Sede. 

A SAFI EM NÚMEROS 2021 

OH1 

03 

Projetos Estratégicos 

01 

Indicador Estratégico 

Formalização contratual para 

automação das contratações. 

OH1 PROFISCO 

PROFISCO 

OH1 PROFISCO 

OH1 

PROFISCO 

PROFISCO 

Contratação para controle de 

acesso no Edf. Sede e Edf. San 

Rafael. 

PROFISCO 

PROFISCO 

SAFI – Superintendência Administrativa e Financeira 
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97% 

 Percentual de pagamentos 

liberados em relação ao 

executado (liquidado) 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH3 Implementação de um Novo Relatório de Gestão Anual. 
Modernizar o relatório de gestão, o tornando mais atual e interativo , além de relacionar 
os resultados, propostas e recomendações aos objetivos estratégicos do mapa e fazer 
referência aos projetos e indicadores estratégicos.  

OH1 Implementação do Monitoramento dos Indicadores Estratégicos associados ao Mapa 
Estratégico da Sefaz. 

Acompanhar a Evolução da Estratégia , o alcance das metas e objetivos estratégicos. 

OH3 Automatização da geração dos relatórios financeiros do PROFISCO II no painel de controle. 
Obter as informações financeiras do PROFISCO de forma mais rápida, fácil e 
transparente, facilitando a geração dos relatórios de prestação de contas do PROFISCO. 

OH3 Integração da Ferramenta Painel de Controle com o SEI para acompanhamento dos 
Processos Profisco. 

Obter as informações dos procesos PROFISCO no SEI ,facilitando o acompanhamento 
das contratações. 

OH1 Contratação de Consultoria de Apoio ao Monitoramento dos Projetos, da Estratégia da Sefaz 
e do Profisco. 

Prover Equipes técnicas de apoio ao monitoramento de todos os projetos estratégicos e 
indicadores de resultado da estratégia da SEFAZ. 

OH1 Apoio à SCI no desenho da Contratação de uma nova Consultoria que faça o 
Diagnóstico/Proposição de um novo modelo de coordenação institucional da Sefaz . 

Permitir a proposição de um nova estrutura e criação de uma central de serviços 
coorporativos, uma área de coordenação dos processos Fazendários e uma assessoria 
de controle interno na estrutura da SCI. 

OH1 Apoio à SCI/UCP na Implementação do Monitoramento das Aquisições do Profisco. 
Aumentar em 96,4% no número de processos das aquisições PROFISCO em relação a 
2020, possibilitando , entre outras, a contratação da Fábrica de Software, Sistema de 
Registro de Passagem e Novo Sistema de Gestão da Folha de Pagamento do Estado. 

OH2 Aplicação de Diagnóstico de Dimensionamento da Equipe da SPE. 
Identificar os Processos Críticos atualmente executados pela SPE e os não Executados 
em virtude da deficiência de alocação de pessoal apresentada em 114,2%. 

OH2 Apoio à SCI/Dicom na Realização do Evento e Publicação de Livro-Memória sobre os 130 
anos da Sefaz. 

Integrar, valorizar e homenagear os Servidores na celebração desta data importante, 
além de registrar o marco da Evolução histórica da Sefaz-PE. 

OH2 Realização da Reunião de Encerramento do Planejamento Estratégico em Formato Misto 
(presencial + on-line). 

Realizar a reunião de apresentação dos grandes resultados obtidos pela casa no ano de 
2021, em formato hibrido, com transmissão ao vivo através da plataforma zoom, 
permitindo a participação e Integração dos Servidores, tanto os que estavam presencial, 
quanto os em formato remoto. 

Coordenação Técnica e Financeira do Segundo ano do Contrato do Projeto de Apoio à 
Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco (Profisco II) que 
teve inicio no final de 2019. 

Garantir a execução financeira de USD 5,75 milhões em 2021, correspondendo 
a 13% da execução total do projeto e acumulando, nos 27 primeiros meses 
do projeto, 27,95% 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. 

Daniella Myrian 
SPE – Superintendência do planejamento estratégico 

Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 
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A SPE EM NÚMEROS 2021 

Do PROFISCO II já internalizados 

US$12,69 Mi 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Daniella Myrian 
SPE – Superintendência do planejamento estratégico 

Apresentação 

Resultados Gerais 

SCI 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

Dos recursos do PROFISCO II 
executados nos 27 primeiros 

meses 

27,95% 

Projetos Estratégicos em 
Monitoramento 

49 

Indicadores Estratégicos 
Monitorados 

33 

Processos de contratações 
executadas em 2021 , resultando 

75,5 milhões em aquisições do 
PROFISCO contratadas 

55 

05 
Projetos Estratégicos 

03 
Indicadores Operacionais 

01 
Indicador Tático 

Elaboração do Relatório de Gestão 

Quadrienal. 

