
Saiba quais foram os projetos e os grandes 
vencedores do 1º Prêmio RE-SET de Inovação

(SET -RN)

Talento e novas ideias se colocam em prática e esses feitos merecem ser reconhecidos. É assim
que ocorre com os servidores da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), que participaram 
da primeira edição do Prêmio RE-SET de Inovação, uma iniciativa do Laboratório de Inovação 
da secretaria (LabRE-SET) em parceria com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do 
Norte (Sinfern) e a Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual (Asfarn). 

A premiação visa valorizar e disseminar as práticas inovadoras implementadas no ambiente de 
trabalho e que contribuem para melhoria dos serviços prestados à sociedade pela SET, e que 
sirvam de inspiração para demais órgãos da administração pública. Três servidores se 
sagraram campeões desta primeira edição, conquistando troféus e outros prêmios. 

Realizado dentro da programação de atividades da Semana de Educacão Fiscal e Cidadania, e 
também da Semana do Auditor Fiscal, a seletiva e avaliação dos projetos inscritos ocorreu 
entre os dias 22 e 23 de setembro, no auditório do Sindifern. 

De acordo com a gestora do LabRE-SET, a auditora Eliane Dias, idealizadora da iniciativa, o 
Prêmio RE-SET de Inovação surge como uma das propostas para valorizar servidores da pasta 
que buscaram de maneira inovadora implementar alternativas para questões enfrentadas no 
ambiente de trabalho, e assim otimizar os serviços prestados ao público. 

“Ao estimular a inscrição de projetos na premiação, buscamos entender os caminhos que 
esses servidores percorreram até encontrar determinada solução para a problemática. Só em 
participar, isso já estimula o olhar mais atento às atividades que são realizadas, a identificação 
de possíveis entraves e, sobretudo, estimula e motiva os demais servidores. O prêmio só traz 
impactos positivos na forma de pensar as atividades e a sua execução em prol do todo”, 
defende Eliane Dias. 

A coordenadora da COFIC, Coordenadoria de Integração Fisco-Contribuinte da SET RN, Mara 
Bezerra, salienta que a excelência na prestação do serviço público e no atendimento aos 
contribuintes e à sociedade de forma geral sempre foi missão e objetivo primordial da 
secretaria, e iniciativas como o Prêmio Re-SET de Inovação vem fortalecer cada vez mais esse 
viés, novo paradigma na relação fisco-contribuinte. 



A primeira edição do Prêmio RE-SET de Inovação contou com nove projetos inscritos, que 
foram apresentados em forma pitch para uma banca de jurados. Confira abaixo os vencedores 
e os respectivos projetos.

● 1° COLOCADO 

Projeto: Monitoramento de alíquotas praticadas nos documentos fiscais de saída.

Equipe: 

1. Inácio José Oliveira Sousa (apresentador)



2. Otamar Cândido Freire

3. Valmir Martins da Silva

Características Do Projeto: Projeto implantado entre 1 e 2 anos.

Desafio: Alguns contribuintes do ICMS praticam em suas vendas (Emissão de Documentos 
Fiscais DF-e ) alíquotas em desconformidade com a legislação vigente, devido a utilização de 
um cadastro de produtos, em sua base de dados, errônea ou equivocada, tendo como 
consequência para o Estado uma diminuição do ICMS devido.

Público Alvo: O Estado, tendo em vista que o incremento da arrecadação proporciona para a 
população do RN serviços públicos de melhor qualidade.

 

● 2° COLOCADO 

Projeto: Novo RICMS

Equipe:

1. Maria Alzenete Xavier Moura (Apresentadora)

2. Larissa Maciel  

3. Jane Carmem  

Características do Projeto: Projeto implantado há menos de 1 ano.

Desafio: O Regulamento do ICMS vigente está com muitos artigos obsoletos, revogados e 
repetidos, tornando o uso difícil para os contribuintes, contadores e auditores. O desafio será 
tornar o Regulamento do ICMS adequado às novas metodologias de apresentação, mais 
enxuto com o objetivo de facilitar o uso e compreensão pelos usuários.

Público Alvo: Contribuintes, contadores, advogados e auditores fiscais.

● 3° COLOCADO: 

Projeto: Gestão Integrada do Trabalho

Equipe:

1. Abraão Padilha de Brito (Fiscal - Conselho de Recursos)

2. Sayonara Pereira de Oliveira (Apresentadora)

Características do Projeto:  Projeto implantado há menos de 1 ano.

Desafio: Com a pandemia se acentua a necessidade de gestão do trabalho não mais somente 
de forma presencial, mas remota e híbrida. Assim a SET/RN iniciou a implementação da Gestão
Integrada do Trabalho, para de um lado aperfeiçoar a gestão das atividades operacionais, e por
outro lado, buscar a implementação de uma gestão direcionada para resultados. Neste 



processo o desafio a ser enfrentado será implementar inicialmente a gestão do trabalho 
híbrido e posteriormente a gestão do trabalho presencial, de modo a se buscar o alinhamento 
do operacional com o planejamento tático e estratégico.

Público Alvo:  Todos os servidores da SET/RN


