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Paraná apresenta ao Bird novo Sistema de Gestão Tributária
 O Governo do 
Paraná apresentou nes-
ta sexta-feira (31) a re-
presentantes do Banco 
Mundial (Bird) os primei-
ros resultados operacio-
nais de um novo Siste-
ma de Gestão Tributária 
(SGT) em desenvolvi-
mento para a Secretaria 
de Estado da Fazenda e 
financiado pela entida-
de.
 O sistema é uma 
solução integrada de 
modernização da arre-
cadação dos três impos-
tos a cargo do Estado – 
ICMS, IPVA e ITCMD.
 Na reunião, os 
técnicos da Receita Es-
tadual demonstraram o 
funcionamento do IPVA 

na ferramenta, feita de 
forma paralela ao siste-
ma antigo e plenamente 
aprovado.
 Apresen ta ram 
ainda o sistema dedica-
do ao ITCMD (Imposto 
sobre Transmissão Cau-
sa Mortis e Doação) que 
está em fase piloto, com 
melhorias que simplifi-
cam o processo para o 
cidadão.
 O novo sistema, 
de acordo com o diretor 
do Comitê de Gover-
nança do SGT, Mérito 
José de Souza, integra 
os mais de 20 sistemas 
em operação até agora, 
alguns com mais de 40 
anos, que não intera-
giam entre si. E amplia 

a transparência das con-
tas do Estado. “O SGT 
facilita o controle e a 
gestão de toda a arreca-
dação”, exemplifica.
 BIRD – O proje-
to SGT faz parte de um 
programa bem maior, 
chamado de projeto 
multissetorial, em que 
o Bird financiou US$ 
350 milhões a partir 
de 2013 para o Paraná 
investir nas áreas de 
saúde, educação, meio 
ambiente e agricultura, 
além do SGT e várias 
consultorias em outros 
setores. Neste momen-
to, o banco está fazendo 
a avaliação final de todo 
o programa.
 Com relação à 

modernização no siste-
ma de arrecadação fiscal 
apresentado agora pela 
Receita Estadual, os re-

presentantes do banco – 
o norueguês Kjetil Han-
sen-Shino e a brasileira 
Angela Porto –, se disse-
ram bastante satisfeitos. 
“Muito contentes com o 
que vimos e esperamos 
continuar a parceria com 
o Estado do Paraná”, de-
clarou Porto.
 C U S T O M I Z A -
ÇÃO – Para a execução 
do Sistema de Gestão 
Tributária, a Secretaria 
da Fazenda licitou, em 
2016, a aquisição de so-

lução integrada de ges-
tão tributária com forne-
cimento de software e 
serviços de consultoria, 
customização e treina-
mento. A solução de 
mercado adquirida é de-
nominada Oracle PSRM 
(Public Service Revenue 
Management – Geren-
ciamento da Receita do 
Setor Público, em tra-
dução livre), contrata-
da com customização e 
treinamento.
O contrato p ranaen-

se prevê prazo para a 
prestação de dois com-
ponentes distintos: um 
período de 36 meses 
para execução da fer-
ramenta, além de capa-
citação da equipe; do 
licenciamento, customi-
zação, parametrização 
além da capacitação da 
equipe; e mais 24 me-
ses de suporte, garan-
tia e operação assistida 
após o aceite final do 
produto completo.

Fonte: aen.pr.gov.br

Estado compõe grupo vencedor 
de prêmio mundial em

serviços públicos
 O Paraná faz parte 
do Grupo de Transformação 
Digital dos Estados e do Dis-
trito Federal (GTD.GOV), ven-
cedor do prêmio Global Public 
Service - Team of The Year 
na categoria Digitalização de 
Serviços Públicos. O grupo é 
representado pela Celepar e 
ta mbém pela Superin-
tendência Geral de Inovação 
(SGI), vinculado à Casa Civil.
 Promovido pela Apo-
litical, uma das maiores insti-
tuições de apoio a governos 
no mundo, a premiação mun-
dial é a mais importante para 
equipes que trabalham com 
inovação no setor público.
 Para o presidente da 

