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Resumo Executivo

Nome do Projeto Programa de Modernização da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial da Administração

Estadual - PROFISCO

Número do Projeto Projeto: BR- L1206

Número do Empréstimo Empréstimo 2172/OC-BR

Datas Chave

Data de assinatura do contrato 01/09/2010

Data do último desembolso 01/09/2017

Desempenho Financeiro

Valores Aprovado Desembolsado Percentual

Valor aprovado U$ 30.000.000,00 U$ 29.000.000,00 97%

Valor contrapartida U$ 15.000.000,00 U$ 17.677.712,87 118%
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RESULTADOS OBTIDOS

UM DOS MELHORES ESTADOS PARA SE VIVER

� https://www.youtube.com/watch?v=pcyy-hX6KRk

COMPETIVIDADE 2017

� https://www.youtube.com/watch?v=tPdLvQJCgus
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AVANÇOS COM O PROFISCO I

Período 2010 a 2017

� Nos últimos anos foram observados grandes avanços na gestão fiscal
estadual, financiados com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e
Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO.

� A exemplo do PNAFE, que possibilitou ao Estado de Santa Catarina
deixar como legado à administração fiscal sistemas de referência
nacional como o S@T - Sistema de Administração Tributária e o SIGEF -
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, o PROFISCO
permitiu alcançar resultados expressivos.



AVANÇOS COM O PROFISCO I

� Dentre os resultados alcançados com o PROFISCO destacam-se o Sistema de
Inteligência de Negócios (B.I), o Sítio de Contingência da SEF (Replicação do
Data Center), o Escritório de Investigação e Perícia Digital, o Software de
Gestão de Auditoria e o Mapeamento Topográfico do Estado.

� Da mesma forma, produtos significativos resultaram de cooperação técnica
proporcionada pelo Programa, como Mapeamento de Processos e o Sistema de
Importações do Sistema de Administração Tributária - SAT. A implantação com
sucesso do Sítio de Contingência da SEF (Data Center) garante a segurança
contra catástrofes para as informações mantidas pelos sistemas corporativos
da SEF (planejamento, financeiro e tributário).
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TOTAL DE 22 PRODUTOS

1.1 Mapeamento Topográfico Sistemático de Santa Catarina realizado;
1.5 Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica;
1.3 Modelo de geração de informações econômico-fiscais desenvolvido e implantado;
3.1 Modelo de Fiscalização redefinido e implantado;
3.2 SIV – Modelo de Gestão da informação do comércio varejista implantado;
3.3 Modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado;
3.8 Área de inteligência fiscal instrumentalizada;
4.1 Integração do Sistema SAT às Soluções de NF-e, SPED Contábil e SPED Fiscal;
5.2 Sistema PGE.Net aprimorado, ampliado e consolidado;
6.1 Conclusão e aperfeiçoamento do SIGEF;
6.2 Sistema de centralização e rateio do produto da arrecadação aos municípios e órgãos do Estado implantado;
8.1 Novo modelo de auditoria e controle interno implantado;
8.2 Modelo de funcionamento da Corregedoria revisto e implantado;
9.1 Programa de Educação Fiscal reestruturado e ampliado;
10.1 Sistema de inteligência de negócios montado e implementado;
10.2 Novo Sistema de Protocolo e Processo Eletrônico Implantado com GED;
10.3 Modelo de certificação digital implantado;
10.4 Modelo de gestão de TI para a SEF / SPG / SEA / PGE, e Plano Diretor de TI para a SEF implantado;
10.5 Aplicações do SAT atualizadas e adaptadas às novas práticas da administração tributária;
10.6 Plano de Contingência de TI e Continuidade do negócio;
11.2 Programa de formação continuada implementado;
12.1 Programa de Gestão da mudança implantado.
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

Sistema de Administração Tributária – S@T

O Sistema SAT é, atualmente, o sistema que controla toda a arrecadação tributária do
Estado de Santa Catarina, incluindo as atividades de fiscalização, contencioso
administrativo, importação e exportação e cumprimento de obrigações principais e
acessórias, dentre outras.



