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1. APRESENTAÇÃO 

 

As prefeituras municipais do estado da Bahia tomam conhecimento do 

Índice de Valor Adicionado (IVA), quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) o 

divulga na internet. Entretanto, em momento algum, têm acesso às 

informações que serviram de base para a construção do mesmo. O presente 

projeto de intervenção organizacional pretende apresentar uma alternativa de 

disponibilização dos dados que dão origem ao cálculo do IVA. Acreditamos que 

o governo da Bahia se apresentará mais transparente e inovador em suas 

ações, ao mesmo tempo em que haverá ganho em eficiência em todos os 

procedimentos que envolvem a gestão desse processo.  

Se não bastasse a importância que a receita resultante do IVA 

representa no total de receitas dos municípios, e o elevado número de 

contestação, por parte dos gestores municipais, para verificação dos valores 

apresentados após a divulgação do IVA, em nome da transparência, princípio 

que deve nortear toda administração pública, como também o princípio da boa 

convivência, compartilhamento de informações e integração entre as diversas 

esferas da administração pública, proporemos que a SEFAZ deveria 

disponibilizar de forma antecipada as informações das empresas referentes a 

cada município que darão origem ao IVA. 

O atual governo da Bahia assumiu desde o início de sua gestão um 

compromisso de ampliar o diálogo, de forma verdadeira e aberta com a 

sociedade e implantou um importante canal de comunicação com a população 

baiana que é o sítio Transparência Bahia: “Através deste canal, os baianos 

podem acompanhar e consultar todos os números referentes a receitas e 

despesas do estado, gastos com educação, os limites estabelecidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal e consultar todos os pagamentos feitos pelo 

Estado às empresas ou pessoas físicas fornecedoras ou prestadoras de 

serviço, e em que esse recurso foi aplicado”1. 

Assumindo como pressuposto a posição adotada pelo atual governo de, 

através do diálogo e contato estreito com o cidadão, transformar a sociedade 

baiana em uma sociedade mais justa e igualitária, as propostas contidas neste 

                                                
1 http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/transparencia_bahia. 
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projeto significam mecanismos de controle para os gestores municipais e 

transparência das ações do governo estadual. 

 Desenvolvemos nosso projeto contando com a ajuda, conhecimento e 

experiência de diversos colegas de diferentes setores da SEFAZ. A Gerência 

de Informações Econômico-Fiscais (GEIEF), área responsável pela construção 

do índice de valor agregado, como também com colegas da Área de 

Tecnologia da Informação, da Área Financeira e Área de Atendimento 

responsável pela gestão do site da SEFAZ.  

 Nossa linha de pesquisa teve pouco embasamento teórico acadêmico, 

em função da escassez de literatura que trate deste assunto. Por este motivo 

ficamos restritos a pesquisas em artigos e publicações, principalmente os 

divulgados pelas diversas secretarias de fazenda e receita. Foram de extrema 

importância os estudos realizados na legislação federal, estadual e municipal, 

como também em relatórios do Tribunal de Contas do estado da Bahia (TCE). 

Conversamos com alguns gestores municipais ou seus assessores, colhendo 

informação e solicitando sugestão sobre o projeto. Outra fonte que se mostrou 

muito importante foram os sítios eletrônicos de diversas Secretarias de 

Fazendas. Mantivemos, também, contato com colegas de outros estados que 

trabalham nas diversas administrações tributárias colhendo informações e 

experiências já implantadas em suas respectivas secretarias. 

Divulgar de forma antecipada e transparente as informações que 

resultarão no cálculo do IVA é o principal objetivo que pretendemos alcançar 

com a implantação da proposta de intervenção organizacional. Contemplamos 

a satisfação que esta medida implementará junto aos gestores municipais, pois 

ocasionará uma tendência a incremento na arrecadação e segurança, 

redundará em ganho político não somente no sentido estrito, e sim no mais 

amplo da concepção desta palavra, pois demonstrará ao cidadão e via de 

conseqüência à sociedade o caráter democrático que está embutido neste ato. 

De forma objetiva apresentaremos uma proposição simples de 

intervenção na organização, demonstrando que através de medidas como a 

divulgação antecipada das fontes de informações que dão origem ao cálculo do 

IVA, todos os atores envolvidos nesta atividade obterão vantagens substanciais 

em seus processos.  
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Os gestores municipais ganharão na segurança da informação e de 

forma antecipada terão a certeza de que os recursos oriundos do ICMS eram 

os justos e corretos, podendo melhor planejar seus investimentos em políticas 

públicas. Mesmo que de modo indireto, obterão a possibilidade de intervir 

antecipadamente no processo de cálculo do IVA visando um aumento de 

arrecadação em seu município.  

