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A Secretaria de Estado da Fazenda, órgão 
auxiliar do Governador, nos termos do 
artigo 27 da Lei nº 19.848, de 3 de maio de 
2019, tem por �nalidade planejar, organi-
zar, dirigir, coordenar, executar, controlar e 
avaliar: o desempenho da política econô-
mico-tributária e �scal, a gestão orçamen-
tária, a gestão dos recursos �nanceiros, a 
gestão contábil estadual e as atividades 
pertinentes à gestão corporativa da Pasta.

Ao longo destes quatro anos, foram 
desenvolvidas diversas iniciativas dividi-
das pelos eixos de gestão e desenvolvi-
mento econômico, nas áreas da indústria, 
infraestrutura, comércio/serviços e tribu-
tação, a partir de processos de inovação 
tecnológica, modernização e otimização 
de processos e implantação de um 
modelo de governança orientado a resul-
tados.

Na busca de equilibrar as contas públicas 
e gerar recursos para fazer frente às despe-
sas de custeio e aos investimentos neces-
sários ao Plano do Governo Estadual, em 

especial nesses anos de Pandemia, resulta-
dos e avanços mais importantes foram 
alcançados, bem como as principais ativi-
dades da gestão �nanceira do estado, 
seguindo as diretrizes de redução de des-
pesas, renegociação de dívidas, incremen-
to de receitas e melhoria da gestão.

A Secretaria da Fazenda e a Receita Esta-
dual adotaram uma agenda de ações em 
busca do alcance dos resultados espera-
dos para a administração orçamentária e 
�scal. As ações de assessoramento contri-
buíram para o aumento da competitivida-
de e estimularam o desenvolvimento de 
diversas áreas econômicas do Estado.

Desa�os surgiram ao longo dos últimos 
anos e forçaram o estado a buscar saídas e 
soluções que ajudassem a população. A 
pandemia, por exemplo, representou forte 
impacto nas �nanças estaduais nos meses 
iniciais. Ao mesmo tempo, a aceleração 
in�acionária iniciada no �nal do 1º semes-
tre de 2020 auxiliou os estados na arreca-
dação.
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Já em relação as perspectivas econômi-
cas, as conjunções de fatores melhoram 
projeções econômicas para este ano. Con-
tudo, o quadro de crescimento segue ruim 
e perspectivas para 2023 já sofrem revisão 
para baixo. In�ação e melhora da atividade 
no curto prazo seguem auxiliando a arre-
cadação. Porém, o arcabouço �scal e às 
perspectivas mais desa�adoras para a eco-
nomia deixam dúvidas sobre a evolução 
das contas públicas.

Renê de Oliveira Garcia Junior
Secretário de Estado da Fazenda do Paraná



CONJUNTURA 
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patamar elevado para os padrões históri-
cos do estado. No primeiro trimestre 
daquele ano, 9% da população em idade 
ativa do Paraná estava sem ocupação. As 
�nanças estaduais estavam estáveis, mas a 
conjuntura econômica no país (expectati-
va de crescimento do PIB inferior a 1% para 
2019) somada ao resultado primário 
pouco expressivo do encerramento do 
exercício de 2018 do governo estadual, 
causavam preocupação. Diante desse 
cenário, a Secretaria de Estado da Fazenda 
do Paraná considerou ser prudente a con-
dução cautelosa da política �scal no 
estado. 

No decorrer do exercício, foi-se materiali-
zando a previsão inicialmente concebida 
que 2019 teria fraca atividade econômica, 
conforme informações expostas na apre-
sentação realizada na ALEP em setembro 
daquele mesmo ano. A política �scal da 
União ainda estava sujeita a grande incer-
teza e o Banco Central adotou política mo-
netária expansionista, levando a taxa Selic 
à 5,50% a.a. 1 p.p. em comparação com 
junho de 2019. A combinação dessas duas 

A apresentação do desempenho �scal 
previsto em Lei ocorre todo quadrimestre 
na Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná (ALEP). A prestação de contas tem 
como introdução uma análise de conjun-
tura econômica, que expõe o cenário 
global, nacional e regional. Isto é necessá-
rio pois a arrecadação de tributos guarda 
estreita relação com a atividade econômi-
ca. Os números apresentados referentes à 
gestão �scal na ALEP são oriundos de rela-
tórios também previstos na LRF, estes são: 
o Relatório Resumido de Execução Orça-
mentária (RREO) e o Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF). 

O desempenho �scal é o foco da audiên-
cia. De acordo com a primeira apresenta-
ção de prestação de contas referente a 
esta gestão, em maio de 2019, o primeiro 
quadrimestre do ano se iniciou com a eco-
nomia nacional enfraquecida – em 2018 o 
PIB havia crescido 1,8% no ano – e com 
muita incerteza quanto à política �scal da 
União. No Paraná, a economia mostrava 
sinais de melhora na margem, mas a taxa 
de desemprego ainda se encontrava em 
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estaduais um pouco mais consistentes em 
comparação com o início de 2019, mas o 
quadro econômico nacional permanecia o 
mesmo: baixo crescimento e elevado 
desemprego. Como agravante, a propaga-
ção da pandemia de corona vírus acome-
teu a economia nacional e regional e 
impactou as �nanças públicas em todos os 
níveis de governo. O quadro que estaria 
por vir foi exposto na ALEP, no primeiro 
Relatório de Gestão Fiscal de 2020, apre-
sentado em maio. A arrecadação tributária 
referente a março, caiu 17% em relação à 
estimativa inicial e a inadimplência de 
ICMS das empresas praticamente dobrou, 
o que ditou a expectativa pessimista para 
os próximos meses. Ao mesmo tempo, a 
despesa cresceu 7% em termos reais no 
período, dada a revisão geral dos salários e 
o aumento da necessidade de pagamento 
das despesas correntes. A queda das recei-
tas e a elevação das despesas resultaram 
em dé�cit primário de R$ 104 milhões 
entre janeiro e abril de 2020. 

Apesar do forte choque negativo causa-
do pela pandemia, as medidas implemen-

políticas teria efeitos incertos sobre a ativi-
dade econômica. No segundo quadrimes-
tre de 2019, as receitas correntes do 
estado do Paraná, acumuladas até agosto, 
registraram variação real de 0,1%. As des-
pesas correntes assinalaram queda real de 
2%. Mesmo com o crescimento modesto 
da receita até agosto de 2019, foi possível 
obter resultado primário 8% acima em 
termos reais no acumulado até agosto 
frente a 2018. 

Nos últimos meses de 2019, segundo o 
balanço �scal apresentado na ALEP em 
fevereiro de 2020, houve melhora na arre-
cadação tributária paranaense, que elevou 
a receita corrente em R$ 1,8 bilhões no 
acumulado anual frente a 2018, enquanto 
as despesas correntes cresceram em ritmo 
inferior neste período. Esta melhora na 
arrecadação contribuiu para o resultado 
primário de R$ 1,1 bilhão em 2019, supe-
rior aos R$ 25 milhões de 2018. Este resul-
tado foi obtido no cenário econômico 
ainda repleto de incertezas e com baixo 
crescimento.

 O estado adentrou 2020 com as �nanças 
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No Paraná, conforme expresso na audiên-
cia de fevereiro de 2021 na ALEP, referente 
ao encerramento de 2020 as transferên-
cias de recursos via Lei  Complementar 
Federal nº 173, de 2020, sustentaram, em 
proporção praticamente igual, a queda 
real de 4% da arrecadação de impostos no 
acumulado anual em 2020. A receita cor-
rente avançou 1% em termos reais no ano, 
enquanto a despesa corrente assinalou 
avanço real de 0,5% no período. O desem-
penho das despesas também é explicado 
pela Lei Complementar Federal nº 173, de 
2020, que determinou a suspensão do 
pagamento de juros e encargos da dívida 
do estado junto à União e congelou os rea-
justes salariais ao funcionalismo público 
no biênio de 2020-2021. Outras despesas 
correntes – não relacionadas a juros e pes-
soal – não sofreram in�uência da Lei Com-
plementar  Federal  nº  173, de 2020. Estas 
despesas cresceram 10% em termos reais 
no acumulado em 2020. 

Mesmo com o auxílio do governo por 
transferências diretas de recursos, a sus-
pensão do pagamento de juros e encargos 

tadas pelo governo para mitigar a crise 
sanitária, social e econômica decorrentes 
da disseminação do coronavírus foram 
essenciais para manter as �nanças públi-
cas do Paraná em níveis razoáveis. Embora 
as receitas tributárias tenham apresentado 
recuo real de 5% até agosto de 2020, as 
transferências correntes – em virtude do 
auxílio prestado pela União pela Lei Com-
plementar  Federal  nº  173, de 27 de maio 
de 2020,– cresceram 24% em termos reais. 
Graças a ajuda da União, as receitas corren-
tes apresentaram avanço real de 0,6% no 
acumulado até agosto de 2020. As despe-
sas, por sua vez, apresentaram crescimen-
to de 3%, devido ao aumento de outras 
despesas correntes. Este desempenho 
�scal foi exposto na ALEP em setembro de 
2020.

 O ano de 2020 foi marcado pelos mo-
mentos mais críticos da pandemia de 
coronavírus.

A atividade econômica foi fustigada e a 
União registrou dé�cit primário nominal 
acumulado no ano de R$ 743 bilhões, o 
maior da série histórica iniciada em 1997. 
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lado no quadrimestre foi de R$ 3,7 bilhões. 
As �nanças do estado se fortaleceram no 

decorrer do exercício, segundo a presta-
ção de contas do segundo quadrimestre 
de 2021. No encerramento do período, a 
receita corrente registrou elevação real de 
6% frente a 2020. As despesas, no acumu-
lado até agosto de 2021, recuaram 6% em 
termos reais. Cabe destacar que a suspen-
são dos reajustes salariais imposta pela LC 
173/2020 ainda vigorava. O resultado 
primário foi de R$ 5,9 bilhões no acumula-
do até agosto. As �nanças do estado des-
frutaram do incremento nominal causado 
pela in�ação naquele período. 

No balanço, o ano de 2021 foi caracteriza-
do pela importante recuperação da ativi-
dade econômica – com crescimento do 
PIB de 4,6% no ano – promovida pela aber-
tura da economia em decorrência da vaci-
nação em massa. As �nanças do estado do 
Paraná saíram fortalecidas do exercício, 
com crescimento real anual da receita cor-
rente de 7%, e a despesa corrente recuou 
3%, também em termos reais. O resultado 
primário no exercício foi superavitário em 

e o congelamento dos reajustes salariais, o 
resultado primário do estado acumulado 
de 2020 foi de R$ 20 milhões, resultado 
semelhante ao de 2018. O ano de 2020 foi 
marcado pela propagação do coronavírus 
e pela adoção de medidas de restrição de 
circulação para contenção das infecções. 
Destaca-se também a desorganização das 
cadeias globais de suprimento, que redu-
ziu a atividade industrial no mundo todo e 
começou a pressionar a in�ação global. 
Informações expressas na ALEP, em feve-
reiro de 2021.