OH1 PROFISCO 

Parceria na Construção de BI do SEI para 

acompanhamento mais eficiente dos 

Processos Profisco. 

OH3 PROFISCO 

Apoiar a SCI com a Gestão da Consultoria 

para Diagnóstico/Proposição de um novo 

modelo de coordenação institucional da 

Sefaz. 

OH1 PROFISCO 

Repovoar a Equipe e Implementar 

Atualizações na Estrutura da SPE. 

OH1 PROFISCO 

Implantação do monitoramento dos 

Indicadores Estratégicos de forma 

regular e automatizada.  

OH3 PROFISCO 

Automatização da geração dos relatórios 

financeiros do PROFISCO II no painel de 

controle.  

OH3 PROFISCO 

Integração da Ferramenta Painel de 

Controle com o SEI. 

OH3 PROFISCO 

Construção de um painel BI para Gestão 

do Orçamento da SEFAZ. 

OH3 PROFISCO 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OH3 

Atendimento aos usuários no Suporte a Serviços de TI  
• 7.716 pelo NUDS 
• 10.093 pelo Help Desk 
• 3.646 pelo Data Center 
• 1.079 pela Supervisão de Segurança Digital (SSDI) 
• 3.426  atividades de mudança e 1.131 demandas (GEAD) 
• 4.611 pela Gerência de Suporte Técnico (GSUT) 

Promover a liberação de assinatura de documentos aos usuários externos no SEI, implantar nova 
ferramenta de acesso remoto para suporte  e acesso às estações de trabalho, atualizar versões em 
sistemas Tributários e Financeiros do e-Fisco, reformar a 2ª DRR, apoiar a SUCI e GEPQ na 
reformulação do catálogo técnico da STI e  atender as demandas de desenvolvimento de sistemas e 
atividades de mudança de banco de dados.    

OH3 

Adequação a LGPD  
• 30 encontros com as áreas, para entrevistas, 

identificação e levantamento de dados 

• 1 workshop de tratamento de riscos. 

• 2 solicitações externas para atendimento em relação a 

LGPD. 

Continuar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, realizar diversas entrevistas com as 

áreas tributária, financeira e meio e elaborar a primeira versão do relatório de riscos, que está sendo 

revisada pela empresa Módulo.  Além de, apresentar o macroprocesso definido para atendimento à 

LGPD da SEFAZ-PE, publicando no Portal da Transparência da SEFAZ-PE os seguintes documentos: 

Termo de uso da SEFAZ-PE, Política de Proteção de Dados Pessoais Local (PPDPL) da SEFAZ-PE, Política 

de Privacidade da SEFAZ-PE, Termos de uso de software, por exigência do PEPD e Instrução Normativa 

de indicação dos encarregados SEFAZ-PE.   

OH3 
Comitê de TI  
 • 6 Reuniões 

 • 23 produtos acompanhados 

Analisar e direcionar os principais investimentos e esforços em projetos, produtos e infraestrutura de 

tecnologia da informação. Definir prioridades no portfólio de desenvolvimento de sistemas e 

subsistemas, além de prioridades na formulação e execução dos projetos e demandas relacionados a 

Dados e acompanhar o andamento e direcionamento de soluções para os principais projetos da área 

de Tecnologia da Informação.    

OH3 

Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão de 

TI da SEFAZ 
• 10.000 horas de consultoria 

• 26 áreas de negócios entrevistadas 

• 16 áreas de TI entrevistadas 

• 200 colaboradores impactados 

Debater e definir as melhores formas de internalização dos conceitos para a STI e consolidar as novas 

definições,  realizados workshops com todos os colaboradores da STI, gestores e representantes das 

áreas de negócios para apresentação de conceitos, debate dos significados e importância de 

disseminação das definições para internalização na área. Além de apoiar à implantação das práticas 

propostas no modelo de gestão estratégica da STI, realizando reuniões de esclarecimento de etapas do 

plano de evolução de atividades propostas, monitoramento de OKR’s, definição de projetos e gestão 

de portfólio, e criação de  artefatos de apoio.    

OH3 
Implementação da nova interface gráfica do  e-fisco. 

 
Modernizar, melhorar usabilidade e proporcionar mais agilidade e produtividade aos usuários. 

Danielle Campello 

de  Melo Augusto 

STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
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OH3 

Novo Portal de Atendimento  
• 3.154 mudanças abertas e acompanhadas 

• 122 problemas que necessitaram de acompanhamento 

ativo 

• 2.517 incidentes registrados para o NAPA e SAFI 

• 9.599 incidentes abertos no Portal de Autoatendimento 

Modernizar o Atendimento aos usuários da SEFAZ através da Disponibilização de um catálogo 

estruturado de serviços da STI implantado na versão mais atualizada da ferramenta Topdesk, facilitando 

a vida dos usuários na hora de solicitar um serviço ou reportar um incidente nas diversas áreas da 

SEFAZ, tornando mais ágil, direcionado e com as todas as informações necessárias para o pronto 

atendimento.    