A SEFAZ ganhará na eficiência da gestão dos recursos humanos, já que 

tem que dispô-los na revisão dos índices de valor agregado, tão comum na 

metodologia de divulgação dos índices hoje empregada. Imaginamos que 

apenas esporadicamente haverá a interpelação por parte dos municípios para 

o recálculo do índice e quando houver já virá respaldada de um conhecimento 

prévio de toda informação que os originaram. Haverá, certamente, mais 

comunicação, por parte dos municípios, para a SEFAZ no sentido de que esta 

verificasse algumas declarações com informações incorretas ou incompletas 

dos contribuintes. 

Ganhará, acima de todo o estado da Bahia, demonstrando para toda 

sociedade o seu caráter democrático, inovador, transparente e cumpridor dos 

princípios fundamentais emanado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que veio 

ajudar a transformar a forma de gerir a coisa pública. 
A SEFAZ tem como valor organizacional “desempenhar sua missão 

mantendo relação com os cidadãos observando os princípios éticos e da 

transparência”2, com este pressuposto, expresso como valor institucional, 

parece-nos inequívoco que com a adoção da presente proposta é um caminho 

absolutamente coerente, pois assim estará cumprindo o que emana os seus 

fundamentos institucionais. 

Para se compreender aonde pretendemos chegar com o nosso projeto 

de intervenção e os motivos que nos levaram a escolher este tema, se faz 

necessário apresentar a importância dos recursos oriundos dos repasses 

estaduais para os municípios e as dificuldades encontradas pelos municípios 

em acompanhar tais valores, principalmente no que tange a elaboração do IVA. 

Abordaremos os aspectos conceituais e legais sobre o tema, apresentaremos 

                                                
2 WWW.sefaz.ba.gov.br. 
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dados econômicos que justificam e dão bases às nossas hipóteses para a 

implementação do projeto.   

Cabe também mostrar a importância do IVA no cálculo geral dos 

repasses, pois este índice é o centro da discussão do nosso projeto. 

Mostraremos todas as dificuldades que hoje se apresentam com a metodologia 

atual de divulgação das informações que geram o IVA. 

Mostraremos exemplos de boas práticas utilizadas por outros estados no 

que tange a este tema, mas enfatizaremos, através de exemplos que o 

presente projeto tem um aspecto único jamais proposto por qualquer estado do 

Brasil.  

 Também, para contextualizar, abordaremos as dificuldades que o 

governo estadual tem em atender as demandas municipais quando 

informações sobre o IVA são questionadas. 

Por fim apresentaremos detalhadamente o projeto, inclusive com a 

apresentação de um modelo com telas e links que serão utilizados no site da 

SEFAZ. 

 

2 - DIAGNÓSTICO 
 
2.1 - Contexto do Problema 
 

Historicamente a receita tributária brasileira sempre foi concentrada na 

União. Após a Constituição Federal de 1988 esse quadro mudou 

sensivelmente, mas a parcela maior do bolo da arrecadação de tributos ainda 

continua direcionada ao governo central. Em 2010, a participação da União, em 

valores aproximados, dos tributos arrecadados correspondeu a 61%, cabendo 

25% aos 27 estados e 14% aos 5.560 municípios3. 

A seção VI da Constituição Federal (CF), que trata da Repartição da 

Receitas Tributárias, apresenta como o produto da arrecadação tributária é 

dividido entre a união, os estado e municípios. O art. 158 trata do quinhão 

municipal, onde se depreende que além da arrecadação própria, parte do que a 

união e do que os estados arrecadam, são repassados em forma de 

                                                
3 WWW.impostometro.com.br. 
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transferências para os municípios. No art. 159 a Constituição Federal 

determina que 22,5% do valor arrecadado pela União componham o Fundo de 

Participação dos Municípios. O órgão encarregado de estabelecer os 

coeficientes dos municípios no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é 

o Tribunal de Contas da União (TCU). Já os estados são obrigados através 

deste mesmo mandamento constitucional a repassar 25% da arrecadação do 

ICMS e 50% da arrecadação do IPVA para os municípios.  

Após fazermos este importante sobrevôo contextualizando os recursos 

municipais oriundos dos repasses federais e estaduais, focaremos no tema do 

nosso trabalho que são os repasses estaduais, mais especificamente o IVA, 

como passaremos a expor.  

Como determina a Lei Complementar (LC) 63/90, com as devidas 

alterações , o estado da Bahia através de repasses semanais, disponibiliza as 

parcelas das receitas relativas aos 25% da arrecadação do ICMS pertencentes 

aos municípios após a aplicação do Índice de Participação dos Municípios 

(IPM). Três quartos do valor desses repasses são calculados com base no 

valor adicionado gerado no território do município (IVA). Este cálculo é anual e 

é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. O um quarto restante, 

conforme determina Lei Complementar Estadual 13/97, cabe ao Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) apurar utilizando critérios como área e numero de 

habitante dos municípios. 