A atividade econômica começou o ano 
de 2021 em gradual recuperação. No início 
do ano, a in�ação emergia como uma 
pauta central da agenda econômica para o 
exercício. Este cenário foi exposto no Rela-
tório de Gestão Fiscal do primeiro quadri-
mestre de 2021, apresentado na ALEP em 
maio daquele ano. A receita corrente do 
Paraná, até abril de 2021, teve avanço real 
de 7%, elevação explicada pela base de 
comparação baixa de 2020 e pelo efeito 
in�acionário. A despesa corrente caiu 4%, 
variação real. O resultado primário acumu-
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resultados primários. O resultado primário 
real da União acumulado em 12 meses até 
fevereiro de 2022 foi de�citário em R$ 6,7 
bilhões, equivalente a 0,01% do PIB nacio-
nal.

 A in�ação, em trajetória de alta desde os 
primeiros meses de 2021, consiste em 
grande desa�o para a administração públi-
ca em 2022. A pressão in�acionária emana, 
em grande medida, da conjuntura externa. 
Como contramedida ao crescimento da 
in�ação, o Banco Central elevou a taxa 
Selic a 11,75% a.a. A elevação da taxa Selic 
deve ter efeito negativo sobre a atividade 
econômica ainda em 2022. Riscos �scais 
também estão presentes no início de 2022. 
A possível aprovação da reforma do IR, a 
redução do IPI já em vigor, e a aprovação 
pelo Congresso Nacional da cobrança ad 
rem de ICMS sobre os combustíveis são 
obstáculos que precisam ser superados 
ainda neste ano. Todos esses riscos foram 
apresentados no balanço de 2021 na ALEP.

Os anos entre 2019 e 2021 foram trans-
passados por eventos que modicaram per-
manentemente o mundo. A Secretaria de 

R$ 7,2 bilhões. O balanço de 2021 foi apre-
sentado em fevereiro de 2022 na ALEP. A 
condução cautelosa da política �scal do 
estado se mostrou a mais acertada para 
atravessar o biênio de 2020-2021. 

Para 2022, a atividade econômica do 
Brasil parece ter voltado ao ritmo de cres-
cimento de 2019, uma economia “andan-
do de lado”. As perspectivas para o cresci-
mento do PIB nacional (+0,5%) e regional 
(+2,5%) apresentam tendência baixista. O 
mercado de trabalho no Paraná, segundo 
informações referentes ao último trimestre 
de 2021, tem apresentado níveis de ocu-
pação melhores. A taxa de desocupação 
foi de 7,0% no último trimestre daquele 
ano, o melhor nível desde 2015. 

A melhora na ocupação, em relação a 
2019, não foi acompanhada pelas remune-
rações, que se encontravam no menor 
patamar da série histórica iniciada em 
2012 no último trimestre de 2021. A situa-
ção �scal da União tem melhorado grada-
tivamente, apesar de ser atribuída a fato-
res conjunturais, o que suscita dúvidas 
quanto à capacidade de manutenção dos 
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Estado da Fazenda demonstrou resiliência 
na administração do Erário do estado e 
soube converter os aumentos transitórios 
de receita em caixa. A condução cautelosa 
da política �scal do estado nos anos ante-
riores preparou as �nanças do estado para 
enfrentar os desa�os futuros, como a redu-
ção da receita de ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e telecomunicações 
em 2022.

*A partir de 2018, avanço da arrecadação e contenção de 
despesas melhorou o resultado primário dos estados. As 
Receitas correntes foram responsáveis pelo aumento de recei-
tas primárias. Destaque para crescimento das transferências 
correntes e da arrecadação de impostos e taxas.  De 2018, 
ano que antecedeu o início da gestão, até 2021 houve avanço 
de 27,7% nas receitas, isso fez com que o resultado primário 
evoluísse de R$25,6 milhões em 2018 para R$ 5,1 bilhões no 
segundo bimestres de 2022.

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

*Neste primeiro gráfico abaixo é possível acompanhar a 
evolução das receitas e despesas ano a ano da gestão

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Gráfico 01 - Receita/Despesa

Gráfico 02- Resultado Primário
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*Com incremento de receita foi possível reduzir a dívida líquida 
sobre a receita Corrente Líquida que era de 38,56% em 2018 e 
passou para 13,75 % no segundo bimestre deste ano.

Gráfico 03 - Limites Prudenciais



GESTÃO 
PANDEMIA 
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parente dos recursos em ações contra CO-
VID-19. O Paraná é destaque na transpa-
rência desde o começo da pandemia, 
sendo reconhecido pela Transparência 
Brasil e pela Open Knowledge Brasil como 
um dos estados mais transparentes. Por 
meio do portal da Transparência, qualquer 
cidadão pode se atualizar quanto ao con-
trole orçamentário dos gastos da pande-
mia.

Os últimos dois anos desde o início da 
circulação do coronavírus no Paraná foram 
marcados por constantes revisões no 
plano orçamentário do Estado. Com foco 
no combate e prevenção à pandemia, as 
despesas empenhadas pelo Governo do 
Paraná somaram mais de R$ 2,5 bilhões, 
sendo a maior parte dos recursos utiliza-
dos em investimentos do próprio Fundo 
Estadual de Saúde do Paraná, especial-
mente no reforço e ampliação da rede 
pública de atendimento hospitalar contra 
o coronavírus. Além disso, com a Lei Com-
plementar  Federal  nº  173, de 27 de maio 
de 2020, que estabeleceu o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronaví-
rus SARS-CoV-2 (Covid-19), os estados 
puderam receber recursos emergenciais 
da União. 

EXECUÇÃO EXITOSA DE RECURSOS 
EM AÇÕES CONTRA A COVID-19
 O estado foi um dos poucos excluídos do 
relatório da Controladoria-Geral da União 
(CGU) que apontou falhas no uso de recur-
sos federais na pandemia. Execução trans-

Gráfico 04 - Despesas

*Fonte: SIAF
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empresas e cidadãos.
Decretos propostos pela Receita Estadual 

do Paraná e assinados pelo governador 
Ratinho Junior alteraram excepcionalmen-
te as regras para utilização de créditos de 
ICMS pelas empresas, permitindo o uso de 
créditos acumulados para compras de 
bens de capital e mercadorias (inclusive 
para pagamento de energia elétrica), e 
para quitação de dívidas ativas, transfor-
mando-se em um importante mecanismo 
de auxílio �nanceiro para a manutenção 
das atividades.

Também foram prorrogados em 2020 por 
90 dias os prazos para pagamento do ICMS 
devido por pequenas empresas optantes 
do Simples Nacional. A dilação bene�ciou 
207,6 mil empresas ativas, de um universo 
de 276 mil. O Paraná ainda foi o único 
estado a prorrogar também o pagamento 
do ICMS sobre substituição tributária e o 
diferencial de alíquotas sobre mercadorias 
importadas para empresas enquadradas 
no Simples.

Empreendimentos de micro e pequeno 
porte do segmento de serviços de trans-

GESTÃO FISCAL DIANTE DA PANDE-
MIA COVID-19

Foram realizadas diligências junto aos 
órgãos do Estado para adotarem medidas 
voltadas à garantia da sustentabilidade 
das �nanças estaduais diante das conse-
quências econômicas decorrentes do 
agravamento e evolução da pandemia da 
COVID-19.

MEDIDAS TRIBUTÁRIAS COVID-19
Além disso o Paraná agiu rápida e e�caz-

mente para diminuir o impacto da forte 
redução da atividade econômica advinda 
da pandemia de COVID-19, bene�ciando 

Gráfico 05 - Despesas

*Fonte: SIAF



18

carga efetiva para 2% nas vendas interes-
taduais efetuadas nesta modalidade. O 
benefício, que venceria em dezembro de 
2020, foi estendido até dezembro de 2022 
e também reduz o valor do investimento 
mínimo para que as empresas possam se 
enquadrar no programa. 

Além disso, dois projetos de lei (645 e 
658) restabeleceram o parcelamento do 
ICMS dos contratos que foram cancelados 
por inadimplência em decorrência do não 
pagamento das parcelas de março a junho 
de 2020 – incluindo empresas em recupe-
ração judicial. A medida bene�cia contri-
buintes paranaenses que não puderam 
arcar com o pagamento das parcelas em 
razão das medidas de distanciamento 
social no combate ao coronavírus, com 
consequente redução de faturamento. 

O decreto de estado de calamidade no 
Paraná também tornou aplicável um dis-
positivo do Regulamento do ICMS que 
permite isenção desse tributo nas doações 
efetuadas por empresas a entidades 
governamentais e de utilidade pública. E 
um projeto de lei adequou o Paraná ao 

porte de passageiros por fretamento, que 
tiveram suas atividades paralisadas por 
conta das medidas sanitárias de preven-
ção à Covid-19 – como a suspensão de 
aulas nas escolas e dos eventos ligados ao 
turismo – tiveram acesso a uma linha espe-
cial de microcrédito. A Secretaria de Fazen-
da transferiu mais de R$ 10 milhões do 
Tesouro Estadual ao Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico (FDE), para criação da 
linha pela Fomento Paraná.
Atendendo a uma solicitação das entida-
des contábeis paranaenses, motivada pela 
situação excepcional que levou muitas 
empresas a paralisar temporariamente 
suas atividades, a Receita Estadual do 
Paraná suspendeu até dezembro o cance-
lamento de inscrições estaduais no cadas-
tro do ICMS das empresas do Regime 
Normal e das enquadradas no Simples 
Nacional.

Também foram autorizadas alterações no 
programa de incentivos �scais, como a 
prorrogação do prazo para que empresas 
de e-commerce possam pleitear o benefí-
cio de crédito presumido, o que reduz a 
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então os descontos eram menores, de 
30%, 25% e 10%, respectivamente. Já no 
caso do programa Farmácia Popular, 
passou ser utilizado para �ns de tributação 
o valor de referência tabelado pelo Minis-
tério da Saúde quando o produto for desti-
nado para consumidores cadastrados – 
bem abaixo dos valores de mercado. O 
programa subsidiado pelo governo fede-
ral oferece medicamentos para tratamen-
to de hipertensão, diabetes e asma, por 
exemplo. Para alguns, o aporte chega em 
100% do valor. Os decretos 4.410 e 4708, 
de caráter temporário, permitiram aos em-
presários do ramo farmacêutico usar em 
2020 um cálculo sobre a Margem de Valor 
Agregado (MVA) para a Substituição Tribu-
tária. A medida serviu para reduzir os 
preços no varejo e representou uma 
renúncia �scal de R$ 60 milhões em recei-
tas.

