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O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) está 
previsto na Constituição Federal no seu artigo 155, inciso II, e se constitui na principal fonte 
de receitas dos Estados e do Distrito Federal. No Estado da Bahia o ICMS foi instituído 
através da Lei n º 7.014/96. 

Referindo-se ao recolhimento do ICMS a Lei nº 7.014/96, alterada pela Lei nº 8.534/02, no 
seu Artigo 32, coloca-se da seguinte maneira: 

Art. 32. O imposto será recolhido junto à rede bancária autorizada, entidades públicas 
ou privadas conveniadas, ou ao agente arrecadador da rede própria, no local da 
ocorrência da operação ou prestação tributável, no prazo e formas estabelecidas pelo 
regulamento ou convênio firmado. 

Conforme previsto no Regulamento do ICMS (RICMS), Decreto nº 6.284/97, o recolhimento 
do imposto e seus acréscimos deverá ser feito através de Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE); carnê de pagamento ou autorização do sujeito passivo (contribuinte) para debito em 
conta ou cobrança através de agente credenciado pela Secretaria da Fazenda, no caso de 
microempresa. Quando o recolhimento for devido a Unidade da Federeção diversa do 
domicilio do contribuinte, será utilizada a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais (GNRE). O DAE e a GNRE estão disponíveis ao contribuinte e seus representantes 
em formulário impresso ou por meio eletrônico em site da Secretaria da Fazenda da Bahia 
(SEFAZ). O local para pagamento destes documentos será as instituições bancárias (bancos 
comerciais) credenciadas ou a rede própria da Secretaria da Fazenda. No caso dos bancos já 
está disponível ao contribuinte a opção do recolhimento através de meios eletrônicos, via 
Internet em “home banking” e terminais de auto-atendimento de algumas instituições 
credenciadas.  

A portaria nº 619 de 16 de dezembro de 1998, em suas disposições preliminares, Artigo 1º, 
constitui o Sistema de Arrecadação da seguinte forma: 

“Art. 1º O Sistema de Arrecadação de Tributos Estaduais – SAT, é constituído pela 
Secretaria da Fazenda, por suas estruturas informacionais e administrativas, por outros 
órgãos conveniados e por instituições financeiras contratadas, por normas e 
procediementos.” 

As redes arrecadadoras estão previstas no artigo 9º, da mesma Portaria, composta por: 

�
5HGH�%DQFiULD�GH�$UUHFDGDomR��IRUPDGD�SHORV�EDQFRV�RILFLDLV�H�SDUWLFXODUHV�DXWRUL]DGRV�
Atualmente a Secretaria da Fazenda mantém contratos com as seguintes instituições 
bancárias: Banco do Brasil, Banco Brasileiro de Descontos (BRADESCO), Banco do 
Nordeste, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banco do estado de São Paulo, Banco do 
Estado de Sergipe, Banco do Estado de Minas Gerais, Nossa Caixa Nosso Banco, Banco Itaú, 
Banco ABN AMRO Real, Banco União de Bancos Brasileiros, Banco Capital, Bankboston 
Banco Múltiplo e Coelba S/A. 

Em 2001 a SEFAZ implantou o DAE com código de barras, disponibilizando o pagamento via 
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homebanking. Em 2002 implantou o pagamento on-line em parceria com o Banco do Brasil 
para facilitar ainda mais a arrecadação de tributos para o contribuinte, e garantir maior 
controle da secretaria sobre os valores arrecadados com atualização instantânea em seus 
sistemas de controle. O serviço permite ao contribuinte efetuar o pagamento dos tributos 
estaduais através das agencias e do homebanking do BB, o que representa 20% da quantidade 
de DAEs arrecadados e 25% do volume total da arrecadação da Sefaz sem a necessidade de 
emissão deste documento.  

Para o pagamento de impostos de forma espontanea a SEFAZ tem convênio com o Banco do 
Brasil e o Banco Bradesco que disponibiliza a receita e a informação em seus sistemas a cada 
10 (dez) minutos.  

Para pagamentos na forma de débito em conta de parcelamentos estão credenciados o Banco 
do Brasil, Banco Bradesco e o Banco Itaú.  