O cálculo do IVA, como dito anteriormente, fica a cargo da Secretaria da 

Fazenda, na Diretoria de Arrecadação (DARC), esta parcela representa 75% do 

IPM e, conforme determina lei federal, é calculada com base na proporção do 

valor adicionado médio em cada município, em relação ao valor adicionado total 

do Estado, nos dois exercícios que antecedem o ano da apuração. O Valor 

Adicionado (VA) representa todas as saídas de mercadorias e serviços prestados 

no município, abatendo-se as respectivas entradas. Nas hipóteses de tributação 

simplificada, em que se dispensam os controles de entrada, considerar-se-á 

como VA o percentual de 32% da receita bruta4.  

O IVA é obtido dividindo-se o VA de um determinado município pelo VA 

acumulado de todo o Estado, por exemplo: o VA do município “x” é de R$ 800,00 

                                                
4 Artigo: Finanças Municipais na Bahia: transferências constitucionais de José Moura Pinheiro. 
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e do Estado é de R$ 80.000,00. O IVA será de 800 / 80.000 = 0,01000. Para que 

grandes variações na movimentação econômica do município não causem perdas 

ou ganhos excessivos no cálculo do IVA considera-se a média dos últimos dois 

anos, como foi apontado anteriormente. Assim, o IPM calculado em 2010, para 

vigorar em 2011, leva em conta a média do valor adicionado de 2008 e 2009. 

Uma cidade, por exemplo, como Conceição do Coité que recebeu em janeiro 

2010 o valor de R$ 435 mil5 referente ao repasse do ICMS, teve este valor 

calculado com base na arrecadação do ICMS estadual do mês de janeiro 

aplicando o índice IPM 2010, oriundo das informações de seus contribuintes nos 

períodos de 2008 e 2009.  

Para complementar o IPM, como foi visto, a legislação determina que a 

parcela restante, vinte e cinco por cento (25%), seja calculada de acordo com o 

previsto na LC de cada Estado. Na Bahia, a Lei Complementar Estadual 13/97, 

estabelece que esta parcela seja calculada levando-se em conta: O Índice de 

População (IP), que responde por 10% do IPM. Este índice é calculado dividindo-

se a população total do município pela população total do Estado (dados obtidos 

por meio de publicações do IBGE); O Índice de Área (IA), que responde por 7,5% 

do IPM. Este índice é calculado dividindo-se a área total do município pela área 

total do Estado (dados também obtidos por meio de publicações do IBGE); O 

Índice de “Parte Igualitária” (IPI), que responde por 7,5% do IPM e deve ser 

distribuído igualmente para todos os municípios que não atingirem 0,18001 no 

cálculo do IPM preliminar (Pinheiro, 2007). 

Não obstante a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) prever no seu art. 

11 que “constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação”, sabe-se que a maioria dos municípios da 

Bahia não tem uma carreira de funcionários do fisco6, tão pouco legislação 

específica. Este fato dificulta o poder dos administradores municipais em 

ampliar os valores arrecadados de seus impostos de competência municipais. 

Vale dizer: o IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana), 

                                                
5 www.sefaz.ba.gov.br. 
6 Grupo Fisco: grupo de funcionários concursados com habilitação especifica para 
fiscalização e homologação de tributos. 
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ITIV (imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição) 

e o ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar), conforme determina a CF. Este fato 

torna ainda mais importante a participação e acompanhamento por parte dos 

gestores municipais dos cálculos do índice de participação municipal. 

Por representar 75% do IPM, o IVA é a parcela de maior valor na 

arrecadação das receitas dos municípios, como também é a única parcela 

passiva de ser acompanhada pelos gestores municipais. Esta constatação é 

evidente já que os 25% restantes para a formação do IPM estão associados a 

fatores que independem da ação do gestor como a área territorial do município 

e o seu contingente populacional. 

Por via de conseqüência, ficam claras as razões do grande interesse dos 

gestores públicos municipais em acompanhar o cálculo do IVA e 

evidentemente o repasse das transferências. São esses repasses estaduais 

aos municípios, juntamente com os outros tributos municipais que dão suporte 

aos orçamentos municipais, que embasarão a Lei Orçamentária Anual (LOA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA) e as políticas 

públicas a serem adotadas pelos municípios.  

Por determinação legal, o índice do valor adicionado ocorrido em cada 

município e a relação percentual deste com o valor total do estado serão 

publicados no Diário Oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração.  