TRIBUTAÇÃO IPVA 
Outra medida inédita adotada pelo Go-

verno do Paraná permitiu a empresas e 
pessoas físicas o parcelamento do Imposto 

convênio celebrado entre o Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz) e 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), isentan-
do do imposto também as doações de 
equipamentos de proteção contra a Covid-
-19 para uso no dia das eleições munici-
pais.

TRIBUTAÇÃO SOBRE MEDICAMEN-
TOS 

Sensível às demandas de empresários e 
cidadãos em decorrência da pandemia, o 
Estado alterou também, a tributação sobre  
medicamentos, abrindo mão de R$ 60 
milhões da arrecadação do ICMS. Dois 
decretos assinados pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior em abril pro-
moveram mudanças tributárias no setor, 
bene�ciando tanto varejistas quanto con-
sumidores.

O decreto 4.412 ampliou os descontos 
aplicáveis à base de cálculo do imposto 
por Substituição Tributária (ST) dos medi-
camentos na seguinte fórmula: 35% para 
medicamentos similares, 30% para os 
genéricos e 16% para os de referência. Até 



20

sobre a Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) de 2020 já vencido, mas ainda 
não pago. Até então, o parcelamento da 
dívida do IPVA só era possível no exercício 
seguinte ao vencimento. 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À 
POBREZA (FECOP) PARA O ENFREN-
TAMENTO DA PANDEMIA DE COVI-
D-19

Referidos recursos utilizados para �nan-
ciar programas de transferência de renda 
como o “Comida Boa” e o Auxílio Emergen-
cial para microempresas e microempreen-
dedores individuais.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
A chegada da pandemia impactou de 

diversas maneiras as microempresas e os 
microempresários individuais, mas sobre-
tudo prejudicou o �uxo de caixa. Para 
apoiar a recuperação, o Governo do 
Estado ajudou a diminuir os efeitos da 
crise para esses pro�ssionais com progra-
mas de crédito, modernizações tributárias 

e ações diretas, como o Auxílio Emergen-
cial PR, disponibilizado por meio da Secre-
taria da Fazenda.

O programa alcançou mais de 35 mil em-
presas de diversos segmentos e proporcio-
nou a manutenção das empresas, preser-
vando a geração de emprego e renda. As 
microempresas cadastradas receberam R$ 
1.000,00 em quatro parcelas de R$ 250,00. 
Já as microempresas sem inscrição estadu-
al e MEIs terão direito a R$ 500,00 em dois 
pagamentos mensais  também de R$ 
250,00. 



ASSUNTOS
FISCAIS3
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Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão – ADO 25 “Kandir”, �nalizado e 
referendado pelo Congresso Nacional 
através da Lei Complementar 176, de 29 
de dezembro de 2020, por meio da qual o 
Estado recebeu o montante de R$ 719,4 
milhões e os municípios R$ 239,8 milhões, 
sendo que a Lei Complementar prevê 
repasses até 2037. 

Outras questões importantes foram 
objeto de atuação desta assessoria, espe-
cialmente nos trabalhos permanentes de 
apuração dos coe�cientes individuais de 
participação dos Estados e do Distrito 
Federal no Fundo IPI-Exportação, no 
Fundo de Participação dos Estados – FPE e 
na CIDE-Combustíveis, bem como nos 
estudos para previsão da receita anual do 
Governo do Estado para a formulação da 
legislação orçamentária, além da partici-
pação nos diversos Grupos de Trabalho – 
GT em que o Paraná se faz representar. 

INCENTIVOS FISCAIS 
No que se refere aos incentivos �scais 

concedidos pelo Estado, o Programa 

A Assessoria de Assuntos Econômicos e 
Tributários atua em três grupos de atribui-
ções, nas seguintes áreas: assuntos econô-
micos, incentivos �scais e índice de partici-
pação dos municípios. 

ASSUNTOS ECONÔMICOS
No que se refere aos assuntos econômi-

cos os esforços foram concentrados na 
atuação sobre duas questões importantes. 
No sentido de assessorar e acompanhar a 
recuperação de recursos �nanceiros reti-
dos pela União em prejuízo ao Paraná, 
cujas ações foram impetradas no Supremo 
Tribunal Federal. 

A primeira decorrente da execução do 
Contrato de Cessão de Créditos de Royal-
ties e Compensação Financeira nº 017/PG-
FN/CAF (Itaipu e outras Usinas), celebrado 
entre o Governo do Paraná e a União em 
10 de maio de 2000, na qual a assessoria 
contribuiu nos cálculos atualizados dos 
valores ainda a receber da União, na forma 
de precatórios, que resultam em R$ 776,3 
milhões a preços de dezembro de 2020. 

A segunda decorrente do acordo para a 
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Paraná Competitivo continua sendo o seu 
grande direcionador, por ser o instrumen-
to de atração de investimentos e novos 
negócios para o Estado do Paraná. 

O quadro abaixo demonstra que no perí-
odo de 2019 a 2022 (até março) os incenti-

vos �scais concedidos por meio de 157 
processos compreendem um volume de 
investimentos de 20,5 bilhões de reais, 
com expectativa de geração de aproxima-
damente 9.025 empregos.

Tabela 1 - Paraná Competitivo

Dados atualizados até março 2022
Fonte: SIAF
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AAET - Assessoria de Assuntos Econômico-Tributá-
rios (AAET)

Numa ilustração grá�ca e sintética destes 
números percebe-se com clareza a evolu-
ção ocorrida no citado período, com a 
devida observação em relação ao exercí-
cio de 2022, cuja leitura corresponde 
somente aos três primeiros meses.

Gráfico 6- Investimentos X Expectativa de empregos

9025
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Cabe destacar alguns investimentos de 
extrema importância proporcionados 
pelo Programa Paraná Competitivo a 
partir de 2019, que vêm contribuindo 
com os resultados econômicos e sociais 

Considerando que os tratamentos con-
cedidos são compostos por investimen-
tos realizados de forma gradativa, com 
durações que vão de 1 até 5 anos, �ca 
difícil apresentar um comparativo ante-
rior e posterior às concessões. O que se 

consegue visualizar é que as cidades em 
que aconteceram investimentos apre-
sentaram um salto positivo no índice de 
participação dos municípios. O quadro 
abaixo demonstra esta situação de 
forma exempli�cativa:

alcançados pelo Estado. O mais signi�ca-
tivo foi o investimento da KLABIN S/A, 
mediante protocolo �rmado em dezem-
bro/2019, que previu investimentos de 
9,450 bilhões de reais, dos quais 450 

Tabela 2 - Programa Paraná Competitivo

* Nome fantasia da empresa e ano de assinatura do Protocolo de Intenções.
AAET - Assessoria de Assuntos Econômico-Tributários (AAET)
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Grossa/PR (Cervejas) e Almirante Taman-
daré/PR (Refrigerantes), com investimen-
tos no montante de 870 milhões de reais. 
Com início de produção em 2024, a 
AMBEV projeta ampliar sua produção de 
3,7 milhões de hectolitros/ano (em 2020) 
realizados pela AMBEV por meio do Pro-
grama Paraná Competitivo, o que vêm 
estabelecendo a consolidação da mesma 
no Estado do Paraná, uma vez que 
também compreendem a implantação de 
uma indústria de garrafas de vidro, produ-
zidas a partir da reciclagem de cacos reco-
lhidos por meio de uma parceria com em-
presas de logística reversa e cooperativas. 
Com isso a indústria cervejeira paranaense 
irá abranger todo o ciclo de produção, 
desde os insumos da bebida e da embala-
gem até o produto �nal.

Na atividade agroindustrial o programa 
tem proporcionado importantes investi-
mentos e aqui cabe destacar a relevância 
do segmento cooperativo na economia do 
Estado. Em recente eleição feita pela Revis-
ta Forbes Brasil, dentre as 100 maiores em-
presas do agronegócio brasileiro, 27 são 

milhões de reais em obras de infraestrutu-
ra rodoviária de interesse do empreendi-
mento. O investimento se destina à 
implantação do Projeto PUMA 2 – Máqui-
nas de Papel, em Ortigueira/PR, que resul-
tará na ampliação da capacidade nominal 
da fábrica para 2,5 milhões de tonela-
das/ano de celulose até abril de 2023, com 
geração de 9.000 empregos diretos e indi-
retos durante a implantação e 1.000 em-
pregos diretos e indiretos na operação 
industrial. 

No segmento da indústria de bebidas, os 
protocolos mais importantes foram pactu-
ados com a HEINEKEN BRASIL (mar-
ço/2020) e com a AMBEV S/A (janei-
ro/2021). A HEINEKEN vem realizando 
investimentos que totalizarão 865,5 
milhões de reais na ampliação da planta 
industrial em Ponta Grossa/PR, que resul-
tará na ampliação de sua capacidade de 
produção de 3 milhões para 7 milhões de 
hectolitros/ano e na criação de 135 novos 
empregos diretos.

A AMBEV está em processo de ampliação 
dos seus parques industriais em Ponta 
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Outra medida que merece destaque foi a 
inclusão de regras no Programa Paraná 
Competitivo oferecendo benefícios �scais 
às empresas do setor aéreo nas aquisições 
do combustível Querosene de Aviação 

cooperativas. E dessas, 14 são cooperati-
vas paranaenses, das quais 13 estão entre  
vinte melhores colocadas.
Quatro grandes cooperativas �rmaram 

protocolos de intenções pelo Programa 
Paraná Competitivo nos últimos 4 anos-
com expressivos investimentos, como 
segue:

(QAV). Esse incentivo �scal proporcionou a 
adesão das três companhias aéreas de 
maior atuação no estado, GOL, TAM e 
AZUL, que �rmaram protocolos de inten-
ções pactuando compromissos de implan-

Tabela 3 - Programa Paraná Competitivo

AAET - Assessoria de Assuntos Econômico-Tributários (AAET)
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emissão de novos relatórios que facilitam 
a exportação de dados e sua usabilidade.

Além dos pontos acima elencadas, 
também é fundamental ressaltar as me-
lhorias que estão sendo implementadas 
para garantir maior transparência ao pro-
cesso de apuração e elaboração do índice, 
como a atualização de todo o material dis-
ponível no novo portal da SEFA/PR.

Constitucionalmente todos os meses 
valores referentes as receitas estaduais são 
destinadas às cidades paranaenses para 
�nanciar serviços públicos para a popula-
ção nas áreas da segurança pública, infra-
estrutura, saúde e educação.

Os repasses são referentes ao de Imposto 
Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Serviços de Transporte Inte-
restadual, Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS), Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), Fundo de 
Exportação (FPEX) e royalties do petróleo. 
Os recursos de investimentos diretos do 
Estado em obras não estão nessa conta.

