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ANEXO ÚNICO
O PROGRAMA
Programa de Modernização Fiscal do Estado da Paraíba
PROFISCO-PB
I.

Objetivo

1.01

O objetivo do Programa é apoiar a modernização da gestão fiscal do Estado da Paraíba
visando a: (i) aumentar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia
do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.

II.

Descrição

2.01

O Programa faz parte da Linha de Crédito Condicional (CCLIP), Programa de Apoio à
Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO) aprovada pela Diretoria Executiva
do Banco por meio da Resolução DE-132/08 datada de 5 de novembro de 2008 sob o
número BR-X1005.

2.02

O Programa está estruturado em 4 (quatro) Componentes e respectivos Subcomponentes:
Componente I - Gestão Estratégica Integrada

2.03

Este componente inclui atividades agrupadas em dois Subcomponentes:
(a)

Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica. Com os recursos
alocados a este Subcomponente serão financiadas a contratação de serviços,
incluindo obras, e a aquisição de bens para: (i) a implantação de um modelo de
gestão por resultados nas Secretarias da Receita (SER) e do Planejamento e
Gestão (SEPLAG) do Estado da Paraíba; e (ii) a reestruturação física e o
aparelhamento das unidades da SER.

(b)

Cooperação interinstitucional nacional e internacional. Com os recursos alocados
a este Subcomponente serão financiadas a realização de eventos de integração
institucional e a participação de gestores e técnicos do Estado da Paraíba em
reuniões e seminários nacionais e internacionais para o intercâmbio de
informações e cooperação interinstitucional.
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Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal
2.04

Este componente inclui atividades agrupadas nos seguintes Subcomponentes:
(a)

Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária. Com os recursos
alocados a este Subcomponente serão financiadas a contratação de serviços,
incluindo obras, e a aquisição de bens para: (i) o aperfeiçoamento da sistemática
de arrecadação com inclusão de metodologia de análise de risco e a atualização e
integração do módulo de arrecadação do Sistema de Administração Tributária e
Financeira (ATF); (ii) o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização e a
atualização e integração do módulo de fiscalização do Sistema ATF; (iii) a
reestruturação de quatro postos fiscais e a instalação nos mesmos de balanças
rodoviárias; (iv) o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização de
estabelecimentos e a atualização e integração do módulo de fiscalização de
estabelecimentos do Sistema ATF; (v) o desenvolvimento e a implantação de um
metodologia de ponderação de processos, distribuição de trabalho e avaliação de
produtividade; e (vi) a reestruturação e o aparelhamento da área de Inteligência
Fiscal da SER.

(b)

Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal. Com
recursos alocados a este Subcomponente serão financiadas a contratação de
serviços e a aquisição de bens para: (i) a implantação de uma sistemática de
gestão de processos e a integração dos processos judiciais da Procuradoria Geral
do Estado da Paraíba, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e da SER; e
(ii) o desenvolvimento e a implantação de uma sistemática de acompanhamento
de processos da Assessoria Jurídica -------e do módulo de assessoria jurídica do
Sistema ATF.

Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle interno
2.05

Este componente inclui atividades agrupadas em três Subcomponentes:
(a)

Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira. Com recursos
alocados a este Subcomponente serão financiadas a contratação de serviços e a
aquisição de bens para a migração e customização do Sistema de Administração
do Estado da Paraíba (SIAF/PB) ao Sistema ATF.

(b)

Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de materiais, serviços e
patrimônio. Com recursos alocados a este Subcomponente serão financiadas a
contratação de serviços e a aquisição de bens para: (i) a implantação dos modelos
de gestão de materiais, serviços e patrimônio; e (ii) a implantação de mecanismos
de armazenamento e segurança de documentos fiscais em poder da SER.

(c)

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição. Com recursos
alocados a este Subcomponente serão financiadas a contratação de serviços e a
aquisição de bens para: (i) a estruturação e o aparelhamento das unidades da
Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE); (ii) a revisão e certificação dos
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implantação de uma política de segurança de dados na CGE.
Componente IV- Gestão de Recursos Estratégicos
2.06

2.07

Este componente inclui atividades agrupadas nos seguintes Subcomponentes:
(a)

Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação com a
sociedade. Com recursos alocados a este Subcomponente serão financiadas a
contratação de serviços e a aquisição de bens para: (i) a ampliação e o
aprimoramento do programa de educação fiscal, na perspectiva de sua
sustentabilidade financeira; (ii) o desenvolvimento e a implantação de um novo
modelo de atendimento ao contribuinte caracterizado por; (iii) a implantação de
serviços de ouvidoria na SER; e (iv) o desenvolvimento e disponibilização na
Web de um sistema de controle de licitações, contratos e convênios.

(b)

Modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da
informação e comunicação. Com recursos alocados a este Subcomponente serão
financiadas a contratação de serviços, inclusive de obras, e a aquisição de bens
para: (i) a revisão de normas, padrões e procedimentos, assim como a elaboração
e implantação de uma metodologia de gestão de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC); (ii) a adequação do Sistema ATF aos requerimentos
gerenciais do Sistema Público de Contabilidade Digital (SPED) e do Cadastro
Sincronizado Nacional (CadSinc), de forma complementar ao projeto estadual no
âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão
Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (PMAE-BNDES); (iii) o
desenvolvimento e a implantação da Gestão Eletrônica de Documentos (GED); e
(iv) o desenvolvimento e a implantação de uma política de segurança de TIC, com
a instalação da correspondente infra-estrutura.

