PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
PROMOFAZ

CRONOLOGIA
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LEI Nº 6.413, de 02 de maio de 2008, autorizou o Poder Executivo a contratar
empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, na Linha de
Financiamento do Programa PROFISCO, até o limite de US$ 7.000.000,00 (sete
milhões de dólares). Publicado no Diário Oficial nº 25508, do dia 12/05/2008. Em
18/12/2009, foi publicada a Lei nº 6.836, alterando a Lei original nº 6.413, de
02/05/2008.
Em 03 de novembro de 2008, a Sefaz enviou Ofício nº. 1.931/2008, à Secretaria de
Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão –
SEAIN/MP, para análise e aprovação da Carta Consulta do Projeto de Modernização
Fazendária do Estado de Sergipe (PROMOFAZ).
Em dezembro de 2008, o Secretário, juntamente com a equipe da Sefaz, foi apresentar à
Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), em Brasília, a Carta Consulta e a
Situação Fiscal do Estado.
Em 24 de abril de 2009, a COFIEX, emitiu a Recomendação nº 1.101, autorizando o
Estado de Sergipe a preparar o Projeto de Modernização Fazendária do Estado de
Sergipe – PROMOFAZ nos seguintes termos:
123456-

Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe
Mutuário – Estado de Sergipe
Garantidor – República Federativa do Brasil
Entidade Financiadora – Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
Valor do Empréstimo: até US$ 5.788.000,00
Contrapartida: até US$ 2.171.000,00 – Estado de Sergipe.

No período de 03 a 06 de agosto, foi realizada a Missão de Pré-Identificação e
Orientação do BID, com o principal objetivo validar o Diagnóstico feito pela SEFAZ
em junho de 2009, assim como analisar os documentos constantes do Projeto de
Modernização – PROFISCO, ou seja, a revisão da Matriz de Problemas e Soluções e do
Plano de Ação de Investimento – PAI.
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Missão do BID – Márcio Cracel, Patrícia Bakaj

No período de 14 a 18 de Setembro de 2009, foi realizada a Missão de Identificação /
orientação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e teve como principais
objetivos: (i) identificar os aspectos estratégicos e políticos do projeto; (ii) revisar a
matriz de problemas / causas / soluções / resultados; (iii) coletar informações
necessárias para a preparação do documento perfil de projeto (PP) e dos seus
respectivos anexos; (iv) preparar um plano de ação para iniciar a confecção da análise
financeira do projeto; (v) identificar os aspectos relativos aos acordos financeiros e
condições de aprovação do projeto; (vi) iniciar o levantamento e identificação dos
recursos e cronograma do projeto; e (vii) realizar o exercício de Análise de Risco.
Em 21 de julho de 2010, foi enviado Ofício nº. 355/2010, à Secretaria do Tesouro
Nacioanal, visando solicitar autorização para a concessão de garantia da União para a
operação de crédito do Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe
(PROMOFAZ/PROFISCO), com toda a documentação necessária para aprovação: Lei
autorizativa, Relatório de Gestão Fiscal, Parecer PGE, Parecer Técnico, LDO2010,
Certidões, Recomendação COFIEX e etc...
Em 10 de dezembro de 2010, a Secretaria do Tesouro Nacional enviou Ofício de nº
6.070/2010, com objetivo de agendar as negociações formais para assinatura do
Contrato.
Em 10 de julho de 2013, foi publicada a Resolução do Senado Federal nº27, de 2013,
autorizando o Estado de Sergipe a contratar a operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de R$ 5.788.000,00.
Em 03 de fevereiro de 2011, foi realizada negociação com o BID com objetivo de
acordar os termos e condições da minuta do Contrato de Empréstimo e Contrato de
Garantia.
Em 30 de agosto de 2013, foi celebrado entre o Estado de Sergipe e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, o Contrato de Empréstimo Nº BRL2518/OC-BR para execução do Programa Nacional PROFISCO, assim denominado
em nosso Estado, Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe –
PROMOFAZ.
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No período de 25 a 28 de novembro de 2013, foi realizada a Missão de Arranque do
PROMOFAZ pelo BID, com objetivo de realizar uma revisão em todo o Projeto de
Modernização, vez que o mesmo tinha sido elaborado em 2008 e precisava ser alterado
contratualmente. Tal alteração contratual se fez cogente tendo em vista a necessidade de
remanejar recursos dentro do quadro de custos original do PROMOFAZ, pois um
produto “i-gesp” foi implantado antes da assinatura do Contrato e, consequentemente,
cancelado, e sete novos produtos foram incluídos, em substituição. Também, teve como
objetivo Elaborar Plano de Aquisição, Orientar a UCP e orientar o Executor sobre a
tramitação da proposta de alteração contratual do projeto.
No período de 24 a 26 de março de 2014, foi realizada a 1ª Missão de Supervisão do
BID em relação ao Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe
(PROMOFAZ/SE). A Missão teve por objetivos:
(i) Verificação do andamento da tramitação das alterações contratuais junto
ao Governo Federal;
(ii) Monitoramento da Matriz de Mitigação de Riscos;
(iii) Revisão do Plano de Aquisições e identificação das aquisições /
contratações prioritárias; Elaboração do Plano de Aceleração da Execução
– PAE; Elaboração do Manual de Monitoramento de Aquisições e
Contratações Prioritárias;
(iv) Revisão de Termos de Referências e orientações quanto aos processos de
aquisições e Revisão da Projeção de Desembolso para 2014.
MISSÕES DE SUPERVISÃO DO BID:
Semestralmente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID realiza Missões de
Supervisão com objetivo de orientar a equipe da UCP, monitorar o Plano de Aceleração
de Execução do projeto, Revisar o Relatório Semestral de Progresso, o Plano de
Aquisição – PA, orientar em relação a projeção de desembolso e Revisar os Termos de
Referência, documentos, estes, necessários para as aquisições e contratações.

4

Missão Técnica do BID – Eugênio Lira
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