As transferências levam em consideração 
o índice de participação de cada municí-

tar Centro Internacional de Conexões de 
Voos – HUB no estado e ampliar suas atua-
ções na malha aérea regional e na nacional 
a partir do Estado do Paraná. O enquadra-
mento dessas empresas no programa foi 
fundamental como fator econômico para 
impulsionar a aviação no estado e conec-
tar o interior com a capital e com todo o 
país. 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MU-
NICÍPIOS

No que se refere ao índice de participa-
ção dos municípios, desde 2020 vêm 
sendo implementadas algumas melhorias 
no sistema de cálculo do IPM, com desta-
que para as  que correspondem ao exercí-
cio 2022 – ano base 2020: a) exclusão dos 
valores de transporte aéreo de passagei-
ros; b) exclusão dos valores de transporte 
rodoviário iniciados em outras UF; c) mo-
dernização do programa validador da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD), restringin-
do os registros aos códigos nela constan-
tes, com consequente facilidade de envio 
de informações pelos contribuintes; d) 



pio na arrecadação dos imposto estaduais. 
Os valores são apurados anualmente para 
aplicação no exercício seguinte, observan-
do os critérios estabelecidos pelas legisla-
ções estaduais pertinentes ao assunto.

Os repasses de ICMS efetuados pela 
SEFA-PR aos 399 municípios paranaenses 
têm se mantido praticamente estáveis nos 
últimos três anos, com ligeiro crescimento 
em 2021, que se mantém em 2022, apesar 
dos efeitos econômicos decorrentes da 
pandemia da COVID-19, conforme 
demonstra o quadro abaixo:
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O ICMS, hoje, corresponde em média 70% a 80% da 
receita total do Estado e 25% dele é transferido aos 
municípios.
*Valor atualizado até 20 de abril de 2022. 
Fonte: Portal da Transparência 

Gráfico 8  - Repasses de ICMS 
(em bilhões de R$)

*Recorde histórico no repasse de recursos aos Municípios. 
Aumento nas transferências de 25,6% em relação a 2018.

1 - ICMS - valor referente a cota-parte do ICMS aplicada 
sobre o Índice de Participação do Município. Valor Líquido já 
deduzidos 20% para o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização aos 
Profissionais da Educação, e eventuais valores dados como 
garantia.

2 - Fundo de Exportação - cota parte do imposto (ICMS) 
sobre produtos industrializados de Estados exportadores. 
Valor divulgado corresponde ao valor líquido, já descontados 
FUNDEB e PASEP.

3 - Royalties Petróleo - cota parte dos royalties - compensa-
ção financeira pela produção de petróleo. Lei 7.990/89.

4 - IPVA - Repasse correspondente aos veículos licenciados 
no Município (50%) sem a dedução do FUNDEB. Não se funda-
menta no Índice do FPM.

Gráfico 7  - Repasses Municípios
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Considerando as principais orientações 

provenientes das megatendências, ten-
dências, incertezas críticas e não críticas 
relacionadas aos eixos tecnológico, social 
e ambiental, político, legal e econômico, os 
objetivos estratégicos da Secretaria foram 
revisados através de processo participati-
vo que contou com as diversas áreas da 
organização e uma consultoria externa. 

A partir do diagnóstico institucional, do 
cenário atual e futuro, os dirigentes, gesto-
res e servidores da SEFA/PR e REPR revisita-
ram e revisaram todo o processo, até 
chegar aos objetivos estratégicos e seus 
desdobramentos nas iniciativas e nos pro-
jetos estratégicos, necessários para que a 
SEFA/PR cumpra sua missão e alcance sua 
visão de futuro.

MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS 
FAZENDÁRIOS 

Elaboração da cadeia de valor da 
SEFA/PR; revisão do planejamento estraté-
gico da SEFA/PR; estruturação de modelo 
de Gestão Integrada; construção de Road-
map de transformação do negócio fazen-

A Assessoria de Modernização Fazendá-
ria (AMF) foi criada em 2019 com o intuito 
de estabelecer um ambiente de inovação 
e modernização, colaborando para a docu-
mentação dos processos na Secretaria de 
Fazenda do Paraná. 

É a área que pensa o futuro e proporciona 
a implementação dos projetos, o aperfei-
çoamento dos métodos e a gestão estraté-
gica junto a todos os setores da Secretaria.

MODELO DE GESTÃO INTEGRADA 
Foi elaborada a primeira versão do 

modelo de gestão integrada, envolvendo 
gestão estratégica, gestão de projetos, 
gestão de processos e gestão de riscos. 

O modelo de gestão integrada tem a 
estratégia como elemento central.

Isso faz com que o modelo tenha 5 
(cinco) grandes etapas:

- Formulação;
- Tradução;
- Desdobramento e plano de 5 anos;
- Monitoramento e avaliação;
- Comunicação e mudanças organizacio-

nais.



32

pública melhorar continuamente a forma 
como administramos os recursos públicos. 
Os princípios da e�ciência, legalidade e 
publicidade, a serem observados pela 
administração pública, além da complexi-
dade das atividades realizadas no proces-
so de aquisição de materiais e serviços, 
tem exigido uma constante melhoria da 
análise gerencial capaz de agregar valor à 
gestão e contribuir para o alcance de seus 
objetivos.

A Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado do Paraná (SEFA/PR), como um 
órgão público e organismo vivo, está sujei-
ta aos mais diversos fatores internos e 
externos que podem gerar incertezas 
estes, por sua vez, podem gerar riscos 
indesejáveis, tornando-os ameaças ao 
sucesso ou a oportunidades de melhoria. 
Atualmente, a gestão de riscos na Secreta-
ria da Fazenda se dá de forma intuitiva em 
decorrência da ausência de metodologia e 
sistematização.  É sabida a importância de 
se desenvolver uma metodologia robusta 
de gerenciamento de riscos com vias a me-
lhorar a gestão �scal.

dário e mapeamento, redesenho, manuali-
zação e publicação pelo escritório de pro-
cessos. 

O escritório de processos é o responsável 
por difundir e gerir as ações referentes à 
gestão por processos no âmbito da Secre-
taria da Fazenda do Estado do Paraná, pro-
piciando a melhora contínua dos proces-
sos de trabalho.

Entre as atividades do escritório de pro-
cessos estão:

- De�nição de uma metodologia em 
gestão por processos;
- Desenvolvimento e atualização da 

Cadeia de Valor da SEFA/PR;
-  Disseminar e efetuar ações de mapea-

mento, modelagem e redesenho dos pro-
cessos de negócio; 

 - Fomentar a capacitação dos servidores 
quanto à metodologia em gestão por pro-
cessos de negócios.

GESTÃO DE RISCOS
Em um ambiente cada vez mais comple-

xo e em constante mutação, temos como 
um dos grandes desa�os para a gestão 



33

refere-se  à  contratação, pelo Governo do 
Estado do Paraná, de operação de crédito, 
no valor de USD 50.000.000 junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID). Em contrapartida, o Estado do PR 
será responsável pela aplicação de USD 
5.000.000 (10% do valor �nanciado). 

A Lei 19.754/2018, publicada  em 
14/12/2018,  autorizou a contratação do 
�nanciamento, e a assinatura do contrato 
aconteceu em  30/09/2020. O prazo para 
desembolso é de 5 anos. 

O objetivo do Projeto é contribuir para a 
sustentabilidade da gestão �scal, por meio 
do aperfeiçoamento da gestão fazendária, 
da administração tributária e contencioso 
�scal e da administração �nanceira e do 
gasto público, atendendo às diretrizes 
estratégicas estaduais. 

A partir da assinatura do contrato de 
�nanciamento,  foram validados em janei-
ro/2021 os documentos junto ao Banco 
Interamericano - BID e Ministério da Eco-
nomia, obtendo elegibilidade, obrigatória 
às solicitações de recursos �nanceiros. Em 
fevereiro/2021, a SEFA/PR recebeu o 

Para mudar este cenário, visto que a 
Secretaria da Fazenda está recebendo 
recursos do Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, para a sua moderni-
zação, elegeu-se a implantação da gestão 
de riscos na SEFA/PR com o objetivo de 
fortalecer a gestão �scal e promover o 
alcance de metas �scais sustentáveis, 
obtendo-se assim maiores taxas de inves-
timento que melhorem os níveis de cresci-
mento do Estado. 

GESTÃO DE PROJETOS
Contrato visando desenvolver e implan-

tar metodologia de gerenciamento de 
portfólio e projetos na SEFA/PR. O sistema 
entrou em fase de produção e está total-
mente operacional. A capacitação dos ser-
vidores foi realizada. Está sendo negocia-
do um aditivo contratual para estender o 
contrato, no tocante a suporte técnico e 
serviços eventuais, por mais 18 meses. 

PROFISCO II 
O PROFISCO – Projeto de Modernização 

da Gestão Fiscal do Estado do Paraná - 
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res do Estado e Contribuintes. Este novo 
contrato inclui de�nições de novos parâ-
metros de boas práticas de governança, 
permitindo maior transparência e gestão 
dos serviços contratados, além de amparar 
as ações necessárias para o apoio e desen-
volvimento dos projetos previstos no pro-
grama PROFISCO II. 

PROJETO SIAFIC 
O Projeto em parceria com a CELEPAR, foi 

criado para a implantação do Sistema 
Único e Integrado de Execução Orçamen-
tária, Administração Financeira e Controle. 
Com isso, a Secretaria da Fazenda desen-
volverá a partir de 2023 a meta de moder-
nização da execução �nanceira, no âmbito 
do PROFISCO II (�nanciamento para mo-
dernização tecnológica contratado nesta 
gestão), com a implantação de sistemas 
automatizados, desburocratizando os pro-
cessos e reduzindo o tempo de execução 
das atividades, com maior agilidade, e�ci-
ência, transparência e segurança em todos 
os processos que envolvem a execução 
�nanceira.

primeiro adiantamento de recursos do 
�nanciamento, que viabilizou diversas 
contratações: até o mês de agosto 14 con-
tratos estão sendo custeados com recur-
sos do BID. Em agosto/2021, a Unidade de 
Coordenação do PROFISCO II PR concluiu e 
enviou ao BID a atualização e revisão da 
matriz de projetos previstos e iniciou a 
execução efetiva de vários projetos rela-
cionados aos três componentes: 

-  Gestão fazendária e transparência 
�scal; 

- Administração tributária e contencioso 
Fiscal; 

- Administração �nanceira e gasto públi-
co. 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
GERAL DE SERVIÇOS COM A CELE-
PAR 

A CELEPAR, principal parceiro tecnológi-
co da SEFA e REPR, atende a Secretaria em 
mais de 35 serviços com ampla abrangên-
cia, desde a infraestrutura básica de tecno-
logia até o desenvolvimento e manuten-
ção dos sistemas utilizados pelos servido-
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Além disso, estão previstos a execução de 
metas com ênfase na e�ciência na aloca-
ção do gasto público com dois projetos 
que têm como objetivo proporcionar 
retorno mais satisfatório para a sociedade, 
com ferramentas que evidenciem os 
custos dos bens e serviços produzidos e 
ofertados.