Celepar, Leandro Moura, o 
fato de o Paraná compor este 
grupo vencedor e ser reco-
nhecido com a conquista de 
um prêmio tão relevante no 
cenário mundial demonstra 
que o Estado e a Celepar es-
tão na vanguarda da inova-
ção no setor público. “Temos 
a missão de descomplicar a 
vida do cidadão paranaense 
com o uso da inteligência e 
tecnologia”, afirma.
 “Nada disso seria 
possível se não tivéssemos 
um time poderoso, unido e 
focado em transformar a vida 
dos brasileiros, entregando 
serviços públicos mais digi-
tais, ágeis e transparentes”, 

diz Tiago Ávilla, coordenador 
do GTD.GOV.
 GTD.GOV - Idealiza-
do pela Associação Brasileira 
de Entidades Estaduais de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (ABEP), e pelo 
conselho Nacional de Secre-
tários de Estado de Adminis-
tração (CONSAD), o grupo 
nacional reúne técnicos e 
gestores de 20 governos es-
taduais e distrital. Eles têm o 
objetivo de pesquisar, estu-
dar, e desenvolver soluções 
inovadoras para o processo 
de Transformação Digital que 
vem ocorrendo na administra-
ção pública do país.

Fonte: aen.pr.gov.br

Seminário vai discutir gestão de 
risco no setor público

 A Escola Fazendária 
(Efaz) da Secretaria de Esta-
do da Fazenda promove nes-
ta quarta-feira (5) o Seminário 
Gestão de Riscos: Desafios e 
Oportunidades no Setor Públi-
co, em parceria com a Procura-
doria-Geral do Paraná. Em foco, 
principalmente, assuntos como 
Compliance, Gestão de Riscos 
e Ética.
 Os painéis e palestras 
contarão com a presença de al-
guns dos principais pensadores 
dos temas envolvidos, como a 
especialista em Desenvolvi-
mento Municipal do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento), Cristina MacDowell; o 
controlador-geral de Minas Ge-
rais, Rodrigo Fontenele; e o con-
trolador-geral do Paraná, Raul 
Siqueira.
 Tanto a abertura como 
o encerramento serão feitos 
pelo secretário estadual da Fa-
zenda, Renê Garcia Jr.; pela 
procuradora-geral do Paraná, 
Letícia Ferreira da Silva; e por 
Raul Siqueira. O encontro tam-
bém terá apoio da Controladoria 
Geral do Estado.
 A participação de pa-
lestrantes de alta qualificação 
no cenário nacional vai garantir 
a reflexão sobre os desafios e 
as oportunidades gerados pelo 
tema, a abordagem, a imple-
mentação, os aspectos legais 

e conceituais, as etapas de ge-
renciamento de riscos e o com-
pliance.
 A programação foi de-
senhada para qualificar os ser-
vidores públicos sobre a otimi-
zação de recursos públicos na 
busca de resultados concretos 
para a sociedade paranaense.
 Entre os palestrantes 
estão o assessor especial da 
Secretaria da Fazenda do Cea-
rá, Marcos Saraiva; o assessor 
especial de Ética e Compliance 
da Secretaria da Fazenda de 
Alagoas, Rodrigo Bittencourt; 
o sócio da prática de Investiga-
ções e Compliance da KPMG 
One America, Raphael Soré; e o 
sócio diretor da EloGroup, espe-

cialista em gestão organizacio-
nal, Carlos Eduardo Gonçalves.
 O seminário é dirigido 
a funcionários das Secretarias 
de Fazenda dos vários Estados, 
servidores do Poder Executivo 
em geral, Legislativo e Judiciá-
rio, além de representantes de 
instituições públicas, de entida-
des de classe, da iniciativa pri-
vada e da sociedade civil orga-
nizada.
 O evento é gratuito e as 
inscrições já foram encerradas 
em função da grande procura. 
Será no auditório da Procura-
doria-Geral (Rua Presidente 
Carlos Cavalcanti, 598 – Centro/
Curitiba). 

Fonte: aen.pr.gov.br


