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Sefaz-PE recebe missão de identificação do 

BID para o PROFISCO II 

  

Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria 

da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE) participaram ao longo da semana, 

entre 21 e 25 de agosto, da Missão de Identificação do BID na qual os enviados do 

banco avaliaram a viabilidade da implantação do Projeto de Apoio à Modernização e à 

Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco (PROFISCO II). Cerca de 

50 servidores da Sefaz-PE, líderes dos produtos inseridos no PROFISCO II, estiveram 

em reuniões com o BID. A próxima missão do banco, a Missão de Análise do BID, está 

prevista para o período de 06 a 10 de novembro desse ano. 

De acordo com Daniella Myrian, superintendente de Planejamento Estratégico da 

Sefaz-PE e chefe da Unidade Coordenadora do PROFISCO (UCP), a vinda  do BID foi 

proveitosa para readequar o conjunto de produtos do PROFISCO II e validar as linhas 

gerais do planejamento da secretaria. “Eles indicaram que alguns produtos estavam 

precisando de amadurecimento. Alguns se juntaram e outros se separaram. A 

dinâmica serviu para reavaliarmos o conjunto de produtos e subprodutos que tínhamos 

mapeado. Entretanto, o escopo geral ficou intacto. Os produtos mais relevantes como 

a nota fiscal ao consumidor e a reestruturação da sistemática de trânsito, que seria um 

novo modelo de funcionamento dos postos fiscais, estão mantidos, assim como os 

produtos da área financeira”, comentou. 

O secretário da Fazenda de Pernambuco, Marcelo Barros, e a Superintendente Daniella 
Myrian participam da abertura da missão 
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Na cerimônia de abertura da Missão de Identificação do BID, o secretário da Fazenda, 

Marcelo Barros, demonstrou otimismo em relação à aprovação do PROFISCO II e 

disse que o encontro era uma oportunidade para que os gestores da Sefaz-PE 

discutissem as atividades da secretaria em nível estratégico. “Estamos muito ansiosos 

para começar o Profisco II. Teremos essa semana para avaliar o projeto, mas não 

tenho dúvidas de que teremos êxito, da mesma forma que tivemos em relação à 

primeira versão do PROFISCO. É importante que nessa oportunidade entremos em 

uma discussão estratégica. Infelizmente, em períodos de turbulência, como o atual, 

ficamos muito focados no operacional. Nessa semana discutiremos questões 

estratégicas e estou certo de que vamos conseguir chegar a um bom termo”, falou.  

O PROFISCO II tem como objetivo aperfeiçoar a gestão fazendária, da administração 

tributária e contencioso fiscal, além da administração financeira e gasto público. Caso 

seja executado, o PROFISCO II será o terceiro programa de modernização fiscal 

financiado por empréstimos internacionais em Pernambuco. Além do PROFISCO I, 

que resultou em um empréstimo de US$ 15 milhões do BID entre 2010 e 2016, o 

estado fez parte do Programa Nacional de apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos 

Estados (PNAFE) coordenado pelo Ministério da Fazenda entre os anos de 1998 e 

2004. 
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