NOVAS INSTALAÇÕES DO SAT – JAN 2014















Percentual de Liberação ELETRÔNICA de DIs
(Declarações de Importação) pelo SAT

AUTOMÁTICA
99%

MANUAL
1%

LIBERAÇÃO

AUTOMÁTICA MANUAL



SAT MOBILE
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Inteligência fiscal instrumentalizada (GAPEF)

Antes da aquisição dos equipamentos, a SEF dependia do empréstimo de equipamentos
por parte de outras instituições, em especial do MPSC, para a aquisição e análise
forense digital. A chegada dos equipamentos ao laboratório possibilitou à SEF não só
independência, como também aumento na capacidade de busca, apreensão, análise e
armazenamento de evidências em meio digital.

O número de casos trabalhados pelo GAPEF utilizando as ferramentas adquiridas foi de
10 casos no ano de 2014, 8 casos em 2015 e 7 casos em 2016. A título de exemplo, um
dos casos trabalhados foi a Operação Arion II, deflagrada em 25 de abril de 2015, que
possibilitou a notificação de empresas do ramo de bebidas no montante de R$ 167
milhões por sonegação de impostos.
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SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL – SIGEF

• INCLUSÃO DE NOVOS MÓDULOS
• Conciliação Bancária
• Controle Interno
• Contratos
• Dívida Pública
• Precatórios

• SUBSTITUIÇÃO DO FRAMEWORK ORIGINAL
• Mudança de Browser padrão do sistema
• Mudança da interface
• Mudança do Menu do Sistema
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - http://www.transparencia.sc.gov.br/

O primeiro Portal da Transparência do Poder Executivo foi lançado em 2010,
pouco depois da publicação da Lei da Transparência, e se chamava Prestando
Contas. Em 2012 o portal foi reestruturado e passou a ser chamado de Portal da
Transparência.

Em 2017 foi lançada uma nova versão, com linguagem e layout mais acessíveis,
permitindo ao cidadão exercer o direito de acompanhar as contas do governo de
forma efetiva. Outra novidade é que o Portal da Transparência agora é um site
flexível, que se adapta automaticamente em qualquer dispositivo do usuário
(desktop, laptop, smartphone ...)
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DE TI E CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 

• O plano de contingência de TI visou a implantação de um site backup. Uma
segunda localidade contendo toda infraestrutura de servidores e rede,
necessária para se ter a cópia fiel dos dados do S@T. Caso houvesse uma falha
no CIASC, site principal que hospeda o S@T, imediatamente o site backup
deveria assumir como site principal.

• A continuidade do negócio foi garantida através da regularização e ampliação
das licenças de software e infraestrutura de hardware existente.

• O site de contingência possui uma cópia íntegra dos dados fiscais. Tudo que é
recebido de um lado é copiado para o outro. Além disso, a base do site de
contingência passou a ser utilizada pelos clientes internos (auditores fiscais)
para consulta dos dados (permissão apenas de leitura). Isso contribuiu para
reduzir o volume de acesso à base principal, melhorando o tempo de resposta
dos sistemas.



SITE DE CONTINGÊNCIA

NOBREAKS, RACKS, GERADOR E REFRIGERAÇÃO
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READEQUAÇÃO DOS AMBIENTES FÍSICOS DA SEF

• Revitalização e modernização dos espaços físicos, acompanhada da
renovação do mobiliário e dos equipamentos de informática de
última geração.
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LIÇÕES APRENDIDAS

� A participação de todos é fundamental para a execução do programa.

� As áreas demandantes mais proativas são as que obtêm os melhores 
resultados

� O forte dos programas de modernização é o compartilhamento e o 
intercâmbio das melhores práticas

� Excepcionalidade dos programas de fortalecimento da gestão fiscal

� O melhor serviço ao cidadão é o cidadão não precisar do serviço

¨O protocolo é burro. Uma das fontes mais pródigas nos dias de hoje é 
informatizar o que já era idiota como procedimento manual.¨

C.M. Castro – Veja 10.05.2017



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ...

� Cargos Técnicos x Indicações Políticas

� Empatia com o cidadão

� Ambiente da COGEF – Comissão de Gestão Fazendária (compartilhamento de informações e 
cooperação técnica entre os estados)

� www.cogef.ms.gov.br

� Estado na Medida (Extinção das Unidades Setoriais de Fiscalização)

� Simplificação da Legislação e das Obrigações Acessórias

� VEM AÍ:

� Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional  - 30/12/2017

� Seminário de Encerramento e Relatório de Avanços do Programa – 06/12/2017



PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
SEFAZ/SC

2010               e                  2017

NOTA MÉDIA = 7,77 NOTA MÉDIA = 8,61 
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Obrigado!


