BRASIL
PERFIL DE PROJETO (PP) - PROJETO (BR-LXXX)
MODELO PROFISCO – ROP ANEXO X1
I.

DADOS BÁSICOS

Titulo do Projeto:
Número de Projeto:

BR-LXXXX

Equipe de Projeto:

Mutuário
Órgão executor:
Plano de
financiamento:

IDB: (CO)
Local
Total

US$ 0,0 milhões
US$ 0,0 milhões
US$ 0,0 milhões

Salvaguardas:

Políticas identificadas:
Categoria:

Nenhuma
C

II. JUSTIFICAÇÃO GERAL
A.

A Gestão Fiscal do Estado <UF>: avanços e tarefas pendentes (*)

2.1

O processo de modernização da gestão fiscal do Estado <denominação do Estado>
alcançou avanços nas áreas <......>

2.2

No período de <aaaa> a <aaaa>, foram consolidados inúmeros projetos e adotadas novas
medidas, nas seguintes áreas <.......>

2.3

No plano nacional, a <órgão executor> participou de importantes discussões,
relacionadas com <.......>
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Dentre os resultados alcançados merecem destaque os seguintes: (i) ...

2.5

Não obstante os bons resultados já alcançados verifica-se a necessidade de fortalecimento
de diversas áreas da gestão fiscal, em relação a: (i) ...

(*) Essas informações devem ser consolidadas a partir do Relatório de Macro Diagnóstico
Institucional - Fiscal do Projeto Individual (PROFISCO ROP Anexo IV) e outros documentos,
tais como: (i) carta-consulta aprovada; (ii) plano estratégico; (iii) relatórios de gestão.
B.

Objetivo e resultados esperados (*)

2.6

O objetivo geral deste Projeto é ....

2.7

O Projeto está estruturado em <04 (quatro)>
Subcomponentes e Produtos, conforme segue:

Componentes

e

respectivos

a.

Gestão Estratégica Integrada: (i) Aperfeiçoamento organizacional e da gestão
estratégica: <Produtos>; e, (ii) Cooperação interinstitucional nacional e
internacional: <Produtos>.

b.

Administração Tributária e Contencioso Fiscal: (i) Melhoria da eficiência e
eficácia da administração tributária: <Produtos>; (ii) Aperfeiçoamento da gestão
do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital: <Produtos>;
(iii) Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal:
<Produtos>.

c.

Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno: (i) Melhoria da
eficiência e da eficácia da administração financeira, <Produtos>; (ii) Melhoria da
eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio: <Produtos>;
e, (iii) Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição:
<Produtos>;

d.

Gestão de Recursos Estratégicos: (i) Aperfeiçoamento dos mecanismos de
transparência e comunicação com a sociedade: <Produtos>; (ii) Modernização da
gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e
comunicação: <Produtos>; (iii) Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos:
<Produtos>; e, (vi) Fortalecimento da gestão do conhecimento: <Produtos>;

2.8

Os resultados esperados mais relevantes como conseqüência da execução do projeto
são: (i) ....

2.9

Quanto aos impactos, o Programa contribuirá, no âmbito estadual, para: (i) o equilíbrio
fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado; (ii) a ampliação da sua
capacidade de investimento; e, (iii) o aumento da satisfação do cidadão. No âmbito
nacional, contribuirá para: (i) a facilitação do comércio interestadual; (ii) a redução da
sonegação e da fraude; (iii) o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional; e, (iv) a
integração dos fiscos.

(*) Essas informações devem ser consolidadas a partir da Matriz de Problemas, Produtos e
Resultado do Projeto Individual (PROFISCO ROP Anexo V).
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III. ASPECTOS DO DESENHO E CONHECIMENTO DO SETOR
3.1

A presente operação é continuação de uma importante experiência desenvolvida pelo
Banco apoiando os processos de modernização na área fiscal e financeira no Brasil nas
três esferas de governo em seus diferentes poderes: (i) Programa de Modernização da
Receita Federal-1995; (ii) Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os
Estados Brasileiros (PNAFE-1996); (iii) Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM-1999); (iv) Programa de
Modernização do Sistema de Controle Externo de Estados, Distrito Federal e Municípios
Brasileiros (PROMOEX-2005); Programa Nacional de Apoio à Gestão dos Estados e do
Distrito Federal (PNAGE – 2006) e, (v) Programas de Fortalecimento da Gestão Fiscal
dos Estados de São Paulo e Bahia (2003 e 2006).

3.2

A <órgão executor> conta com equipe específica vinculada à <unidade funcional> com
experiência adquirida com a execução do PNAFE e com o compartilhamento de soluções
técnicas. Ainda, <órgão executor> contará com uma unidade especialmente constituída
para coordenar as ações do Projeto. (ver anexos técnicos – Arranjo institucional) A No
cenário atual verifica-se um forte comprometimento dos níveis estratégicos do Mutuário
com o Projeto. Assim mesmo, com a finalidade de mitigar possíveis riscos, existe a
necessidade de .... (*)

(*) Essas informações devem ser consolidadas a partir da Matriz de Risco do Projeto Individual
(PROFISCO ROP Anexo XII).
IV. SALVAGUARDAS
4.1

Em relação a questões ambientais, o projeto obteve uma classificação “C”, de acordo
com os critérios do “Sustainable Finance Toolkit” do Banco (ver Anexo III), que é
consistente com a avaliação da equipe de projeto por se tratar de operação de
modernização institucional de uma Secretaria de Fazenda. Conseqüentemente, não se
considera necessária a preparação de uma estratégia ambiental para o projeto. Em relação
à análise de risco, a mesma foi aplicada por equipe especializada da Representação do
BID no Brasil, resultando em classificação de risco <baixo a moderado> e na ausência de
recomendações adicionais (ver anexos técnicos – Análise de risco).
V.

5.1

RECURSOS E CRONOGRAMA

Os anexos: IV (Índice dos trabalhos setoriais concluídos e pendentes) e V (caminho
crítico) detalham o cronograma de preparação e estabelecem as etapas e requerimentos
necessários para alcançar a aprovação da Proposta de Desenvolvimento de Operação
(POD) em <data>. Para sua preparação o projeto conta com a participação de 1
especialista nacional e 1 internacional. Conta ainda com 1 consultor externo.