OH3 

Gestão de Relacionamento e Comunicação 
 • 200 comunicados para a SEFAZ sobre instabilidades, 

intervenções ou problemas relacionados ao ambiente de 

TI. 

 • 37 publicações internas, disponibilizadas através do 

Portal do Conhecimento, do Portal do Sistema, e-mails ou 

reuniões. 

 • 23 divulgações de entregas finais de produtos de 

desenvolvimento de sistemas (GESA) 

Criar o documento de formal do processo de comunicação da STI, além de estabelecer a Matriz RACI 

com definição de papéis e responsabilidades e determinar os canais de comunicação oficiais e definir 

modelos e padrões. Estabelecer a cadência e destinatários para reportes periódicos e entregas de 

projetos, definir publicações para divulgação das principais execuções da STI e responsável pela gestão 

do relacionamento. 

OH3 

Business Inteligence 
 • 390 demandas atendidas entre operações e projetos 

• 30 Processos de Solicitação de Informações por outros 

órgãos 

• 50 Novos Relatórios para o Chatbot 

Disponibilizar:  -10 Bases Analíticas no Big Data da SEFAZ, para melhoria no tratamento e consumo de 

dados, com destaque para: CTE - Previsão de Desembolso, CTE - Execução Orçamentária , CTE - Cenários 

Fiscais, CAT - Simples Nacional, CAT - Panorama do Contribuinte CAT - MDF-e.  - 30 Painéis Qlik Sense, 

para maior facilidade no apoio a tomada de decisões gerenciais e estratégicas, com destaque para: DET 

- GAE Projeto de Automação de relatórios, I-RF - Implantação dos Painéis Gerenciais, Painel de Régua 

de Cobrança, GCPCAF - Pré-Validação, Apresentação e Avaliação de Resultados das Proposições de 

Ações Fiscais.     

OH3 

Implantação da administração de dados do Big Data 

– Parte Final  
Implantação da solução de backup e recuperação de dados 

do Kudu e implantação de alta disponibilidade dos serviços 

Cloudera Manager e Big Integrate. 

Garantir a disponibilidade, a integridade e a confiabilidade dos dados da Sefaz armazenados na 

plataforma Big Data.     

Danielle Campello 

de  Melo Augusto 

STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
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OH3 
Gestão de Contratos de TI 
 • 42 Termos de Referência 

 • 21 Contratos de serviços 

 • 25 Aquisições de TI 

Criar Dashboard para acompanhamento das movimentações e reposições dos colaboradores, 

manter Portal do conhecimento com instruções para facilitar os processos de aquisição e 

aperfeiçoar o processo para contratação de serviços de terceirização.   

OH3 
Atualização do Parque Tecnológico 
• 1.649 Microcomputadores 

• 351 Notebooks 

Melhorar significativa o desempenho dos equipamentos do parque da SEFAZ e garantir qualidade na execução dos 

trabalhos nas áreas meio e fim. Melhoria Tecnológica no parque de equipamentos com a aquisição de: 11 

notebooks de alto desempenho, 88 notebooks de bom desempenho, 1.017 desktops de bom desempenho. 

OH3 

Atualização do ambiente de recursos de processamento e 

armazenamento compartilhados 
 • 2 servidores IBM risc power 9  

 • 1 Blade System composable HPE Synergy com 4 servidores 

Melhorar significativa a disponibilidade dos principais sistemas corporativos através da implantação de clusters de 

bancos de dados para E-fisco (produção, homologação, treinamento, base de consultas), Nota fiscal eletrônica e 

Data Warehouse. Além de aumentar capacidade de processamento viabilizando a ampliação do número de 

máquinas virtuais para o suporte de novos serviços e a atualização do ambiente de virtualização para MS Hyper-V 

2019. 

OH3 Melhoria da Infraestrutura Física 
• Reforma do prédio da Diretoria da 2 regional – Caruaru 

Atender as necessidades da Diretoria, proporcionando melhor Layout para desempenho das atribuições da áreas. 

OH3 Homologação e Migração DB2 V11 Enterprise  
Atualização dos ambientes e-fisco, NFe e BI 

Aumentar a segurança, confiabilidade e disponibilidade dos ambientes de dados do e-fisco, do NFe e do BI. 

OH3 
Disponibilização de Ambiente para garantia do 

Teletrabalho: 
 • Melhorias de Acesso remoto 

Melhorar o provimento dos serviços de VPN prestados, com inclusão do concentrador.  