�
5HGH�3UySULD�GH�$UUHFDGDomR��FRQVWLWXtGD�SHORV�IXQFLRQiULRV�GD�6HFUHWDULD�GD�)D]HQGD�
FRP�IXQomR�DUUHFDGDGRUD�
A Rede Própria de arrecadação é composta por funcionários que exercem o cargo de Agente 
de Tributos Estaduais com função arrecadadora, que atuam principalmente nos Postos Fiscais 
e Unidades Moveis de Fiscalização - UMFs, objetivando a arrecadação dos tributos estaduais 
onde não é possível faze-la por intermédio da rede bancaria ou em decorrência da localização 
de onde se dá a exigência do tributo, distantes das agencias bancarias às quais, via de regra, 
estão localizadas nos centros das cidades.  

Para a prestação de contas dos agentes arrecadadores a Secretaria da Fazenda mantém 
contratos com as seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil, Banco Brasileiro de 
Descontos (BRADESCO) e Banco do Nordeste. 

O processo de arrecadação de Tributos na SEFAZ passou ao longo dos tempos por 
significativas mudanças em decorrência da evolução teconologica sempre objetivando maior 
controle, segurança e uma maior brevidade na disponibilização dos recursos. 

 Em um primeiro momento, o recolhimento dos tributos por parte do Contribuinte era 
efetuado na própria repartição publica, chamada de Exatoria, ao funcionário público chamado 
Exator, que assumia a função de Agente Arrecadador, o qual desempenhava, também, a 
função de Caixa do Estado, realizando o pagamento das despesas públicas da sua região. 

Em seguida, a rede bancária comercial passa também a fazer o papel de Agente Arrecadador, 
propiciando uma maior quantidade de pontos para o recolhimento dos tributos, desafogando 
as repartições fazendárias. 

Entretanto, apesar de representar uma importante ampliação da quantidade de pontos de 
recolhimento, a rede bancária, devido ao grande numero de documentos recepcionados em 
regiões diversas e distantes, provocou a criação de novos controles, mais eficientes para o 
processamento da grande quantidade de documentos recebidos dos bancos arrecadadores. 

Quando se fala em arrecadação de tributos através da rede bancária, um dos aspectos que 
merece destaque é a capilaridade do sistema bancario, razão pela qual, a Rede Bancária, no 
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passado, não exercia uma importância significativa, devido à falta de agencias em diversos 
municípios. Esta realidade foi sendo modificada de maneira acentuada até os dias de hoje 
como pode-se ver na informação da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) em seu 
site que diz: “Atualmente todos os 5.659 municipios do Pais possuem dependências bancárias 
– fruto de parcerias dos bancos com redes de supermercados, correios, padarias, lotéricas, 
entre vários tipos de estabelecimentos comerciais.” 

 Pode-se verificar, desta forma, que o Sistema Bancário possui a capilaridade necessária para 
servir como meio para o pagamento de Tributos estaduais. 

Outras considerações sobre a utilização da Rede Bancária pode ser observada no artigo sobre 
Arrecadação de Tributos de Bogéa Soares e Seco (1997, p.2), que cita: 

O sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos do mundo, dispondo de 
instalações, tecnologia e processos para o atendimento de uma enorme clientela, em 
tempos hábeis, com confiabilidade e com uma capilaridade que abrange grande parte 
dos municípios. Além disto, vem investindo em terminais de auto-atendimento e 
“home banking”, através de Internet, para aliviar o problema das filas na agencias 
bancárias. 

Algumas formas de transação bancária já são utilizadas pela SEFAZ para o recebimento dos 
tributos, como o Debito Automático, onde o contribuinte autoriza a instituição bancária a 
programar o pagamento automático de débitos de parcelamentos tributários. Esta forma de 
recolhimento representa uma segurança adicional para a SEFAZ, e uma facilidade para o 
contribuinte já que não precisa preencher o DAE, nem comparecer a instituição bancária no 
dia dos pagamentos. 

O Home banking é outro recurso bancário amplamente utilizado com segurança pela SEFAZ, 
esta forma de pagamento representa para os contribuintes: facilidade, conforto, economia de 
tempo e menor custo, conforme descreve Bogéa Soares e Seco (1997, p.e): 

A facilidade para pagamento de impostos através do ´home banking´ deve ser 
disponibilizada pelas Administrações Tributárias Estaduais. No caso do ICMS – ainda 
mais que no Imposto de Renda – esta facilidade representaria conforto e redução de 
custos para grandes empresas e escritórios de contabilidade. 