Na busca por esse bom atendimento, foi 
�rmado um contrato entre Celepar e a em-
presa Logus Tecnologia para o desenvolvi-
mento do SIAFIC-PR, que substituirá o 
SIAF. O trâmite de implementação está em 
andamento, em fase de mapeamento das 
integrações prioritárias de informação de 
diversos órgãos envolvidos (Celepar, SEFA, 
empresa contratada).
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R$14 milhões em autuações;
- Fiscalização de empresas do segmento 

de fármacos com revogação de regimes 
especiais e recolhimentos em denúncia 
espontânea;

- Elaboração do projeto de �scalização 
dos setores de energia e telecom (projetos 
“autuação rubrica de assinaturas – tributa-
ção sobre o valor não recolhido por em-
presas do segmento telecom” e “SVA - Ser-
viços de Valor Adicionado”);

- Execução do Projeto Supermercados 
em parceria com as regionais de Londrina 
e Maringá: previsão de recuperação de 
ICMS de R$ 405 milhões;

- Desenvolvimento da nota �scal avulsa 
eletrônica para o MEI - Microempreende-
dor Individual;

- Aperfeiçoamento do sistema emissor da 
nota �scal de produtor rural eletrônica;

- Desenvolvimento do projeto para emis-
são da nota �scal de energia elétrica ele-
trônica – NF3e;

- Fiscalização e autuações em distribuido-
ras de combustíveis no valor de R$440 
milhões;

A Receita Estadual desenvolveu diversas 
ações que foram fundamentais para as 
áreas de tributação, arrecadação e �scali-
zação, bem como na seara administrativa. 
Modernização de sistemas, implementa-
ção de diversas medidas gerenciais, inclu-
sive relativas a recursos humanos, foram 
primordiais para o bom desempenho do 
�sco. 

FISCALIZAÇÃO
No âmbito da �scalização foram realiza-

das ações de planejamento e coordenação 
das atividades de �scalização em nível 
estadual, promovendo o combate à sone-
gação e à fraude �scal. Orienta tecnica-
mente as delegacias regionais, uniformi-
zando procedimentos, e mantém estreito 
relacionamento com as demais áreas da 
Receita Estadual com o objetivo de propor 
aperfeiçoamento nos sistemas de �scaliza-
ção. 

Abaixo seguem algumas das ações 
desenvolvidos na gestão:

- Execução do projeto de �scalização 
“Dose Certa” no segmento de bebidas – 
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lançados na ordem de R$ 164 milhões;
- Ações �scais no combate à sonegação 

no setor de combustíveis, notadamente 
em relação aos produtos nafta e gasolina, 
com estimativa de lançamentos na ordem 
de R$ 159 milhões;

- Ações �scais no varejo de combustíveis 
(postos revendedores), que resultaram na 
lavratura de 122 autos de infração, totali-
zando R$ 70 milhões;

- Implantação do Sistema de Monitora-
mento Fiscal de Emissores (SIMFE), que 
permite a automatização da �scalização 
de empresas “noteiras”;

- Desenvolvimento, por auditores �scais 
lotados na IGF, de ferramenta informatiza-
da que permite a análise dos valores plei-
teados pelos contribuintes, a título de res-
sarcimento de ICMS-ST, de períodos ante-
riores à obrigatoriedade do ADRC-ST;

- Análise das propostas legislativas em 
questões afetas à �scalização, benefícios 
�scais, autorregularização no setor de me-
dicamentos, entre outros;

- Portal dos Contribuintes, aguardando 
encaminhamento pela ATIC;

- Preparação para execução de trabalhos 
de auditoria em diversos segmentos, com 
base nos levantamentos de malhas �scais 
elaborados na inspetoria geral e delega-
cias regionais - comandos de auditoria 
�scal/ordens de serviço encerrados com 
autuações no valor de R$2,5 bilhões;

- Monitoramento de emissão de docu-
mentos �scais, para detecção de empresas 
“noteiras”;

- Continuidade na execução do Projeto 
Supermercados;

- Implantação do arquivo digital da recu-
peração, ressarcimento e complementa-
ção do ICMS-ST, por meio da NPF 
003/2020, em processos na apuração do 
ICMS/ST e FECOP;

- Auditorias em distribuidores de com-
bustíveis que resultaram em lançamentos 
na ordem de R$ 135 milhões;

- Coordenação das atividades de �scaliza-
ção e auditorias �scais, que resultaram na 
lavratura de R$ 574 milhões, no âmbito da 
6ª Programação Fiscal Estadual;

- Iniciadas as auditorias �scais da 7ª Pro-
gramação Fiscal Estadual, com valores já 
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questões relacionadas ao ITCMD e, por m, 
a supervisão do Serviço de Atendimento 
ao Cidadão. 

O resultado foi o desenvolvimento das 
seguintes ações:

- Integração, por meio da REDESIM, dos 
cadastros da Receita Estadual e da JUCE-
PAR com o propósito de permitir a redução 
do tempo médio de abertura, fechamento, 
alteração e legalização de empresas; 

- Implementação do serviço de consulta 
ao motivo de cancelamento para que o 
contribuinte possa consultar sem a neces-
sidade de se direcionar a agência ou ligar 
para o SAC; 

- Melhoria no serviço de acompanha-
mento de pedidos de inscrição e alteração, 
para que o contribuinte possa saber a exi-
gência a ser regularizada dentro do pró-
prio serviço; 

- Implantação da arrecadação de GR-PR 
com cartão de débito de outras institui-
ções �nanceiras (Sistema MULTIBANCO). 
2º Aditivo ao Contrato nº 003/2016-SEFA;  

- Implementação da arrecadação de IPVA 
on-line junto ao Banco do Brasil por meio 

- Implementação do novo Sistema de 
Regimes Especiais, que permitirá a análise 
de algumas modalidades de pedidos em 
poucos dias.

ARRECADAÇÃO
Já o setor de Arrecadação inovou e 

implementou novas tecnologias para faci-
litar o contribuinte. A área da Receita Esta-
dual disponibilizou meios seguros e sim-
pli�cados de controle e arrecadação de 
tributos. Entre suas atribuições estão: pla-
nejamento, controle e avaliação do siste-
ma de arrecadação; elaboração da previ-
são de arrecadação anual e suas revisões; 
gerenciamento do sistema de Cadastro de 
Contribuintes do ICMS; inscrição, cancela-
mento e controle dos créditos tributários e 
não tributários de competência da Secre-
taria de Estado da Fazenda; uniformização 
de procedimentos de arrecadação, realiza-
ção do lançamento anual do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos automo-
tores; gerenciamento do sistema de decla-
rações do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação, bem como as 



40

mado pela Coordenação da Receita do 
Estado e pela Procuradoria Geral do 
Estado, de 10 (dez) grupos empresariais 
com histórico de dívida ativa de grande 
montante;

- Implementação do parcelamento do 
ICMS-ST declarado em GIA-ST, inscrito ou 
não em dívida ativa, cujo fato gerador 
tseja até o mês de abril/2021, em até 6 par-
celas, mensais, iguais e sucessivas – Decre-
to nº 7.255/2021;

- Acompanhamento e divulgação Decre-
tos nº 6.977 e 6.978/2021, relativos às Leis 
nº 20.418/2020 e 20.392/2020 – reabertura 
de parcelamentos;  

- Auxílio na elaboração do texto do con-
vênio ICMS 175/2021 (Re�s), bem como 
elaboração da minuta do Projeto de Lei 
que internalizará o mencionado convênio 
na legislação estadual;   

- Realização de seminário com os repre-
sentantes de cobrança das regionais para 
nivelamento do conhecimento e dissemi-
nação de  Informação sobre procedimen-
tos operacionais e da ferramenta de víncu-
los da Trovale; 

de webservice, em substituição à base 
replicada de IPVA, contrato SEFA 003/2016;

- Implementação da versão 2.0 do Portal 
GNRE  on-line. Objetiva a posterior imple-
mentação da GNRE Múltipla (múltiplos 
documentos de origem e múltiplas recei-
tas) no meio do portal nacional; 

- Implantação do PIX pela REPR/IGA 
como meio de pagamento da GRPR; possi-
bilita o pagamento da guia por todas insti-
tuições bancárias brasileiras, cooperativas 
de crédito e �ntechs, além disso, as guias 
pagas com PIX possuem um custo menor 
para o Estado, resultado da intensa nego-
ciação com o Banco do Brasil para de�ni-
ção de uma tarifa justa; 

- Ampliação de protesto de dívida ativa 
para todo o Paraná e encaminhamento de 
dívidas ativas de valores maiores;

- Implantação do parcelamento de dívi-
das ativas não tributárias, conforme reso-
lução SEFA 1064/2018, que nos termos do 
art. 13 da Lei nº 19.358/2017 autorizou tais 
parcelamentos; 

- Acompanhamento pelo GERA – Grupo 
Estratégico de Recuperação de Ativos, for-
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mento ao cidadão por email, com prazo de 
atendimento pelo SAC em até 24h, em 
dias úteis. Em determinados casos a solici-
tação é encaminhada a um auditor com 
prazo de resposta em 48h, em dias úteis. 
Apresenta funcionalidade de pesquisa de 
satisfação;  

- Implementação do Robô (chatbot) do 
cadastro na página da SEFA (agosto/2019), 
a �m de proporcionar e fomentar o autoa-
tendimento e reduzir nº de ligações no 
SAC referentes ao cadastro;

- Implantação do agendamento pela 
internet dos atendimentos presenciais 
para as agências de Curitiba, Ponta Grossa, 
Guarapuava, Jacarezinho, Maringá, Umua-
rama, Cascavel, Pato Branco, Foz do 
Iguaçu, Paranaguá e União da Vitória;  

- Elaboração e análise da previsão das 
receitas tributárias conforme mudanças 
no cenário macroeconômico ou alterações 
legais, especialmente devido à crise do 
coronavírus;  

- Inclusão do TJ-PR no sistema protocolo 
de inscrição em dívida ativa da SEFANET, 
possibilitando a inscrição em dívida ativa 

- Projeto de combate aos contribuintes 
devedores contumazes - o projeto tem 
contribuído para a cobrança das dívidas 
ativas de ICMS, bem como para trazer 
estes Contribuintes para a adimplência no 
pagamento dos impostos gerados recen-
temente. Esses projetos recuperarão gran-
des quantias aos cofres públicos;