OH3 

Projetos/Evoluções de Desenvolvimento de sistemas  
• 9 evoluções no formato de projetos concluídos: 46.902  horas 

• Tributários:  3 projetos. 

• Financeiros: 5 projetos. 

• Administrativo: 1 projeto. 

• 863 demandas evolutivas entregues: 41.921 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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30 390 

Demandas atendidas entre 

operações e projetos (soluções 

para BI & Analytics) 

30.571 

Atendimento aos usuários no 

Suporte a Serviços de TI . 

(7.716 NUDS, 10.093  Help Desk, 

3.646 Data Center, 1.079 SSDI, 

4.557  GEAD ,4.611 GSUT) 

04 

Projetos Estratégicos 

Bases de sistemas incorporadas ao 

Big Data 

50 

Data Marts com 50 usuários ativos 

3 

Atualizações do ambiente de recursos de 

processamento e armazenamento compartilhados 

 ( 2 servidores IBM risc power 9 e  1 Blade System 

composable HPE Synergy com 4 servidores) 

2.000 

Novos equipamentos para 

atualização do parque tecnológico. 

 (1.649 Microcomputadores 

 e 351 Notebooks) 

04 

Indicadores Estratégicos 

Na Política Estadual de Proteção 
de Dados Pessoais (PEPD), dentro 

do Estado de Pernambuco  

2º lugar 

Produtos de concepção, sendo 2 
MVPs entregues 

7 

Produtos evoluídos (sendo 31 
sistemas tributários, 11 sistemas 

financeiros e 2 sistemas 
administrativos) 

44 

Produtos em sustentação (sendo 
31 sistemas tributários, 14 

sistemas financeiros e 5 sistemas 
administrativos) 

50 

100 

Painéis Qlik com 50 usuários ativos 
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Ajuste do mobiliários e de sua disposição para 

melhorar a ergonomia em função da instalação do 

painel da Central de Controle e Operações do Data 

center como também revestir o ambiente de material 

que torne o ambiente com visual mais apropriado. 

OH3 PROFISCO 

Atualização de versão de todas as ferramentas de 

escritório e migração do Exchange para a nuvem 

propiciando um ambiente de maior produtividade e 

colaboração.  

  

  

  

   

OH3 PROFISCO 

Aumentar a autonomia energética dos principais 

prédios da SEFAZ permitindo a continuidade dos 

serviços quando da ocorrência de falha por parte da 

concessionária de energia como também contribuindo 

para a redução de falhas ou danos nos equipamentos 

de informática.   

OH3 PROFISCO 

Atualização da rede de comunicação ethernet para 

datacenters e acesso corporativo. 

OH3 PROFISCO 

Ampliação e modernização dos equipamentos de 

armazenamento de dados. 

OH3 PROFISCO 
Solução de proteção e recuperação de dados para 

atender o volume crescente das informações 

produzidas nos sistemas fazendários, garantindo 

execução das rotinas de backup em tempo compatível 

com as necessidades dos usuários e minimizando 

impactos no ambiente transacional. 

OH3 PROFISCO 

Atualização tecnológica do ambiente do Big Data da versão Cloudera Data Hub (CDH) 6.3.3 para a versão Cloudera 

Data Platform (CDP) , visando garantir a continuidade do suporte do fabricante em casos falhas no funcionamento 

do software ou falhas de segurança, assegurando, a estabilidade e a continuidade do acesso aos dados do 

ambiente do Big Data para atender às frequentes e crescentes demandas de cruzamentos e análises de 

informações das áreas gestoras da SEFAZ/PE.  

OH3 PROFISCO 

Aquisição de software para realização de backup e 

recuperação de dados do HADOOP e PostgreSQL, parte 

do projeto de proteção e recuperação de dados 

fazendários, visando garantir a proteção dos dados do 

ambiente do Big Data, implantado na SEFAZ em 2019, 

ambiente este baseado na plataforma HADOOP. 

OH3 PROFISCO 

Definir diretrizes e elaborar processos para direcionar 

as atividades dos colaboradores que estão trabalhando 

em home office.   

Piloto para sala de conferência híbrida na STI e 

planejamento para o restante da SEFAZ . 

OH3 PROFISCO 

Atualização e Implementação de Política de Segurança 

da Informação (PSI) . 

Criar uma plataforma digital com trilhas de 

conhecimento (ambientes, processos, metodologias, 

ferramentas, etc.) para capacitar o colaborador na 

execução.  

Atualização de versão do Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados SQL Server para a versão 2019 

Atualização de versão Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados DB2 dos Postos Fiscais para DB2 v11.5. 

Esteira de automação de produtos, utilizando a 

plataforma Openshift. 

OH3 PROFISCO 

OH2 

OH2 
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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. 