Na SEFAZ-Ba atualmente o documento de arrecadação é emitido, por meio eletrônico, no seu 
site, dotado de código de barras no padrão da Federação Brasileira dos Bancos, não sendo 
admitido outros modelos para o recolhimento de Tributos Estaduais. Existe porém, um plano 
de contingência para o caso da impossibilidade da emissão do DAE eletrônico, sendo 
permitido o uso de outros modelos, ficando o seu recolhimento restrito ao Banco do Brasil e 
ao Banco Brasileiro de Desconto (BRADESCO). A Guia Nacional de Arrecadação de 
Tributos Estaduais também segue o mesmo padrão do DAE eletrônico, dotada de código de 
barras e emitida por processo eletrônico no site da SEFAZ. Somente o DAE da Rede Própria 
permanece em talonário fornecido pela Secretaria ao agentes arrecadadores, e sob rígido 
controle. 

As atividades da Rede Própria de Arrecadação são realizadas basicamente na fiscalização de 
transito. A fiscalização de mercadorias em trânsito ocorre nas rodovias federais e estaduais, 
por meio de pontos fixos conhecidos por Postos Fiscais, geralmente localizados nas fronteiras, 
onde os transportadores de carga são obrigados a parar para apresentar a documentação fiscal 
das mercadorias transportadas, para que o fisco faça o controle e a verificação da legalidade 



 5 

da operação. Uma outra modalidade de fiscalização de mercadorias em trânsito ocorre a partir 
do uso de veículos, chamados de Unidades Móveis de Fiscalização (UMFs) e que através de 
seus deslocamentos interceptam veículos transportadores de mercadorias, fiscalizam as 
fronteiras onde não existem postos fiscais, visitam estabelecimentos comerciais para aplicação 
de roteiros de fiscalização de natureza sumária e de menor complexidade que os roteiros de 
fiscalização de estabelecimentos. 

�
(6758785$�7(&12/2*,&$�'$�6()$=�
O inicio da informatização da SEFAZ remonta à década de 80 com o desenvolvimento dos 
sistemas de informação no ambiente PDLQIUDPH da Companhia de Processamento de Dados da 
Bahia - PRODEB, onde eram processados e armazenados os sistemas de cadastro de 
contribuintes, arrecadação estadual e crédito tributário. Estes sistemas formavam o Sistema de 
Informação da Administração Tributária – SIDAT. 

No ano de 1992 é desenvolvido o projeto Informatização das Inspetorias e Delegacias Fiscais 
- INDI, onde se replicava as bases de dados do SIDAT em servidores instalados nas 
respectivas Inspetorias e Delegacias espalhadas por todo o estado. Neste mesmo ano foi 
desenvolvido um módulo deste sistema para os postos fiscais, inicialmente 14 deles foram 
informatizados. Em 1995 surge na SEFAZ uma nova filosofia de gestão tributaria segmentada 
por grupos de atividade econômica e pelo porte de arrecadação, o Planejamento e 
Gerenciamento de Mercado - PGM, que para ser implantado fez-se necessário toda uma 
mudança tecnológica com a migração gradativa do ambiente PDLQIUDPH da Companhia de 
Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB, para uma arquitetura técnica  
denominada cliente x servidor. A partir daí, foram desenvolvidos novos VRIWZDUHV e 
implantadas novas soluções de KDUGZDUH, tornando a SEFAZ autônoma e gestora de seu 
próprio parque tecnológico. 

Hoje, a PRODEB ainda roda alguns sistemas mais pesados da SEFAZ, mas mesmos estes são 
manuseados através de sistemas mais amigáveis que utilizam espelhos da base de dados da 
PRODEB. Outros sistemas que envolvem terceiros, como os programas financeiros do 
Tesouro Estadual, a gestão e aplicação das contas públicas que são acessadas por outros 
órgãos e secretarias são mantidos na PRODEB, mas internamente na SEFAZ o seu acesso 
também se dá preferencialmente  pelos sistemas mais amigáveis. 

A Internet passou a ser um meio de relacionamento entre a  SEFAZ e os seus contribuintes a 
partir de 1997, quando foi disponibilizada a primeira versão de seu site  
<http://www.sefaz.ba.gov.br> focado no oferecimento de serviços ao contribuinte. O site 
oferecia apenas informações institucionais, possibilidade de envio de correio eletrônico, 
acesso aos textos legais, consulta a estrutura da Secretaria com nomes e endereços das 
unidades fazendárias.  

No início de 2001 foi disponibilizado no site da SEFAZ o resultado do Projeto Sefaz 100% 
Internet. O projeto tem como escopo a disponibilização de todos os serviços até então 
prestado aos contribuintes nas repartições fazendárias, criando assim uma unidade fazendária 
digital, onde o atendimento ao contribuinte adquire novos contornos, com a redução da 
burocracia, proporcionando acesso fácil, rápido e seguro em serviços e informações.  
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A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia possui uma estrutura de informática 
descentralizada, composta não apenas pela sua sede no Centro Administrativo da Bahia - 
CAB, mas também pelas suas diretorias regionais, inspetorias fazendárias, postos de 
atendimento e postos fiscais, distribuídos por todo o estado da Bahia. 