- Participação nas de�nições e na homo-
logação do RACE - projeto desenvolvido 
em conjunto com a AGAA e a Teradata 
visando a classi�cação da dívida ativa para 
orientação dos esforços de cobrança; 

- Início do novo projeto para modelo de 
classi�cação das dívidas com base em 
dados estatísticos internos, que visa aten-
der necessidades da Contabilidade Geral 
do Estado e de futura Lei de Transação 
Tributária; 

- Implementação da versão 2.0 do portal 
GNRE  on-line. Objetiva a posterior imple-
mentação da GNRE Múltipla (múltiplos 
documentos de origem e múltiplas recei-
tas) no meio do portal nacional; 

- Fale conosco: implantado no início de 
2021. Trata-se de ferramenta de atendi-
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 urbanos, a �m de que esses valores sejam 
utilizados como referência para o ITCMD;  

- Projeto Doações RFB 2021, fatos gera-
dores 2016, 2017 e 2018, com inovação no 
controle e noti�cações para defesa prévia, 
as quais passaram a ser reservadas em um 
sistema de controle de numeração de 
documentos (SINC); criação de protocolo 
individualizado para cada doação, com o 
objetivo de se manter o histórico de cada 
processo; e criação de um aplicativo na 
plataforma Microsoft Teams para distribui-
ção e gerenciamento dos trabalhos;  

- Ultimação do serviço (webservice) que 
foi desenvolvido entre a Receita Estadual e 
o TJ-PR para recepção de informações a 
respeito do lançamento do ITCMD nos 
processos judiciais que correm nas varas 
de família e sucessões, nos termos do art. 
659, §2º do CPC 2015. Esse serviço tornará 
desnecessária a comunicação da justiça 
via ofício, o que contribuirá para diminuir a 
burocracia relacionada à intimação da 
fazenda pública para lançamento do 
ITCMD; 

- Tratativas com a JUCEPAR para celebra-

de débitos com origem em: FUNREJUS TRI-
BUTÁRIO, FUNJUS TRIB e FUNSEG TRIB;   

- Criação do Grupo de Especialistas IPVA, 
visando a padronização e desterritorializa-
ção da atuação nos processos relativos a 
IPVA;

- Disponibilização de serviços aos contri-
buintes de IPVA diretamente no Portal; 

Tratativas com o TJ-PR do Estado do 
Paraná visando a celebração de convênio 
de cooperação técnica buscando, entre 
outros, a integração de sistemas de infor-
mação e desburocratização de procedi-
mentos; 

- Estudos para alteração da Lei Estadual 
n.º 14.260/03, especialmente no tocante a 
estabelecimento de critérios mais robus-
tos para concessão de isenções para pes-
soas com de�ciência (PCF), adequações da 
legislação com relação a novas jurispru-
dências, e simpli�cação de procedimentos 
administrativos; 

- Contratação de consultoria para elabo-
ração de estudo para o desenvolvimento e 
aplicação de metodologia para a estima-
ção de valores de referência de imóveis 



43

evolução do sistema do Processo Adminis-
trativo Fiscal eletrônico (e-PAF). 

O Sistema de Lançamento de Ofício e 
Processo Administrativo Fiscal Eletrônico 
(e-PAF), instituído em 2019, está propor-
cionando mais agilidade, transparência e 
segurança aos processos �scais, com mo-
dernização tecnológica na atuação da 
Receita Estadual e Secretaria da Fazenda 
do Paraná.   

A ferramenta, é um investimento no 
âmbito do Programa de Gestão Fiscal 
(PROFISCO I), �nanciado pelo BID, executa-
do até 2021 e que modernizou a gestão 
dos autos de infração, antes feita em 
papel. Desde a implantação, mais de 1200 
autos de infração 100% digitais foram 
lavrados, somando cerca de R$ 1,7 bilhões 
em crédito tributário para o Estado, segun-
do dados da inspetoria geral de tributação 
da Receita Estadual.

O e-PAF é responsável pela operacionali-
zação de valores do crédito tributário (im-
posto, multa e juros); gestão do processo 
administrativo �scal (1ª e 2ª instâncias); 
gestão eletrônica de documentos; auto-

ção de Resolução Conjunta a �m de padro-
nizar procedimento quando detectada 
ocorrência de fato gerador do ITCMD nos 
registros de contrato social e alteração 
Contratual.

TRIBUTAÇÃO 
A inspetoria geral de tributação atua na 

estrutura da Receita Estadual do Paraná 
(REPR) em nível de gerência, e suas ativida-
des são desempenhadas pela Assessoria e 
Controle Administrativo (ACA), pelo Setor 
Normativo (SNO), pelo Setor Consultivo 
(SCO), pelo Setor de Processo de Natureza 
Tributária (SPNT), pelo Setor de Processo 
Administrativo Fiscal (SPAF) e pelo Setor 
de Administração da Base de Dados da 
Legislação Tributária (SALT). Também é 
responsável por representar o Paraná na 
Comissão Técnica Permanente do ICMS 
(Cotepe/ICMS), integrante do Ministério 
da Fazenda.

Evolução do Sistema e-PAF: Com o intuito 
de promover a melhoria contínua do pro-
cesso administrativo �scal, a inspetoria 
geral de tributação deu prosseguimento à 
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cas de modernização fazendária e hoje 
avança com velocidade na abordagem do 
desempenho �scal.
Ressalta-se que a maior integração entre 
os diferentes sistemas e a possibilidade de 
efetuar a gestão eletrônica dos processos 
administrativos �scais visa aumentar a 
performance e a e�ciência da administra-
ção tributária estadual. 
No âmbito normativo, elaboração de 54 
minutas de decreto (publicadas e em aná-
lise), 10 projetos de lei (publicados e em 
análise), e 18 pareceres técnicos-tributá-
rios em atendimento à assembleia legisla-
tiva, destacando-se as medidas de enfren-
tamento ao estado de calamidade pública 
em função da pandemia pelo Covid19. 

Novo sistema SGT: É uma solução inte-
grada de gestão tributária, que visa mo-
dernizar a administração dos tributos e a 
competência estadual, de forma mais inte-
grada,  transparente e com melhor presta-
ção de serviços ao Contribuinte. Trata-se 
de uma iniciativa pioneira do Estado do 
Paraná, cujo contrato de aquisição foi assi-
nado em 30 de novembro de 2017. Atual-

matização do �uxo de trabalho; e a inte-
gração com diversos sistemas corporati-
vos, incluindo: pagamentos/parcelamen-
tos realizados e o saldo devedor para qui-
tação da exigência �scal, além da procura-
ção eletrônica e o histórico de eventos e 
de documentos inseridos.

Na atual gestão, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Junior, assinaram o 
contrato de �nanciamento que formalizou 
a adesão ao novo Projeto de Moderniza-
ção da Gestão Fiscal do Estado do Paraná 
(PROFISCO II). Com isso, um novo contrato, 
na ordem de R$ 8 milhões, assinado no 
�nal de 2021, prevê a ampliação do siste-
ma até 2025, incluindo novas funcionali-
dades, tais como: lavratura de autos de 
ITCMD e do Simples Nacional, integração 
com o SGT e com o sistema do contencio-
so judicial, dentre outras melhorias) 

 A expectativa é que as novas ferramen-
tas auxiliem o Estado a se tornar referência 
na gestão fazendária. A primeira fase do 
PROFISCO trouxe uma série de pautas que 
o estado passou a adotar como boas práti-
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mente os tributos IPVA e ITCMD encon-
tram-se em operação no novo sistema.

O novo Sistema de Gestão Tributária 
(SGT) moderniza processos e cria um 
cadastro único, integrando os três impos-
tos a cargo do Estado (ICMS, IPVA e ITCMD) 
e disponibilizando aos paranaenses servi-
ços online em todas as plataformas dispo-
níveis, sem complexidades.

ASSESSORIA E GERÊNCIA DO SIM-
PLES NACIONAL 

A Assessoria e Gerência do Simples 
Nacional (AGSN) é uma unidade de asses-
soramento à direção da Receita Estadual 
do Paraná em assuntos referentes ao 
Regime Especial Uni�cado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional). 

A contribuição do setor é fundamental 
para o planejamento, controle e coordena-
ção de atividades relativas à tributação, 
arrecadação e �scalização das empresas 
optantes pelo Simples Nacional; além de 
promover o levantamento de informações 

�scais, econômicas e �nanceiras; e por 
propor e elaborar ato normativo visando 
atualização e aperfeiçoamento da legisla-
ção tributária. 

A atuação do setor obteve êxito direta-
mente para o desenvolvimento de malhas 
para veri�cação de inconsistências relati-
vas a contribuintes do Simples Nacional; 
bem como para a classi�cação de contri-
buintes para o benefício estadual do auxí-
lio emergencial.



46

- Fechamento de 20 agências regionais 
da Receita Estadual vai gerar uma econo-
mia aos cofres públicos de aproximada-
mente R$ 1.818.000,00 por ano.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Tabela 4  - Obras em andamento

*Grupo Administrativo Setorial SEFA Paraná
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no período.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA (LEI ES-
TADUAL Nº .122/2019, LEI COMPLE-
MENTAR Nº 233, DE 10 DE MARÇO 
DE 2021 E LEI 20.635/2021)
 Novas regras de aposentadoria que vão 
em direção das reformas no âmbito nacio-
nal, objetivando, essencialmente, um 
plano de custeio sustentável do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), dos 
servidores do Paraná.

LEI DE QUALIDADE E RESPONSABI-
LIDADE FISCAL ESTADUAL

A regulamentação da Lei complementar 
nº 231, de 17 de dezembro de 2020) esta-
beleceu novas normas de �nanças públi-
cas voltadas para a qualidade e a respon-
sabilidade na gestão �scal do Estado do 
Paraná como a criação do fundo de recu-
peração e estabilização �scal do Paraná, 
com o objetivo de promover o planeja-
mento de longo prazo, uma política �nan-
ceira preventiva e o fomento ao equilíbrio 
�scal; Promoções e progressões �cam vin-

A Diretoria de Orçamento Estadual (DOE) 
da Secretaria da Fazenda elabora, progra-
ma, executa, acompanha e avalia todas as 
atividades relacionadas ao processo de 
planejamento do orçamento estadual. 
Tem como atribuição expedir normas e 
instruções a serem observadas pelos 
órgãos e entidades da administração 
pública estadual relativas à elaboração dos 
projetos da Lei do Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA) do Governo do 
Estado.

Também é papel da DOE articular ações 
com os demais sistemas administrativos 
da estrutura governamental que possam 
contribuir com a gestão do planejamento.

Durante a atual gestão medidas cruciais 
foram tomadas para manter o equilíbrio 
das �nanças públicas.