▪ Aprovação de convênios ICMS no âmbito do Confaz que culminou na edição de dois Programas de Recuperação de Créditos – PERC. Lei Complementar 
449/2021 e Lei Complementar 462/2021. 

▪ Aprovação de convênios ICMS no âmbito do Confaz que culminou na edição de dois Programas de Recuperação de Créditos – PERC. Lei Complementar 
449/2021 e Lei Complementar 462/2021. 

▪ Inclusão das Notas Fiscais Avulsas no cálculo do IPM. 

▪ 687 denúncias de sonegação fiscal tratadas e encaminhadas aos setores competentes. 

▪ Orientação a respeito da aplicação do sigilo fiscal na Sefaz. 

▪ Julgamento de 1.816 processos nas instâncias do CATE/TATE, envolvendo um montante de créditos tributários na ordem de R$ 2.506.316.872,51. 

▪ Realização das festividades dos 130 anos SEFAZ, juntamente com a Comissão Organizadora. 
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Resultados 
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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 2021 

De participação das reuniões do 
GT-18 que aconteceram em 2021 

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 
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RECOMENDAÇÕES - 2022 

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 2021 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 Souza 

” 

“ 
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OR1 
Realização e coordenação das reuniões do CPT (Conselho de Política Tributária), no total de 
quarenta e duas (maior número de reuniões desde a sua implantação), analisando os pleitos 
das empresas, e muitas vezes participando de reuniões com os próprios contribuintes 
pleiteantes para entender melhor suas necessidades. 

Ajustar as normas tributárias adequando-as às empresas pernambucanas, para torná-las 
mais competitivas regionalmente e nacionalmente. Promovendo intervenções em nossa 
legislação ou aderindo-a aos benefícios existentes nos estados do Nordeste. 

OR1 Acompanhamento ao Secretário da Fazenda nas reuniões nacionais de interesse do Estado e 
participando das reuniões técnicas para auxiliar o grupo dos secretários de Fazenda.  

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. 

OR1 Acompanhamento ao Secretário da Fazenda nas reuniões do CONFAZ. 

Combater à regressividade tributária, reduzir o custo Brasil, acabar com a Guerra Fiscal, 
melhorar o 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. 

OR1 
Aprovação de convênios ICMS no âmbito do Confaz que culminou na edição de dois 
Programas de Recuperação de Créditos – PERC. Lei Complementar 449/2021 e Lei 
Complementar 462/2021. 

Socorrer os contribuintes do ICMS que não conseguiram honrar seus compromissos 
tributários devido à situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do coronavírus, resultando em uma recuperação de crédito 
tributário no valor total de R$ 519.241.529,28 no ano de 2021. 

OR1 Alteração da legislação do PROIND atribuindo para o CPT à competência para análise e 
aprovação dos seus projetos. 

Maior controle por parte da Sefaz quanto à adesão de empresas ao programa do 
PROIND. 

OR1 Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei Complementar 11/2022, que ensejou a 
edição da Lei Complementar 112/2022, que trata sobre mudança do ICMS dos combustíveis. 

Minorar as perdas de arrecadação do Estado no que tange às mudanças na sistemática 
de apuração do ICMS sobre os combustíveis. 

OR1 Aprovação do Pleito da empresa GRAMADO PARKS para implantação de um grande parque 
aquático na praia dos Carneiros. 

Desenvolver e gerar centenas de empregos no município de Tamandaré. 

A DPT EM NÚMEROS 2021 

Reuniões do CPT 

42 9 
Reuniões do COMSEFAZ 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

DPT - Diretor Geral de Política Tributária 
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18 
Reuniões do CONFAZ 

01 

Projeto Estratégico 

Abílio Xavier de 

Almeida Neto 

Acompanhar o Secretário nas 

reuniões do COMSEFAZ e CONFAZ. 
Coordenar e realizar as reuniões 

do CPT. 

Atender e compreender as necessidades 

dos contribuintes. 

OF1 OF1 

OF4 
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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 Conselho Nacional 
de Política Fazendária, COMSEFAZ. 

Criar as 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 
Participação como Representante do Estado em alguns Grupos de Trabalho 
vinculados à COTEPE/ICMS, tais como o GT 26 - Benefícios Fiscais, o GT 47 - 
Reforma Tributária e o GT 67 - Transferências Interestaduais. 

Definir as melhores posições técnicas, para o Estado de Pernambuco, 
relativamente aos diversos pleitos, requerimentos e assuntos diversos 
submetidos aos referidos Grupos de Trabalho. 

OF1 Coordenação da participação de outros Representantes do Estado em outros 
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 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. 

