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Seminário

RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PARA O EQUILÍBRIO DAS
FINANÇAS PÚBLICAS

F

ortaleza sediou o 1º Seminário sobre recuperação da dívida ativa. O evento que
aconteceu no auditório da Receita Federal foi uma iniciativa conjunta: a) do Comitê
Gestor da Rede Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos
Municípios Brasileiros - PNAFM; b) Comissão de Gestão Fazendária - COGEF; c) Secretaria de
Fazenda do Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
O encontro contou ainda com o apoio dos seguintes órgãos: a) Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional; b) Centro Regional de Treinamento da Escola de Administração Fazendária ESAF no Ceará; c) Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Ceará.
O Seminário da "Recuperação da
Dívida Ativa para o Equilíbrio das
Finanças Públicas" teve como objetivo
disseminar conhecimento entre os níveis
de governo a respeito da importância da
agilidade na recuperação da Dívida Ativa,
visando o equilíbrio das finanças públicas.
Durante a formação da mesa,
fizeram parte as seguintes autoridades:
Raimundo
Marcílio
de
Amorim,
Superintendente Administrativo do MF-CE; João Batista Barros da Silva Filho, Superintendente
da Receita Federal do Brasil, na 3ª Região Fiscal; Daniel de Saboia Xavier, Coordenador-Geral
de Estratégias de Recuperação de Créditos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Victo
Zajdhaft, PNAFM - representando os municípios; Cristovam Colombo dos Santos Cruz;
Presidente da Comissão de Gestão Fazendária - COGEF; Sandra Machado, UCP - PROFISCO -

CE); Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, Secretário Executivo da Secretaria das Finanças de
Fortaleza.
Após as boas vindas dos membros da mesa, o evento teve seu segundo momento quando
palestraram Jaime Cavalcante e o Secretário da Fazenda, Mauro Benevides Filho, tendo como
moderador João Batista Barros.
Jaime fez uma reflexão sobre a administração tributária, iniciou com o questionamento de
qual Estado podemos ter e no final disse que toda ação da Secretaria de Finanças de Fortaleza SEFIN é para tornar Fortaleza um lugar melhor para se viver.

CENÁRIOS E PERSPECTIVA DA GESTÃO FISCAL
"Apesar dos estados brasileiros terem perdido a capacidade
investimento, o Estado do Ceará é o que mais está investindo no país..."

de

O segundo palestrante da manhã, Mauro Benevides
Filho, Secretário da Fazenda do Estado do Ceará apresentou
números da atual conjuntura econômica do país e enfatizou
que o Brasil vive a maior recessão desde o início do século
XX, motivada principalmente pelo desequilíbrio econômico
fiscal. Fez ainda um comparativo do Produto Interno Bruto PIB de vários países com o Brasil, durante o primeiro
trimestre de 2017 e que no segundo semestre deste ano o PIB
brasileiro ficou 0,2% positivo.
Mauro falou ainda sobre a gestão fiscal eficiente que
abrange redução da pobreza, maximização da arrecadação,
otimização da despesa, elevação do investimento e elevação
do emprego e renda. "Apesar dos estados brasileiros terem
perdido a capacidade de investimento, o Estado do Ceará é o que mais está investindo no país,
graças a eficiência da gestão fiscal e do empenho dos servidores fazendários", enfatizou o
Secretário da Fazenda.
Por fim, falou do Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários - MAPP, Sistema de
Gestão Tributária - SIGET e do investimento tecnológico feito pela Secretaria da Fazenda para
dotar o Estado de condições para atender as demandas requeridas pela população cearense.
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Missão da SEFAZ: Captar e gerir os recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a cidadania fiscal.