REFORMA ADMINISTRATIVA
A readequação do orçamento do Estado 

foi uma ação que teve como intuito 
enquadrar as alterações realizadas pelas 
reformas administrativas que ocorreram 



culadas à disponibilidade orçamentária e 
�nanceira; Institui o sistema de monitora-
mento de políticas públicas e o relatório 
de resultado qualitativo dos programas do 
governo, com o objetivo principal de apri-
morar as políticas públicas e melhorar a 
qualidade do gasto público; Concessão de 
benefícios �scais com novas regras e com 
mais transparência.

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO 
PARANÁ (PROFISCO II) - MODELO 
DE ORÇAMENTO PARA RESULTA-
DOS

O objetivo do Projeto é contribuir para a 
sustentabilidade da gestão �scal, por meio 
do aperfeiçoamento da gestão fazendária, 
da administração tributária e contencioso 
�scal e da administração �nanceira e do 
gasto público, atendendo às diretrizes 
estratégicas estaduais. No âmbito da dire-
toria de orçamento estadual, está sendo 
desenvolvido um modelo de planejamen-
to orçamentário, que objetiva a qualidade 
na alocação dos recursos a partir de análi-

lise de resultados atingidos. Por meio dos 
mecanismos de monitoramento e avalia-
ção, serão criados indicadores que 
demonstrem os resultados atingidos, pro-
porcionando a atuação orçamentária do 
governo com maior efetividade.

DESEMBARQUE DOS VETORES DA 
SAÚDE DO FUNDO ESTADUAL DA 
SAÚDE
 Retirada do computo do índice da saúde 
das despesas consideradas de caráter não 
global, como Sistema de Assistência à 
Saúde do Servidor – SAS, Hospital da Polí-
cia Militar e Programa Leite das Crianças.

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
FISCAL DO ESTADO

Acompanhamento diário das disponibili-
dades �nanceiras, com vistas às necessida-
des de ajustes orçamentários, sejam con-
tingenciamentos, descontingenciamentos 
e aberturas de créditos adicionais. Cotas 
trimestrais estabelecidas em compatibili-
dade com a disponibilidade �nanceira do 
Estado e de acordo com a execução orça-
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mentária de cada órgão. Levantamento 
junto aos órgãos do Poder Executivo das 
necessidades de recursos orçamentários 
necessários a cobertura de despesas prio-
ritárias até o �nal do exercício.

PADRONIZAÇÃO DE NORMAL E DO-
CUMENTOS
Edição da Resolução SEFA nº 596/2021, de 
15 de junho de 2021, que padroniza os 
documentos de natureza orçamentária e 
22 de outubro de 2019, que �xa normas 
referentes a execução orçamentária e 
�nanceira do Estado. Edição da Resolução 
Conjunta nº 16/2021 - SEFA/SEAP, de 04 de 
novembro de 2021, estabelecendo contra-
tações de serviços de vigilância devem ser 
realizadas na modalidade monitorada, 
visando a redução do valor deste tipo de 
despesa.
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tesouro, com os principais gastos do 
Estado, além das receitas mais importan-
tes, assim como o comportamento ao 
longo do ano. 

Nos exercícios de 2020 e 2021, em con-
junto com a AMF, foi realizado o mapea-
mento dos processos de conciliação ban-
cária, pagamentos e distribuição do reco-
lhimento, tendo sido o processo de “paga-
mentos fora do SIAF” publicado no portal 
da assessoria de modernização fazendária. 
No momento, os processos relacionados à 
divisão de gestão de receita estão sendo 
mapeados.

PRECATÓRIOS
O Estado do Paraná vem cumprindo 

regularmente o plano de pagamento dos 
precatórios, atendendo plenamente às 
obrigações dispostas nas sucessivas 
emendas constitucionais que disciplinam 
o regime especial de pagamento de preca-
tórios. Consoante à EC °114/2021, o Estado 
do Paraná deve quitar o saldo pendente de 
pagamento de precatórios até o �nal de 
2029.

O tesouro estadual é responsável pelo 
acompanhamento da execução �nanceira 
do Estado. Em estrita observância à legisla-
ção vigente, especialmente - mas não de 
forma restrita - à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o tesouro visa zelar pela adequada 
aplicação dos recursos estaduais. Integram 
a diretoria do tesouro Eetadual: a equipe 
de assessoria, o departamento da adminis-
tração �nanceira, o departamento de con-
trole da movimentação �nanceira, o 
departamento de haveres e obrigações, e 
suas respectivas divisões.

Ao longo dos últimos anos foram elabo-
radas ações internas para manter uma boa 
e transparente administração �nanceira. 

Foram elaborados relatórios de �uxo de 
caixa dividido pelas principais receitas e 
despesas do tesouro, fornecendo uma 
visão clara e concisa da situação �nanceira 
do Estado, facilitando a tomada de deci-
sões da alta administração. O relatório é 
enviado diariamente para os gestores.

Houve a criação de um relatório �nancei-
ro mensal, de forma detalhada, com as 
principais entradas e saídas de recursos do 
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junto ao Estado do Paraná, da quantia de 
R$ 600,6 milhões, correspondentes aos 
valores e Aportes que trata o Art. 8º da Lei 
19.790/2018 devidos e não repassados ao 
Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS dos servidores públicos, relativos ao 
período de abril de 2015 a dezembro de 
2018. Em 28 de janeiro de  2021, foi assina-
do um termo de acordo que será pago em 
60 (sessenta) parcelas mensais e sucessi-
vas de R$ 10 milhões, atualizadas pelo 
IPCA acumulado, conforme Lei n° 
17633/2013. Esse acordo permitiu ao 
Estado cumprir com os princípios do cará-
ter contributivo e do equilíbrio �nanceiro 
e atuarial, consagrados no artigo 40 da 
Constituição Federal e na Lei nº 
9.717/1998 e essenciais para a sustentabi-
lidade dos regimes de previdência dos ser-
vidores públicos.

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DE-
NOMINADA “CRC COPEL”: R$ 1,4 
BILHÃO

Há quase 30 anos, o Governo do Estado 
do Paraná herdou como herança uma 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS 
DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO 
PRAZOS (DMLP) - DISCOUNT BOUND 
002

O total da dívida do mutuário Estado do 
Paraná, em 31 de agosto de 2020, repre-
sentavam o montante de US$ 64,5 milhões 
ou R$ 363 milhões, em cotação à época, 
junto a Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN. Em conta garantia, dispunha-se de 
US$ 61,9 milhões ou R$ 348 milhões, em 
cotação à época.

ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE 
DÍVIDAS: ROTAS DO DESENVOLVI-
MENTO

O contrato de �nanciamento interno 
denominado rotas do desenvolvimento, 
celebrado com o Banco Brasil, em junho de 
2017, tinha como prazo �nal de amortiza-
ção junho de 2027.

RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PRE-
VIDENCIÁRIA POR MEIO DO TERMO 
DE ACORDO CAPREV Nº 0179/2021

O Fundo de Previdência (FP) era CREDOR, 
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des públicas condições de saldar os corres-
pondentes débitos tributários. Buscando 
atender ao interesse público e o princípio 
da economicidade, que objetiva a minimi-
zação dos gastos públicos, o Estado rema-
nejou R$118,5 milhões do seu orçamento, 
em setembro de 2021, possibilitando a 
liquidação e quitação da dívida do PASEP 
de 89% dos órgãos de governo do Paraná. 
O atraso no pagamento pelo mínimo 
dessa obrigação, além de trazer consequ-
ências devido ao crescimento exponencial 
da dívida do governo estadual perante a 
União, gerava pendências junto ao Siste-
ma de Informações sobre Requisitos 
Fiscais do Tesouro Nacional (CAUC), 
impossibilitando a celebração de instru-
mentos para transferência de recursos do 
governo federal.

INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO 
DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA 
DÍVIDA PÚBLICA (SGDP) E PAGA-
MENTO DE PRECATÓRIOS E RPV 
(PRPV)
 Em atendimento ao projeto de moderni-

dívida no valor de R$ 346 milhões. Essa 
dívida foi contraída, originalmente, pelo 
governo federal que antes dos anos 90 
estabelecia o mesmo preço da tarifa de 
energia elétrica, vigente em todo o país, 
não importando qual fosse a concessioná-
ria e o Estado em que atuasse. Foi feita 
então uma operação de crédito para ante-
cipação da liquidação da dívida "CRC 
COPEL" junto ao Banco do Brasil (BB) no 
valor de R$ 1,4 bilhões substituindo o 
indexador da dívida, corrigida pelo IGP-DI 
mais juros de 6,65% ao ano e que se encer-
raria em 2025, por outro trouxe maior 
ganho ao Estado, com juros de 119% do 
CDI, durante 10 anos. Vale ressaltar, que o 
IGP-DI atingiu 36,55% no acumulado de 12 
meses em maio/21.

QUITAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS 
DO ESTADO RELATIVOS AO PASEP 
NOS TERMOS DO PARCELAMENTO 
INSTITUÍDO PELA MP Nº 38, DE 14 
DE MAIO DE 2002
A Medida Provisória (MP) Nº 38/2002, pos-
sibilita a diversos entes federados e entida-
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do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, 
passando para a iniciativa privada em 
2000 devido a incorporação feita pelo 
Banco Itaú Unibanco. Estão sendo realiza-
dos estudos mapeando todo o processo, 
desde o seu início na origem da dívida 
relativa a securitização agrícola, passando 
pela privatização do BANESTADO, até os 
dias atuais. A Procuradoria Geral do Estado 
– PGE foi consultada para dar um parecer 
sobre todo o processo.

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA A RECUPERA-
ÇÃO DE RECEBÍVEIS (FGTS, IRECEBÍ-
VEIS (FGTS, IRRF, PIS/PASEP, FCVS E 
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E 
TRABALHISTAS)

O Estado do Paraná �rmou contrato com 
a Fundação Instituto de Pesquisas Econô-
micas (FIPE) que realizará auditorias opera-
cionais no Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), Programa de Integração 
Social e Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (PIS/PASEP), 
Fundo de Compensação de Variações Sala-

zação da Gestão Fiscal do Estado do 
Paraná II – PROFISCO II, a partir do redese-
senho dos processos serão desenvolvidos 
os novos sistemas: (i) Sistema de Gestão da 
Dívida Pública (SGDP); e (ii) Sistema de 
Pagamento de RPV e precatórios. Ambos 
os sistemas permitirão ao Estado uma 
melhor gestão das dívidas contraídas por 
meio de um maior grau de automação dos 
recursos públicos disponíveis para paga-
mento, informando sobre o pagamento de 
precatórios, RPV’s e as retenções legais, 
permitindo com isso um melhor acompa-
nhamento dos repasses efetuados ao 
TJ-PR em cumprimento do plano de paga-
mento de precatórios.

REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A 
SITUAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE A 
CARTEIRA DE CRÉDITO RURAL SE-
CURITIZADO - LEI N° 9.138/1995
Trata-se de pendência relativa a créditos 
com a União que decorrem do programa 
de securitização agrícola, estabelecidos 
pela Lei 9.138/1995. Originalmente, essa 
pendência era responsabilidade do Banco 
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riais (FCVS) e encargos previdenciários e 
trabalhistas. O objetivo é identi�car valo-
res a serem compensados e deduzidos da 
dívida previdenciária junto à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, fruto de recolhi-
mentos sobre a folha de pagamento dos 
servidores públicos estaduais, nos últimos 
5 (cinco) anos, de 2017 a 2021, o que 
importaria em ganhos relevantes para o 
Estado.
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contabilidade de custos no âmbito do 
poder executivo do Estado do Paraná. 

Para a contabilidade de custos aplicada 
ao setor público é de fundamental impor-
tância a implantação de uma metodologia 
de contabilidade de custos e�caz, para 
melhorar a qualidade dos gastos públicos, 
com o objetivo de proporcionar um retor-
no satisfatório para a sociedade, através da 
boa gestão das políticas públicas que evi-
denciem os custos dos bens e serviços, 
produzidos e ofertados.   A gestão de 
custos no estado bene�ciará todos os 
cidadãos paranaenses, esse é o nosso 
objetivo; 

- Formalização de comissão interpoderes: 
para implementação uníssona da Portaria 
n.º 548, de 24 setembro de 2015, que 
dispõe sobre prazos-limite de adoção dos 
procedimentos contábeis patrimoniais, 
além da comissão instituída exclusiva - 
mente para o poder executivo, ambas sob 
a presidência da contabilidade geral do 
Estado;

- Aprovação das contas do governador 
referentes ao exercício 2020: Com menor 

A siretoria de Contabilidade Geral do 
Estado (DCG), órgão central da Contabili-
dade do Estado do Paraná, é responsável 
pela coordenação e orientação da execu-
ção da política contábil no âmbito da 
administração direta, indireta e fundacio-
nal do Estado, consolidação das contas, 
elaboração das demonstrações contábeis 
consolidadas do Estado, além de organizar 
e direcionar os procedimentos contábeis 
com vistas a uma gestão responsável. 

A Contabilidade Geral do Estado promo-
veu mudanças nos últimos anos e avançou 
com ações de transparência das contas 
públicas:

- avanço signi�cativo no ranking da quali-
dade da informação contábil da secretaria 
do tesouro nacional: Paraná avançou da 
14.ª colocação, em 2019, para a 5.ª coloca-
ção, em 2020, sendo o 1.º da Região Sul. 
Dados publicados em novembro de 2021.

- Revisão do projeto modelo de gestão de 
custos implantado: publicada resolução 
Conjunta SEFA/SESA/SEED nº 17/2021, de 
04 de novembro de 2021, que instituiu 
comissão de estudo e Implantação da 
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número de ressalvas, recomendações e 
determinações dos últimos 10 anos, 
cabendo dizer que o trabalho por parte do 
poder executivo obteve melhora progres-
siva, o que mostra que a administração 
estadual, com apoio da DCG, tem se preo-
cupado em atender o que é requerido 
pelo órgão de controle, sendo que a ques-
tão contábil foi alvo de destaque pelo rela-
tor das contas. 

Tabela 5 - Nota CAPAG

CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Com as contas equilibradas e em dia, o 

Paraná continua entre os estados aptos a 
receber garantias da União para novos em-
préstimos. A capacidade de pagamento 
(Capag) paranaense, que segue com nota 
B – numa escala de A a D, com boas pers-
pectivas de chegar na nota A para o próxi-
mo exercício.

*Fonte: Tesouro Nacional
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desde 1997, em consonância com as dire-
trizes do Programa Nacional de Educação 
Fiscal. As ações desenvolvidas fundamen-
tam-se em algumas linhas para o exercício 
da cidadania �scal, como a  função social 
do tributo para a garantia dos serviços 
públicos (educação, saúde e segurança) e 
incentivo à participação democrática e ao 
controle social sobre a correta aplicação 
dos recursos arrecadados através dos 
tributos. 

Na Fazenda, os trabalhos estão sob a 
coordenação da escola fazendária do 
Paraná e buscam trazer novas alternativas 
na disseminação dos conteúdos com foco 
nas ferramentas digitais. 

Ao longo de 2022, serão desenvolvidos 
também vídeos educacionais com temáti-
cas especí�cas relacionadas à educação 
�scal que serão incluídas no ano letivo dos 
alunos do ensino fundamental e ensino 
médio da rede pública do Estado.  

Capacitação e Desenvolvimento: O Pro-
grama de Capacitação da Sefa é um instru-
mento que orienta as ações de formação 
continuada da Escola Fazendária do 

A Educação Fiscal é um processo que visa 
a construção de uma consciência voltada 
ao exercício da cidadania. O objetivo é 
propiciar a participação do cidadão no 
funcionamento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de controles social e �scal do 
Estado.

O tributo é um instrumento que pode e 
deve ser utilizado para promover as mu-
danças e reduzir as desigualdades sociais. 
O cidadão, consciente da função social do 
tributo como forma de redistribuição da 
renda nacional e elemento de justiça 
social, é capaz de participar do processo 
de arrecadação, aplicação e �scalização do 
dinheiro público.

Um dos grandes projetos que está sendo 
desenvolvidos pela área é o Educação 
Fiscal nas Escolas que tem como foco levar 
a cultura da cidadania �scal para as salas 
de aula. O projeto está sendo implementa-
do pelo Governo do Estado, por meio das 
secretarias estaduais da fazenda e da edu-
cação e do Esporte.

O projeto de Educação Fiscal na Secreta-
ria de Fazenda está  institucionalizado 
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Reequilíbrio Fiscal, Contabilidade Pública, 
a Live Caminhos para a Reforma Tributária, 
o Painel Interativo Boas Práticas de Ouvi-
doria e Transparência, dentre outros; 

- Realização de cursos on-line de forma 
síncrona, possibilitando manter as ações 
de capacitação diante das restrições 
impostas pela prevenção à covid-19, como 
os cursos de Sistema de gestão de proje-
tos, Programa de Formação em Business 
Intelligence, encontro de Grupos Orça-
mentários Setoriais;

- Realização da I e II Semana de Conscien-
tização Tributaria, em atendimento à lei 
19862/2019, que estabelece a execução 
do evento todos os anos na última semana 
do mês de novembro. O evento foi realiza-
do de forma on-line, transmitido pelo You-
tube, com registro de mais de 30.000 visu-
alizações;

- Ampliação do público-alvo da Efaz, 
tanto no âmbito interno como maior 
alcance do público externo;

Produção de Série de vídeos para Educa-
ção Fiscal: No intuito de orientar e cons-
cientizar toda a sociedade sobre a impor-

do Paraná, contendo os eventos que serão 
realizados durante determinado período, 
com o objetivo de prover a quali�cação 
dos servidores da Sefa e da Receita Estadu-
al do Paraná em todo o estado.

O programa oferta 5037 vagas de capaci-
tação, que envolvem cursos, seminários, 
congressos, com instrutoria interna e 
externa. Este programa serve como base 
para que a Sefa efetue contratações de 
vagas e eventos in company junto a forne-
cedores que atuam na área de educação 
corporativa.  

Ao longo dessa gestão foram desenvolvi-
das as seguintes realizações:

- Seminário Gestão Pública: Desa�os e 
Oportunidades da Administração;

- Reunião do Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária – CONFAZ, do Comitê Nacio-
nal de Secretários de Fazenda dos Estados 
e do DF – COMSEFAZ e da Comissão de 
Gestão Fazendária – COGEF;

- Seminário Gestão de Riscos: Desa�os e 
Oportunidades no Setor Público;

-  Webinários com temas diversos, como 
o Impactos da Pandemia, Caminhos para o  
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trabalhos de todo o país, com relatos de 
experiências no campo digital, de forma a 
subsidiar o planejamento de novas ações 
para ampliação do público-alvo da educa-
ção �scal em volume, diversidade e capila-
ridade em todo o Paraná. 

NOTA PARANÁ 
O Nota Paraná, programa vinculado à 

SEFA Paraná, foi criado para incentivar o 
consumidor a exigir o documento �scal no 
momento das compras e, assim, receber 
parte do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos 
estabelecimentos. O programa passou a 
distribuir, na gestão do secretário Renê 
Garcia Junior, R$ 5 milhões mensais em 
prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o 
prêmio máximo, de R$ 1 milhão, além de 
prêmios no valor de R$ 20 mil para entida-
des sociais. Ao todo, já são 28 milionários 
espalhados pelo estado com o programa. 
Também houve a criação do Paraná Pay, 
por meio do Decreto nº 5.577/2020, como 
forma de apoiar a retomada do setor de 
turismo, com sorteio de prêmios mensais 

tância do exercício da cidadania �scal, a 
Secretaria de Estado da Fazenda divulga a 
campanha “Cidadania Fiscal’” elaborada 
em formato audiovisual pela Escola Fazen-
dária (Efaz). São vídeos que explicam de 
maneira didática e e�caz a função social 
do tributo e o controle social sobre a apli-
cação dos recursos arrecadados e seu fun-
cionamento de modo geral.

A série com quatro vídeos educativos foi 
publicada no Youtube e redes sociais da 
SEFA, com utilização de linguagem acessí-
vel, de forma a permitir a compreensão de 
qualquer público interessado: 1ª série – 
Cidadania Fiscal; 2ª série – Transparência e 
Controle Social. 
Realização de curso de disseminadores de 
Educação Fiscal: foi realizado contando 
com representantes dos 32 NRE – Núcleos 
Regionais de Educação, da SEED, de forma 
a integrar as disciplinas de matemática e 
educação �nanceira e ampliar a re�exão  
sobre cidadania �scal no ensino funda-
mental e médio no Paraná. 

Realização do Seminário de inovação 
digital em educação �scal, que reuniu 



para utilização em estabelecimentos do 
setor. Superação da marca de 4 milhões de 
usuários cadastrados no Programa Nota 
Paraná e 1,8 milhões de usuários no Pro-
grama Paraná Pay. 

Instituição de bilhetes em dobro para 
participação nos sorteios dos Programas 
Nota Paraná e Paraná Pay para as notas 
�scais emitidas com identi�cação de CPF 
no setor de gás e combustíveis. 

Destinação de créditos do Programa 
Nota Paraná a consumidores do setor de 
combustíveis. 

Distribuição de mais de um bilhão em 
créditos no Programa Nota Paraná, de 
janeiro de 2019 a março de 2022 e mais de 
160 milhões de reais em prêmios pelo Pro-
grama Nota Paraná e Paraná Pay, de janei-
ro de 2019 a março de 2022.
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Gráfico 9 - Prêmios Distribuídos Nota Paraná

Fonte: Programa Nota Paraná
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