A DAF EM NÚMEROS 2021 

Manoel de Lemos 

Vasconcelos 

DAF - Diretoria de Assuntos Federativos 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

Reuniões Ordinárias e 14 

Reuniões Extraordinárias do 

CONFAZ - Assessoramento 

4 30 

Reuniões de Grupos de Trabalho da COTEPE/PE 

(Participação) e outras 163 Reuniões 

(Acompanhamento da participação de outros 

Representantes de PE) 

43 

Reuniões do CPT (Participação) Reuniões Ordinárias e 10 

Reuniões Extraordinárias da 

COTEPE/ICMS - Participação 

4 

Reuniões Ordinárias e  4 

Reuniões Extraordinárias do 

COMSEFAZ - Assessoramento 

4 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 
Aprovação nas quatro reuniões do CONDIC realizadas em 2021 de 80 projetos 

industriais com benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco – PRODEPE. 

Incrementar a arrecadação de ICMS e gerar empregos. 

OR1 
Concessão dos benefícios do PRODEPE Central de Distribuição para 27 projetos de 

importação nas quatros reuniões do CONDIC de 2021. 
Incrementar a arrecadação de ICMS e gerar empregos. 

OR1 
Aprovação de 40 projetos de PRODEPE Atividade Portuária de importação nas 

quatros reuniões do CONDIC de 2021. 
Incrementar a arrecadação de ICMS e gerar empregos. 

OR1 
Adesão de 68 contribuintes ao Programa de Estímulo à Indústria do Estado de 

Pernambuco – PROIND no ano de 2021 
Incrementar a arrecadação de ICMS e gerar empregos. 

Elias Alexandrino da 

Silva Júnior 

DBF - Diretor de Controle e Acompanhamento de 
Benefícios Fiscais 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

A DBF EM NÚMEROS 2021 

Montante de investimentos 

com 1.793 Empregos 

Gerados 

R$ 376.9 Mi R$ 67,8 Mi 

Valor de ICMS a recolher 

anualmente (Importação) 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Automatizar o cálculo do ICMS Mínimo do 

PRODEPE e PROIND. 

Criar processo seletivo interno para duas 

vagas de servidor do Grupo Ocupacional 

Auditoria do Tesouro Estadual (GOATE) 

para DBF. 

OF4 OH2 

R$ 317,4 Mi 

Montante de investimentos 

com 2.446 Empregos 

Gerados 

01 

Projeto Estratégico 

Organograma 

Valor de ICMS a recolher 

anualmente 

R$ 263,8 Mi 

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. 

OF4 OF4 

Realizar ajustes na Lei 13.942_2010 que 

trata do Programa de Estímulo à 

Atividade Portuária – PEAP. 

PROFISCO 
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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 Alteração da lista de CFOP´s válidos para fins do IPM. 
Maior precisão e justiça fiscal no cálculo do índice de Participação dos 
Municípios.  

OF4 Inclusão das Notas Fiscais Avulsas no cálculo do IPM. Maior precisão no cálculo do índice de Participação dos Municípios.  

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

OF7 Cálculos de impactos de alterações legais para o CPT. 
Disponibilizar uma previsibilidade de arrecadação para possibilitar a tomada 
de decisão.  

OF7 Estudos de impactos na arrecadação das medidas de combate a pandemia. 
Disponibilizar uma previsibilidade de arrecadação para possibilitar a tomada 
de decisão.  

OF7 Acompanhamento semanal da arrecadação. Monitorar as informações para possibilitar o alcance das metas estabelecidas 

OF7 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 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Automatizar o cálculo do IPM. 

A DET EM NÚMEROS 2021 

02 
Indicadores 

Operacionais 

A DET teve fortes impactos de pessoal em 2021 com a 

licença/aposentadoria de 2 auditores e a chegada de apenas um 

novo colega para a área. Apesar disso, com a automatização dos 

relatórios, a diretoria conseguiu entregar todos os relatórios e 

cumprir com os objetivos institucionais da área. Grande destaque 

para a alteração dos CFOP´s no cálculo do Valor Adicionado (IPM) 

isso irá repercutir em uma maior justiça fiscal na repartição do ICMS 

entre os municípios.  

- Artur Delgadoo 

” 

“ 

Organograma 

03 
Indicadores 
Estratégicos OF3 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

Execução e edição do livro 130 anos SEFAZ, juntamente com a Comissão 
Organizadora. 

Registrar e divulgar a história da Secretaria da Fazenda. 

Realização das festividades dos 130 anos SEFAZ, juntamente com a Comissão 
Organizadora. 

Celebrar e homenagear os funcionários da Secretaria da Fazenda. 

Promoção de network entre a Sefaz e a imprensa, na divulgação de informações 
jornalísticas e atendimento às solicitações dos profissionais dos veículos de 
comunicação. 

 
Melhorar relacionamento com a imprensa pernambucana e fortalecer a 
comunicação através do compartilhamento de notícias. 

