
INFORMATIVO
Recife, 25 de Novembro de 2013Servidores da Fazenda ganham programa 

para melhoria da qualidade de vida

 A melhoria da qualidade de vida não é um assunto que 
deve ser tratado apenas no ambiente doméstico. Pelo 
contrário. As vivências no trabalho  passa boa parte do 
tempo, refletem diretamente no convívio familiar. Além disso, 
as organizações bem-sucedidas têm apontado como 
essencial o investimento em ações que proporcionem 
satisfação e bem-estar. Preocupada com isto, a 
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) lançou o 
Programa Qualidade de Vida da Sefaz - Qual Vida. Em uma 
iniciativa inédita, a ação abrange os pilares físico/saúde, 
motivação, cultura/lazer, valorização social e meio ambiente e 
segurança do trabalho.

O programa foi lançado no início deste mês, no auditório do 
Edifício Sede. "Este é um marco para a Secretaria da 
Fazenda. As pessoas são, sem dúvida, o maior patrimônio do 
Estado e, com o Qual Vida, a Sefaz passa a oferecer 
condições que fortalecem a auto-estima e trazem motivação, 
melhorando efetivamente a qualidade de vida de todos", 
ressaltou a superintendente de Gestão de Pessoas, Marília 
Lins. 

Construído a partir das melhores práticas de gestão, o 
programa está estruturado em ciclos anuais de ações, que 
ocorrerão mensalmente, com referência, por exemplo, nas 
datas comemorativas. Palestras, oficinas, campanhas 
educativas e solidárias, realização de exames, concursos, 
eventos festivos, mini cursos e outros, serão as ferramentas 
utilizadas para o desenvolvimento, atingindo todo o corpo 
funcional da Sefaz. Já na ocasião do lançamento, foi 
ministrada pela cardiologista Fátima Buarque, uma palestra 
sobre Hipertensão. 

A proposta do Qual Vida é promover ações voltadas para 
saúde, estimulando a adoção de um estilo de vida saudável, 
contribuindo para a prevenção de doenças; para a 
valorização do servidor, motivando e aumentando a adesão 
com relação às atividades profissionais exercidas, de 
maneira a aumentar a produtividade da instituição; e para 
fortalecer as relações sociais e institucionais, humanizando 
as relações interpessoais e, consequentemente, prestando 
um serviço de melhor qualidade ao cidadão. 

São vários os diferenciais oferecidos pelo programa, no 
entanto,um dos pilares -Valorização Social e Meio Ambiente-, 
trabalha uma questão essencial, a aposentadoria. Então, 
inserido no Qual Vida, está o Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA). O PPA é voltado especificamente para 
os servidores que estão em licença médica por período 
superior a dois anos, recebendo abono permanência, a dois 
anos da aposentadoria compulsória e aqueles que atendam 
os requisitos legais para a aposentadoria em até dois anos. 

"O Programa de Preparação para Aposentadoria, que 
representa um anseio dos servidores, é um inegável e 
importante instrumento de gestão de pessoas, além de 
exigência da LOAT. Esses aspectos reforçam a importância 
do mesmo e a necessidade de darmos amplo conhecimento 
a todos, para evitar a não adesão e futuros equívocos de 
entendimento e prática", ressaltou Marília.

Dentro desta perspectiva, serão trabalhados aspectos como 
saúde e qualidade de vida, previdência e administração 
financeira, tempo livre e lazer, reestruturação afetiva, 
emoções e sentimentos, resgate de potencialidades, 
empreendedorismo e projeto de vida. "A aposentadoria deve 
ser encarada como uma troca de ocupação, e não como o fim 
de vida, como é vista por muitos. A proposta é trabalhar esta 
dificuldade e mostrar que esta é apenas mais uma etapa", 
completou.

O Qual Vida, ainda de acordo com Marília, terá uma gestão 
participativa, com a criação de uma comissão permanente 
para acompanhar, propor ajustes e monitorar os resultados. 
As ações serão coordenadas pela Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP).
    