Atualmente, as diversas unidades da Sefaz estão interligadas através de uma rede remota 
Sefaznet (WAN), permitindo o compartilhamento de informações, aplicações e serviços por 
todos os usuários da Sefaz, além de um acesso dedicado à Internet e a rede ATM do CAB que 
permite comunicação com a PRODEB e demais secretarias e órgãos do estado localizados no 
CAB. 

A Sefaznet possui 52 redes locais (LAN - protocolo TCP/IP) interligadas através de diversas 
tecnologias como redes de pacote X.25, frame relay e satélite, contando com cerca de 1.700 
estações de trabalho e 85 equipamentos servidores distribuídos nas diversas LAN's. 

A arquitetura técnica da SEFAZ está baseada na arquitetura Cliente/Servidor, utilizando o 
sistema operacional Windows NT 4.0 Server nos servidores e Windows 95/98 nas estações 
cliente. Vários serviços estão disponíveis na Sefaznet, como Banco de Dados (MS-SQL 
Server v7.0), correio eletrônico (MS-Exchange Server 5.5), Internet e intranet (MS-IIS). 

 

)LJXUD�����'LVWULEXLomR�GDV�UHGHV�ORFDLV�GD�6()$= 

Fonte : SGF/DTI/GEDES – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados/Coordenação GEDES - Web 

A SEFAZ tem instalado em todas as suas unidades – Inspetorias Fiscais – quiosques de 
AutoAtende, onde o contribuinte pode acessar todos os serviços disponíveis no site da 
SEFAZ, inclusive, o calculo de impostos e a impressão do respectivo DAE para pagamento na 
rede bancária. 

Destaca-se o fato de que o auto-atendimento, proporcionado pela internet e pelos quiosques de 
AutoAtende, corresponde mais de 66% de todo atendimento Sefaz contra 34% de atendimento 
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de balcão, o que representa um considerável avanço em apenas 4 anos e enorme redução de 
custos tanto para a administração quanto para o contribuinte. 

� �����*�A�P�����!�0�W�'�*� �
 

A rede de quiosques Sefaz AutoAtende compreende os serviços básicos de inform ações ao cont r ibuinte, em issão de docum entos 
e consultas públicas.  

���0�����*� �$���&�*�$�&�������������,�'� � ���0����� ���!�*���*�A�P�����!�0�W�'�*� �

 

• I nform ações ao cont r ibuinte  

• Í ndices e Tabelas  

• Calendár io de pagamento de Im postos  

• Calendár io de entrega de declarações  

• Cert idão Negat iva de Débitos ( inclusive I PVA)   

• Cert idão de baixa  

• Em issão de DAE  

• I nform ações sobre o I PVA  

• I nform ações sobre Taxas  

• I nform ações sobre sua Nota é um  Show  
 

)LJXUD�����$XWR$WHQGH�±�6HUYLoRV�GLVSRQLYHLV 

Fonte : SGF/DTI/GEDES – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados/Coordenação GEDES – Web 

Os equipamentos de AutoAtende estão instalados em 46 localidades estrategicamente 
escolhidos, na capital e no interior do estado, em shopping centers e locais de grande 
movimento.  

Os contribuintes, ao utilizarem os serviços da SEFAZ na Internet, têm a segurança de que 
estão se relacionando com um VLWH que realmente pertence à Administração Tributária Baiana, 
e que os VRIWZDUHV copiados no referido VLWH foram por ela desenvolvidos e que as informações 
enviadas pela Internet estão devidamente protegidas, íntegras e seguras.��
Na avaliação do PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os 
Estados Brasileiros, em setembro de 2001, a Bahia foi considerada referência nacional nos 
serviços tributários oferecidos pela internet. Dos 40 serviços listados pelo programa, o 
<www.sefaz.ba.gov.br> oferecia 33 contra 31 de São Paulo, que vinha em segundo lugar.  
Ainda de acordo com o relatório do PNAFE o site da Sefaz da Bahia está no estágio mais 
complexo de presença na rede, uma vez que oferece a LQWHUIDFH de comunicação com outras 
entidades, recebimento e trâmites de documentos com valor legal. Hoje a SEFAZ oferece 
mais de quarenta serviços através do seu site, alguns dos quais, exclusivamente na Internet.   
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)LJXUD�����$YDOLDomR�GRV�6HUYLoRV�LPSODQWDGRV
Fonte: SGF/DTI/GEDES – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados/Coordenação GEDES – Web 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia tem dispendido grandes esforços na contínua 
atualização de sua plataforma tecnológica, sempre visando a obtenção de uma administração 
mais moderna e ágil, minimizadora de erros e que atenda ao contribuinte de forma eficaz.  