(c)

Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos. Com recursos alocados a este
Subcomponente serão financiadas a contratação de serviços e a aquisição de bens
para: (i) a implantação de uma política de gestão de pessoas, incluindo uma
sistemática para a avaliação de desempenho, a criação de um banco de talentos, a
elaboração de um plano de cargos e carreira e de um plano de lotação ideal das
unidades fazendárias; (ii) a revisão e adequação do plano de capacitação contínua,
para viabilizar a implantação de uma política de qualificação; e (iii) a elaboração
e institucionalização de um Código de Ética para os servidores da SER.

Os serviços que serão contratados pelo Mutuário para a realização das atividades relativas
aos Componentes e Subcomponentes descritos nos parágrafos anteriores incluirão
serviços de capacitação (contratação de cursos, seminários ou outras formas de
treinamento), serviços de assistência técnica (realização de visitas técnicas, nacionais e
internacionais, redação de relatórios e desenvolvimento de sistemas informáticos). Os
bens a serem adquiridos pelo Órgão Executor incluem equipamentos e sistemas de
tecnologia de informação e comunicação (hardware, redes de computação, software
básico e sistemas aplicativos); material didático e de comunicação. Também serão
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operacionais e de atendimento ao cidadão-contribuinte.

III.

Custo do Programa e plano de financiamento

3.01

O custo total do Programa é estimado em quantia equivalente a US$ 8.757.221,00 (oito
milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e vinte um dólares), dos quais o
Banco financiará até o equivalente a US$7.479.000,00 (sete milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil dólares) a débito do Mecanismo Unimonetário dos recursos do Capital
Ordinário. Os recursos de contrapartida, no montante de US$ 1.278.221,00 (um milhão,
duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e um dólares), provirão do Estado da
Paraíba. A estrutura de Fnanciamento do Programa é a seguinte:
Custo e financiamento
(US$ mil)
CATEGORIAS

Banco

1- Administração do Programa
1.1 Gestão do Programa
1.2 Monitoramento e Avaliação
2- Custos Diretos
2.1 Gestão Estratégica Integrada
2.2 Administração Tributária e Contencioso
Fiscal
2.3 Administração Financeira, Patrimonial e
Controle Interno
2.4 Gestão de Recursos Estratégicos
3- Sem Alocação Específica
3.1 Imprevistos
3.2 Custos Financeiros
TOTAL
PERCENTAGEM

Local

TOTAL

34.545

3.838

38.383

23.109
11.436
7.089.957
1.013.018

2.567
1.271
807.696
132.511

25.676
12.707
7.897.653
1.145.529

2.327.562

258.615

2.586.177

1.006.656
2.742.721

111.844
304.726

1.118.500
3.047.447

354.498
354.498

466.688
40.385
426.303

821.186
394.883
426.303

7.479.000
85

1.278.222
15

8.757.222
100

%
0,5

90
,

9,5

100

IV.

Execução

4.01

O Mutuário desta operação será o Estado da Paraíba e o Fiador das obrigações financeiras
do Empréstimo será a República Federativa do Brasil. O Órgão Executor do Programa
será a Secretaria da Receita do Estado da Paraíba, onde será constituída Unidade de
Coordenação do Programa (UCP) que estará diretamente vinculada ao Gabinete do
Secretário.

4.02

A estrutura básica da UCP estará composta de funcionários efetivos do Estado e contará
com: (i) um Coordenador Geral diretamente subordinado ao Secretário da Receita, ao
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responsável pelas áreas de tecnologia, organização e gestão, administração tributária e
transparência, (iii) um Coordenador Administrativo-Financeiro, responsável pelas áreas
de tesouraria, contabilidade e prestação de contas; e (iv) um Assistente Técnico de
Monitoramento e Informações, responsável pelo ingresso de informações no Sistema de
Gestão Monitoramento e Avaliação do Programa.
4.03

Caberá a UCP: (i) apresentar as solicitações de desembolso ao Banco devidamente
apoiadas pela documentação pertinente; (ii) supervisionar os processos de licitação e
aquisição de bens, de licitação e contratação de obras e de seleção e contratação de
serviços do Programa de acordo com o correspondente Plano de Aquisições e
Contratações e com as políticas do Banco sobre a matéria; (iii) manter o sistema contábil
financeiro do Programa de forma apropriada, de acordo com as normas do Banco sobre a
matéria; (iv) apresentar informes e relatórios sobre a execução do Programa;
(v) apresentar Planos Operacionais Anuais e atualizar os Planos de Aquisições e
Contratações; (vi) guardar as respectivas faturas, contratos e ordens de pagamento e
apresentá-las ao Banco e ao Tribunal de Contas do Estado quando solicitados; e
(vii) assegurar-se de que as obras contratadas e os bens adquiridos com recursos do
Programa estão sendo mantidos de acordo com normas técnicas de aplicação geral.

4.04

O Programa se regerá por um Regulamento Operacional previamente aprovado pelo
Banco como parte integrante do CCLIP-PROFISCO mencionado no parágrafo 2.01 deste
Anexo. O Regulamento Operacional inclui os critérios de elegibilidade do Mutuário, do
Programa e dos produtos financiáveis.
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