Irina Terezo - 21 de junho de 2013
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A SEFAZ/PE LANÇA O PROGRAMA DE 
PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

 O afastamento do mundo do trabalho e tudo o que ele 
representa  provoca a perda de referências e pode trazer à 
tona sentimentos de vazio existencial e desvalorização social  
ao comprometer  a identidade pessoal e social  formada por 
tantos anos de trabalho. Comumente, a transição para a 
aposentadoria tem sido permeada por  contradições, 
conflitos, ansiedade e medo, principalmente pela falta de  um 
planejamento  para usufruir melhor o tempo nessa nova fase 
da vida.

A SEFAZ/PE, através de sua Superintendência de Gestão de 
Pessoas –SGP, compreendendo a importância de reforçar a 
atitude positiva dos servidores diante dessa transição está 
implantando o Programa de Preparação para a 
Aposentadoria – PPA, uma ação pioneira e inovadora na área 
de gestão de pessoas.

O PPA foi construído com base legal na Política Nacional do 
Idoso (Lei 8842/94), no Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003) e 
na Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado de 
Pernambuco – LOAT (Lei Complementar nº 107/2008) e em 
demandas expressas pelos servidores fazendários, inclusive 
através dos seus órgãos de classe.

O PPA tem como principais objetivos: 
• Prevenir os diversos problemas que a aposentadoria 
não planejada pode trazer por meio de reflexões e 
planejamento para esta nova etapa de vida;
• Criar um clima de respeito e valorização ao servidor  
prestes a se aposentar;
• Possibilitar a construção ou o aprimoramento de um 
Projeto de Vida pessoal e profissional.

O PPA da SEFAZ-PE está estruturado em 10 encontros 
semanais, totalizando 30 horas/aula, a partir da programação 
abaixo:

Marília Lins - 13 de agosto de 2013
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SGP e ESAFAZ consolidam a parceria com o 
GDFAZ/IEFEBrasil e fecham o ano com núme-
ros consideráveis de capacitações realizadas 
nos curso de EaD
 

 

 A parceria da Superintendência de Gestão de Pessoas e 
Escola Fazendária com o Grupo de Desenvolvimento do Servi-
dor
Fazendário (GDFAZ) e o Instituto de Estudos Fiscais dos Esta-
dos (IEFE Brasil), no ano de 2013, foi além do esperado em 
relação ao número de alunos inscritos nas turmas exclusivas 
de ensino à distância
 
Desde 2012, a SEFAZ/PE e o GDFAZ/PE decidiram se unir 
para aumentar o número de servidores capacitados no Brasil, 
com a troca de vagas de cursos ofertados pelos diversos esta-
dos, e atingir a excelência no quesito EaD.
 
O Estado de Pernambuco tem sido fundamental na campanha 
de formação dos servidores de Secretarias de Fazenda Esta-
duais. A Esafaz/PE não limita suas vagas para inscrição nas 
disciplinas à distância e com isso fez com que uma grande 
quantidade de 
servidores de outros estados buscasse capacitação no Portal 
da Escola.
 
No período entre março e novembro de 2013, foram 1.564 
servidores inscritos de 17 estados do Brasil e 1.172 aprova-
dos, sem contar com os alunos de novembro que ainda não 
encerraram seus cursos. Os cursos tutoriais obtiveram ótima 
avaliação pelos 
inscritos.

Marina Maranhão - 22 de novembro de 2013

 

Balanço Anual/2013 dos capacitados do GDFAZ 

Mês Turmas Inscritos Aprovados Estados 
Março 10 330 291 ES, MA, PB, CE, PI, SE, AM, RN, PA 
Abril 11 349 296 AM, CE, PB, PI, RN, AL, AP, ES, MA, PA 
Maio 6 227 187 AP, ES, PA, PB, RN, AL, AM, GO, MA, SC, PI, BA, SE  
Junho 6 178 151 ES, PA, PB, PI, RN, AL, AM, AP, CE, SC, SE, GO, MA, BA 
Julho 5 143 128 AL, BA, ES, GO, MA, PB, SC, SE, CE, AM, PI, AP, SP 

Agosto 6 65 54 ES, PA, PI, SP, AM, SC 
Setembro 6 38 21 PB, AP, AM, PI, RN, BA, ES 
Outubro 6 64 44 ES, MA, MG, PB, PI, ES, AP, RN 

Novembro 7 170   AL, ES, MA, PB, PI, PR, RN, AP, SC 
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Encerramento da Campanha Cupom do Bem  
Ano II - 2013

A gincana entre equipes da Esafaz com propósito de conscien-
tizar sobre a importância da arrecadação do cupom fiscal – 
fonte de incremento para a receita pública através do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
(ICMS) - teve fim no dia 04/11. Este ano a campanha arreca-
dou mais que o ano passado, apesar de não poder contar com 
notas de gasolina e derivados.