As UMF estão equipadas com tecnologias de ponta de controle e comunicação como a 
baseada no uso da tecnologia de localização, disponibilizada pelo Sistema GPS (Global 
Positioning System), que é um sistema de radionavegação e posicionamento, por satélite, 
desenvolvido pela Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos e colocado em operação na 
década de 90. 

O Sistema Navstar GPS é composto por uma constelação de 24 satélites que permite a 
definição do posicionamento de uma unidade receptora do sinal, que no caso pode esta 
instalada em um navio, um avião, ou veículo, em relação a um sistema de coordenadas 
geográficas. Este sistema, quando integrado a um SIG – Sistema de Informação Gerencial, 
permite a localização e visualização do posicionamento de uma UMF, com uma margem de 
erro de apenas 60 metros. 

A comunicação entre a Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito e as UMFs, é 
feita de forma integrada, unindo as funções de rastreamento, comunicação, acesso remoto à 
base de dados e gerenciamento de atividades. A solução utilizada é o Sistema Omnisat, 
desenvolvido pela Qualcomm Incorporated e trazido para o Brasil pela empresa Autotrac 
Comércio e Telecomunicações S.A. 

O Omnisat é um sistema de gerenciamento logístico, comunicação e rastreamento remoto de 
veículos, via satélite, que utiliza, de forma combinada, as funções de transmissão de dados do 
satélite BrasilSat, juntamente com a constelação de outros 24 satélites do Sistema GPS 
(Global Positioning System). 
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Fonte: Autotrac Comércio e Telecomunicação S/A 

O gerenciamento de todo o ambiente é feito por um software, denominado Qtracs-Br, que 
proporciona a interligação da unidade gestora da frota à estação terrestre de recepção dos 
sinais dos satélites BrasilSat e GPS, localizada em Brasília. 

O Qtrac-Br também integra as funções de banco de dados e rastreamento de veículos, a partir 
da utilização das bases cartográficas digitais das maiores capitais e municípios do país. O 
hardware instalado nos veículos é composto de uma antena de recepção e transmissão de 
dados, integrada a um receptor GPS, juntamente com um terminal de bordo, desenvolvido 
com especificações militares e capaz de suportar as condições adversas do ambiente onde as 
UMFS atuam, como: poeira, calor, quedas e principalmente a trepidação provocada por 
deslocamentos em estradas de barro e esburacadas. 

O terminal de bordo possui um teclado e uma tela de cristal líquido, que permite ao usuário 
enviar, receber mensagens e consultar informações disponíveis em um banco de dados, 
mesmo estando o veículo em movimento. 

 

)LJXUD�����$17(1$�(�7(50,1$/�'(�%25'2�,167$/$'2�12�3$,1(/�'2�9(Ë&8/2�
Fonte : SGF/DTI/GEDES – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Dados/Coordenação GEDES – Web 

A capacidade de transmitir dados é outra das vantagens do Sistema OmniSAT. Através dele, o 
veículo poderá estar em constante comunicação com a base de operações da SEFAZ e outros 
veículos da frota, com o mais absoluto sigilo e segurança, sendo que todas as mensagens 
ficam registradas na base da SEFAZ. Nem mesmo a própria Autotrac tem acesso ao conteúdo 
das mensagens trocadas, em vista das mesmas serem criptografadas. A comunicação é 
instantânea, em toda a América do Sul, sendo o intervalo entre a transmissão e o recebimento 
das mensagens de poucos segundos.  
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Outras vantagens relacionadas a esta característica do Sistema OmniSAT são: Informação e 
ação em tempo real As mensagens são transmitidas instantaneamente, sem atrasos ou 
interferências. A situação de cada veículo é monitorada pelo operador em tempo real, o que 
habilita a SEFAZ a planejar rapidamente todas as ações que envolvam esta informação. 