Acompanhamento e análise dos textos divulgados pelos veículos de comunicação 
relacionados às atividades da Sefaz, visando à edição e distribuição dessas 
informações entre os secretários, secretários-executivos e gestores. 

Monitorar a qualidade e conteúdo das divulgações sobre a Secretaria. 

Fornecimento de subsídios para a proposição de entrevistas e agendamento de 
forma individual ou coletiva, a serem concedidas aos veículos de comunicação.  

Aumentar aproximação, credibilidade e  transparência da Secretaria com o 
público externo. 

Produção notas em respostas às demandas que envolvem a Sefaz publicadas nos 
meios de comunicação. 

Dar informação rápida e precisa a sociedade sobre demandas que envolvem a 
Sefaz. 

Assessoramento ao secretário, secretários-executivos e gestores da Sefaz em 
assuntos relacionados à comunicação institucional e, em especial, nos contatos e 
entrevistas à imprensa. 

Possibilitar a presença constante das ações da Secretaria da Fazenda e do  
posicionamento efetivo do titular da pasta, secretário Décio Padilha,  
em todos os meios de comunicação. 

Sugestão de pautas e promoção de esclarecimentos necessários para a eficiência 
das matérias. 

Ampliar divulgação de notícias internas e externas de interesse da Secretaria 
entre os diretores e gerentes da Sefaz de forma diária. Fortalecer a 
Comunicação institucional. 

Coordenação, edição e distribuição de publicações institucionais destinadas aos 
públicos interno e externo. 

Ampliar divulgação de notícias internas e externas de interesse da Secretaria 
entre os diretores e gerentes da Sefaz de forma diária. Fortalecer a 
Comunicação institucional. 

Acompanhamento de regulamentos e manuais relativos ao funcionamento das 
atividades e dos processos de trabalho relativos à área de comunicação. 

Ampliar divulgação de notícias internas da Secretaria entre 
os diretores e gerentes da Sefaz de forma diária.  

Silvana Maria Victor 

da Silva 

DICOM – Diretoria de Comunicação 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 
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Silvana Maria Victor 

da Silva 

DICOM – Diretoria de Comunicação 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Expandir e promover ações de comunicação: 

tornar comum aos públicos, o conceito, a 

cultura e a personalidade da Sefaz através do 

intercâmbio de informações. 

A DICOM EM NÚMEROS 2021 

A DICOM busca promover clientes internos 

informados e público externo satisfeito. Vale 

ressaltar que o ano de 2021 foi um ano atípico e 

tivemos mudanças de rotinas por conta do 

trabalho híbrido e pandemia de Covid 19.  

 

 

- Silvana Victor 

“ 

” 

Ampliar parceria com os canais de 

comunicação do Governo do Estado de 

Pernambuco. 

Promover maior engajamento entre a 

DICOM e os públicos internos. 

Elaboração de periódicos informativos 

diários, mensais e semestrais. 
Ampliar ações de Comunicação e 

endomarketing. 

3 

2 

Edições do jornal interno SEFAZ-

PE 

Vídeos institucionais sobre os 130 

anos SEFAZ-PE 

1 

Livro sobre os 130 anos SEFAZ-PE 

1 

Edição do jornal CPCAF 

24 

Clipes de notícias locais 

320 

Newsletters em  

formato digital 

240 

Jornais nacionais 
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Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OF4 Estreitar ainda mais as relações com os diversos setores da Sefaz. Melhorar significativamente os atendimentos das demandas dos cidadãos. 

OF4 Contato constante com os gestores da Sefaz para falarmos sobre as manifestações 
recebidas. 

Aprimorar a qualidade dos serviços prestados. 

OF4 Prestamos, tempestivamente, todas as informações requeridas com base na Lei de 
Acesso à Informação. 

Aumentar participação da sociedade na fiscalização das ações da gestão 
pública. 

OF3 687 denúncias de sonegação fiscal tratadas e encaminhadas aos setores 
competentes. 

Incrementar a arrecadação tributária em decorrência das ações fiscais geradas 
pelas aludidas denúncias.  

OH2 Participação em todas as reuniões ordinárias da Rede de Ouvidorias do Estado de 
Pernambuco. 

Aprender e compartilhar experiências. 

José Harlan Nóbrega 

OUVIDORIA DA FAZENDA 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

A OUVIDORIA EM NÚMEROS 2021 

manifestações tratadas e respondidas  

5.766 

3.959 (69%) 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Busca constante da excelência no 

atendimento, ouvindo as demandas de 

forma equilibrada e com muita atenção, 

buscando sempre encontrar uma solução. 