A gincana teve duração de quatro meses e as pessoas que 
atuam na Escola Fazendária foram reunidas em cinco equipes, 
tendo o grupo branco se consagrado vencedor por ter arreca-
dado o maior número de cupons (em quantidade e valores). O 
total geral de cupons fiscais foi de 77.765, com arrecadação 
de R$ 2.285.043,46.
 
A entidade beneficiada com os resultados da campanha é a 
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA), em 
Santo Amaro.

Marina Maranhão - 05 de novembro de 2013

Esafaz inicia curso de NBCASP

Teve início dia 07 de outubro a capacitação "Convergência 
Contábil no e-Fisco", destinada aos servidores que atuam com 
este sistema no Estado. O curso está sendo ministrado pela 
Secretaria da Fazenda, através da Contadoria Geral do 
Estado, sob a coordenação da Escola Fazendária.

Equipes Qtd. de Notas Valor Ranking 
Branco 41.649 688.905,95 1º 

Vermelho 20.178 680.099,38 2º 

Amarelo 8.972 677.964,49 3º 

Azul 3.078 129.964,25 4º 

Verde 3.888 108.884,39 5º 

 

Trata-se dos novos procedimentos operacionais originá-
rios das demandas associadas à implementação do pro-
jeto de adequação da Contabilidade Pública, adotada no 
Estado de Pernambuco para atender às exigências das 
novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (NBCASP).

Vale ressaltar que os usuários do sistema e-Fisco deve-
rão estar capacitados e aptos à nova realidade, ora apre-
sentada, até o final de 2013, tendo em vista que a partir 
do exercício de 2014, o Estado será obrigado a utilizar o 
sistema de acordo com as novas regras. A previsão é 
que sejam realizadas 32 turmas e capacitados 580 servi-
dores.

O curso é dividido em três módulos que se subdividem 
da seguinte forma:

Módulo 1 : Documento hábil

               Liquidação

               Pagamento de empenho

Módulo 2 : Documento hábil

               Liquidação de empenho

Módulo 3 : Documento hábil

               Pagamento

               Ingresso de recurso

Marina Maranhão - 23 de outubro de 2013

Encerramento do Curso para Promoção de 
Auditores Fiscais 2013

Foi encerrado na tarde de terça-feira (22/10), o curso 
para promoção de Auditores Fiscais, com a aplicação da 
prova objetiva. Além da disciplina presencial de “Noções 
de Direito Tributário”, este ano foram realizadas duas 
disciplinas à distância: "Noções de Direito Financeiro" e 
"Crimes Contra a Administração Pública e Contra a 
Ordem Tributária", com excelente retorno dos alunos.

Em 2014 a Esafaz vai disponibilizar todas as três discipli-
nas à distância. Desta forma, o Estado economiza recur-
sos e é capaz de atender os servidores de maneira mais 
prática e igualmente eficaz.
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Marina Maranhão - 23 de outubro de 2013

Curso de Noções de Direito Financeiro tem 
grande procura e duas turmas são abertas

O Curso de Noções de Direito Financeiro à distância, que 
teve início no dia 06/11, foi programado inicialmente para 
ter uma turma. Porém, a proposta do curso agradou aos 
alunos e teve uma grande procura, a ponto de ser necessá-
rio que uma segunda turma fosse aberta. Noções de Direito 
Financeiro aborda a receita pública, a despesa pública e os 
tribunais de contas e tem como tutor, Carlos Antunes Freire 
e como instrutor, João Carlos Cavalcanti.

Marina Maranhão - 22 de novembro de 2013


