PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
PROMOFAZ

CONHEÇA O PROJETO
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O Projeto de Modernização Fazendária (Promofaz) é uma iniciativa do Governo do Estado
de Sergipe desenvolvido desde o segundo semestre de 2013 para buscar a modernização do
fisco estadual e o fortalecimento institucional da Secretaria de Estado da Fazenda. Os recursos
para execução do Promofaz são oriundos de uma linha de financiamento disponibilizada pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 5,78 milhões, e
contrapartida do Estado no valor de US$ 2,17 milhões, perfazendo um investimento total de
US$ 7,95 milhões. Essa linha de financiamento compõe o programa do Governo Federal de
apoio à gestão e integração dos fiscos no Brasil, denominado Profisco.
O acesso aos recursos tem permitido que a Secretaria de Estado Fazenda execute projetos
focados no aperfeiçoamento e modernização da gestão estratégica, organizacional e de
recursos humanos, melhoria da eficiência e eficácia das administrações tributária e financeira
e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação. O objetivo final
do Promofaz é desenvolver uma estrutura de gestão fiscal moderna, ágil, eficiente e eficaz.
Além de financiar o capital necessário, o BID estimula a prática de transferência de
tecnologia entre a União, Estados e Municípios, de forma que as equipes do Promofaz poderão
se orientar pelo exemplo das melhores práticas dos fiscos brasileiros. O BID dispõe de
especialistas renomados na área e só aprova o desenvolvimento de projetos após um atento
exame das experiências mais bem sucedidas no cenário internacional e no Brasil.
A autorização para acesso ao empréstimo foi concedida em julho de 2013 pelo Ministério
da Fazenda. O pagamento devido pelo Estado será feito em 15 anos, após carência de 05 anos,
a partir da data de liberação da parcela inicial, e taxa de juros que varia entre 5,5% e 6,5% ao
ano. É um empréstimo com condições excepcionais e que será integralmente pago
exclusivamente pelas melhorias introduzidas na arrecadação decorrentes do processo de
modernização. O Promofaz tem a característica, assim, de ser auto-sustentável.
A aprovação por parte do Ministério da Fazenda ao acesso à linha de financiamento foi
fundamentada em indicadores de diagnóstico da situação financeira do Estado, competências
nas áreas financeira, tecnológica, de gestão e de planejamento, e ainda nos dados levantados
sobre receita e despesa do Estado. A avaliação crítica dos técnicos da União e do BID
consideraram que Sergipe apresenta muito bons indicadores de educação, saúde e de
aumento de renda quando comparado a outras regiões do Nordeste, credenciando o Governo
para a contratação do empréstimo.
Benefícios para o auditor fiscal
O Promofaz é um dos instrumentos de modernização da atuação dos auditores fiscais e
proporciona um outro estágio de funcionamento da secretaria. O auditor já tem à disposição
um novo modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias, a partir da customização do
sistema fazendário de trânsito (SIT) e do software de integração dos equipamentos, com a
aquisição de equipamentos de apoio operacional. A Inteligência Fiscal recebeu um novo
software de inteligência fiscal contemplando customização, treinamento e aquisição de
equipamentos de apoio material e operacional.
No âmbito da gestão da cobrança administrativa e judicial, foi desenvolvido um sistema de
classificação do crédito tributário quanto à possibilidade de recuperação, a implantação de
uma central de telecobrança e o desenvolvimento de um sistema para consulta a registros de
bens do devedor.
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A fiscalização a estabelecimentos já começou também a ser aperfeiçoada com o
desenvolvimento de um novo modelo de gestão de fiscalização de estabelecimentos, através
da elaboração de roteiros de auditoria fiscal eletrônica para receita tributária e não tributária,
desenvolvimento de sistemas para gestão da fiscalização e acompanhamento das receitas não
tributárias e reforma das Unidades Fazendárias. Um novo modelo de planejamento fiscal
também vem sendo implantado, através da aquisição de um sistema de tratamento de dados
(BI Estatística), contratação de estudos de instituições que realizam pesquisas econômicofiscais e capacitação de pessoal.
Desenvolvimento a serviço do cidadão
O resultado do investimento será revertido em benefício do contribuinte/cidadão, com a
melhoria na qualidade da prestação de serviços, melhor aplicação dos recursos públicos e
controle mais eficaz dos processos, promovendo o aumento da eficiência da gestão fiscal e o
consequente incremento da arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Além disso, a evolução do processo de arrecadação permite condições aos
gestores de promover avanços no sentido de assegurar a justiça tributária, garantindo que a
cobrança de tributos seja executada de forma equânime e transparente para a sociedade.
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