O Sistema OmniSAT possibilita a consulta e atualização de bases de dados remotas em tempo 
real, a partir de uma base móvel, pode-se realizar consultas e alterações no banco de dados 
localizados na central de operações da SEFAZ, sem necessidade de deslocamento. Na fase 
atual de operações a SEFAZ está utilizando apenas as opções de consulta de dados, como 
consultas de documentos fiscais e informações cadastrais. 

�
&216,'(5$d®(6�),1$,6�
No processo de fiscalização do transito de mercadorias é constante a necessidade de 
recolhimento de tributos estaduais, principalmente o ICMS, nos Postos Fiscais e nas unidades 
de fiscalização. Na maioria dos casos os transportadores (motoristas) não dispõem de 
numerário para o recolhimento do imposto devido, isto causa grandes transtornos 
principalmente quando as UMFs estão fora do perímetro urbano, e se faz necessário o seu 
deslocamento até um centro urbano que seja servido de unidade bancária, e quando a 
ocorrência se dá após o expediente bancário, ou em finais de semana o desgaste e a perda de 
tempo é grande, tanto para as unidades de fiscalização, quanto para os contribuintes ou seus 
prepostos.  

As principais desvantagens da Rede Própria são: Falta de segurança no local de trabalho e no 
transporte de valores pelos agentes arrecadadores; Risco de recebimento de moedas 
falsificadas, com prejuízo para o agente arrecadador; Problemas com o prazo de prestação de 
contas face as distancias entre os locais da arrecadação e as agencias bancarias onde é feito o 
recolhimento; Custo do controle dos valores arrecadados pela manutenção de uma estrutura de 
pessoal para checar a prestação de contas  de seus prepostos; e Custo-beneficio da utilização 
dos funcionários, já que estes constituem em uma mão de obra especializada  e poderiam estar 
desempenhando tarefas mais produtivas.. 

As crescentes facilidades tecnológicas e de processo implantadas pela SEFAZ nos últimos 
tempos tem reduzido consideravelmente a utilização da Rede Própria nas sedes das 
repartições e postos fiscais próximos aos municípios que tem agencia bancária. Entretanto, o 
problema ainda persiste justamente no seu ponto mais critico, nas UMF quando em operações 
distantes dos grandes centros. 

A estrutura tecnológica que a SEFAZ estendeu até os seus Postos Fiscais já possibilitam 
soluções imediatas para desativação da Rede Própria, com benefícios para o fisco e 
principalmente o contribuinte. 

Todos os Postos Fiscais estão munidos de uma rede de comunicações via satélite que 
possibilita a instalação de terminais de atendimento bancário nas suas dependências, nos quais 
os contribuintes e seus prepostos podem fazer a quitação imediata e com segurança dos 
tributos devidos. Nesta solução temos o Estado recebendo os tributos instantaneamente na sua 
conta, o contrbuinte e o agente arrecadador sem a necessidade de transitarem com volumosos 
recursos financeiros, os quais, são uma fonte de preocupação e intranqüilidade pela situação 
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de violência que se apresenta em todas as partes do nosso território baiano.  

Evidentemente que esta solução passa por convênios específicos entre a Rede Bancária e a 
SEFAZ, tanto na parte legal e contratual, quanto na área tecnológica. Faz-se necesário ajustar 
os sistemas de transmissão de dados para dar a garantia necessária exigida pelos padrões 
bancários, quanto a privacidade, segurança dos dados e da transmissão, manutenção do 
sistema, custos operacionais etc. 

A solução de arrecadação nos Postos Fiscais é mais fácil e rápida pela estrutura existente, e 
pelos sistemas disponíveis e em operação – A instalação de TEF - Terminal de Transferência 
de Fundos administrados diretamente pelos bancos, utilizando-se da infraestrutura da SEFAZ. 
Já a solução das UMF que acabaria por completo com a Rede Própria, necessita de mais 
estudos e muita negociação com fornecedores de tecnologia e com a rede bancária. 

Os recursos tecnológicos disponíveis nas UMF, como descrito anteriormente, Sistema GPS e 
a Comunicação Móvel de dados via satélite é a base para o desenvolvimento de uma solução 
mais arrojada. Um TEF adaptado aos sistemas de comunicação das UMF, com padrões 
operacionais aceitáveis pelo sistema financeiro, e confiabilidade por parte do usuário – o 
contribuinte. O sistema em operação permitirá ao contribuinte quitar tributos na UMF em 
qualquer parte do Estado, como se estivesse dentro de uma agencia bancária, com a liberação 
imediata da sua pendência junto a equipe de fiscalização e sem os riscos para ambas as parte 
do transporte de numerários. 
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