01 

Indicador Tático 

680 (12%) 687 (12%) 

86 (1%) 

354 (6%) 

Reclamação Orientação Denúncia Solicitação, 

elogio e 

sugestão 

Informação LAI 

Organograma 

Curso básico para os gestores da Sefaz 

sobre a Lei de Acesso à Informação - LAI e 

a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

Lutar por curso de mediação de conflitos 

para todos os servidores da Ouvidoria 

Fazendária. 

Investir ainda mais na comunicação com 

os dirigentes da Sefaz para consolidar o 

entendimento de que eles podem e 

devem considerar as demandas recebidas 

pela ouvidoria também como ferramenta 

de apoio gerencial. OF4 OH2 OH2 
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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 elaboradas pela CTE e das normas administrativas 
demandadas pela SCI 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 
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. 
 

OR1 
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 estrita dentro da legalidade. 
 

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. 
 

OF4 Elaboração de notas técnicas sobre projetos de lei da Assembleia Legislativa.  
Analisar, sob o aspecto jurídico, as normas que tenham repercussão na  
SEFAZ. 

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

OF4 
Acompanhamento jurídico dos pedidos de acesso à informação encaminhados à 
SEFAZ. 

Evitar violação ao sigilo funcional no fornecimento de informações.  

OF1 Elaboração de proposta para aprimoramento das penalidades do Prodepe. 
Tornar mais eficaz as sanções aplicadas por descumprimento de normas do 
Prodepe. 

Elcy Cabral de Lima 
SJF - Superintendência Jurídico da Fazenda 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

Organograma 
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Elcy Cabral de Lima 
SJF - Superintendência Jurídico da Fazenda 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

A SJF EM NÚMEROS 2021 

1540 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Aprimoramento das competências 

dos assessores - capacitação em 

ICMS, LGPD e PAT. 

1045 

Expedientes do Judiciário 

26 

Acompanhamento de pedidos 

de acesso à informação  

Informatizar o desenvolvimento, 

controle e consulta de elaboração das 

normas, em conjunto com os demais 

interessados.  

01 

Projeto Estratégico 

Ofícios 

343 

Informações em mandado de 

segurança 

Informatização da emissão de 

Informações, Pareceres e Despachos, 

melhorando a gestão e consulta.  

74 

Despachos, cotas e notas técnicas 

83 

Informações (pareceres) 

Informatização do 

acompanhamento das ações 

judiciais. 

PROFISCO 

Aprimoramento de consulta à doutrina e 

jurisprudência, mediante utilização de 

ferramentas eletrônicas e consultorias. 

OH3 PROFISCO OH2 PROFISCO OH3 

PROFISCO OH3 PROFISCO OH3 

Organograma 

17 

Minutas de leis 

revisadas 

419 

Minutas de decretos 

revisadas 

102 

Minutas de portarias 

revisadas 

Relatório de Gestão - 2021 

CORREFAZ 

DAF 

DBF 

DET 

DICOM 

DPT 

OUVIDORIA 

SJF 

TATE 

Acompanhamento 
das Recomendações 



  

Grandes  

Resultados 

Objetivo estratégico Resultados Benefícios gerados 

OR1 

Julgamento de 1.816 processos nas instâncias do CATE/TATE, envolvendo um 

montante de créditos tributários na ordem de R$ 2.506.316.872,51 , assim 

distribuídos: 

• 1.192 processos na primeira instância; 

•   370 nas turmas julgadoras; 

• 254 no pleno do TATE. 

 

Julgar definitivamente 1.216 processos que envolveram créditos tributários 

em torno de R$ 650 milhões, em valores históricos, tornando aptos as suas 

cobranças . 

Marco Antônio 

Mazzoni 

TATE - Tribunal Administrativo Tributário do Estado 

Apresentação 

Resultados Gerais 

Áreas Ligadas ao 
Gabinete 

Quem é Quem 

Mapa Estratégico 

RECOMENDAÇÕES - 2022 

Organograma 

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. 

OH1 OH2 

OH2 OH3 OH1 

OH2 
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SEFAZ – PE | Gestão 2021 

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  

Assessor da Coordenação de Controle do Tesouro Estadual   Luciano M artins Bastos         - 
  
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                                                  Manoel de Lemos Vasconcelos 
Diretor de Controle e Acomp. de Benefícios Fiscais - DBF                                          Elias Alexandrino da Silva Júnior 
Diretor de Estudos Econômicos e Tributários - DEET  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 Receita - DRR - I RF    Alberto Flavio Alves Porto 
Diretor Geral da Receita - DRR - II RF   Daniel Henrique Pinheiro de Aquino 
Diretor Geral da Receita - DRR - III RF   André Alexei  Lyra Câmara 
Diretor 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  
  
Contador Geral do Estado - CGE   Paulo Francisco Ferreira 
Diretor Geral de Adm. Financeira do Estado – DAFE  Lucas Ventura de Souza 
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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