Apesar dos prefeitos municipais, as associações de municípios e seus 

representantes terem livre acesso às informações e documentos utilizados pela 

Secretaria da Fazenda no cálculo do valor adicionado, a formalização que reveste 

este acesso termina por desestimular municípios sem estrutura – entenda-se 

municípios pobres - a solicitarem estes documentos perdendo, deste modo, a 

possibilidade de trabalhar e questionar estes dados.  

Após a publicação dos índices, os prefeitos municipais, as associações de 

Municípios ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 dias 

corridos contados da sua publicação, os dados e os índices apresentados pelo 

estado da Bahia. No prazo de 60 dias corridos, contado da data da primeira 
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publicação, a Secretaria da Fazenda deverá julgar e publicar as impugnações 

ocorridas, bem como deverá publicar os índices finais de cada Município7.  

O valor do IVA que é divulgado pela SEFAZ pode ser contestado pelos 

municípios. Conforme veremos adiante este fato se dá principalmente pelos 

municípios que têm uma estrutura para acompanhar estes repasses. A impetração 

do recurso municipal provoca uma grande mobilização dos técnicos da SEFAZ, 

em especial os lotados na GEIEF, como também os servidores lotados nas 

diversas inspetorias fazendárias que estão ligadas aos municípios patrocinadores 

dos respectivos recursos.  

A inacessibilidade prévia dos dados que dão origem ao cálculo do IVA 

associado ao curto espaço de tempo que os municípios têm para analisar, 

pesquisar e apresentar novos dados para contrapor os cálculos apresentados pela 

SEFAZ foram fatores definitivos para a escolha do tema deste projeto, pois 

percebemos ai uma perversa injustiça com a maioria dos municípios baianos. 

Acreditamos que se houvesse acesso aos dados que dão origem ao IVA, 

com uma prévia antecedência, o estado da Bahia praticaria uma justiça com os 

pequenos municípios. Acreditamos, ainda que com esta medida sejam evitados 

dezenas de impetrações de recursos desnecessários, pois com um tempo mais 

longo para análise dos dados as prefeituras seriam mais criteriosas nestas ações. 

Cremos, também, que com um acompanhamento mais próximo pelos gestores 

municipais, que têm soberano interesse nestes índices, poderíamos ter um 

aumenta na arrecadação de ICMS.  

 Antes de apresentar detalhadamente nossa proposta entendemos 

importante destacar que após a promulgação e entrada em vigor da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000, 

que veio regulamentar a Constituição Federal, na parte da Tributação e do 

Orçamento (Título VI), os gestores públicos tiveram que se adaptar a dois 

pontos que antes quase não eram divulgados e respeitados: a transparência 

dos seus atos administrativos e a ação planejada destes atos. 

De acordo com o caput do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF, o seu principal objetivo consiste em estabelecer “normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”. Estabelece no 
                                                
7 Lei Complementar 63 de 11/01/90. 
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parágrafo seguinte que para se atingir a responsabilidade fiscal o gestor 
público “pressupõe a ação planejada e transparente” (grifos nossos) no 

desempenho de suas funções.  

A não divulgação por parte do estado de forma ampla, aberta e 

antecipada aos gestores municipais dos dados que servem de base para o 

cálculo do IVA, de modo indireto, prejudica o planejamento das ações dos 

gestores municipais, em especial o cumprimento de diretrizes orçamentárias e 

o planejamento de políticas públicas.  

Acreditamos que é possível que a SEFAZ possa disponibilizar estas 

informações para os gestores municipais no seu site com um grau de 

detalhamento que os mesmos se sentissem seguros quanto aos repasses 

efetuados. 

Além do mais o estado estaria dando um sinal inequívoco de sua 

preocupação com a transparência irrestrita e ampla na divulgação de suas 

ações, neste caso específico, dando uma mostra da preocupação com o bem 

estar financeiro dos municípios baianos.  

 

2.2 - Análise de Dados e Definição do Problema 

 

Como já verificado, a parcela da arrecadação de ICMS pertencentes aos 

municípios é distribuída com a aplicação do Índice de Participação dos 

Municípios. O valor referente ao Valor Adicionado, que representa 75% do total 

do IPM, é calculado com base em informações dos contribuintes que tem sede 

de seus estabelecimentos na região referente ao município. 

 A dependência dos municípios baianos em relação as transferências 

constitucionais (federais e estaduais) reflete a necessidade que o gestor 

municipal tem de controlar e acompanhar essa arrecadação.  

 Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI), através de estudos elaborados junto ao TCM-BA, Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia e a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, o percentual 

médio da composição da receita própria em 2008 dos municípios baianos era 

de 15% e das transferências constitucionais era de 84%. Em 2009 estes 

números pouco mudaram, passaram para 18% e 82% respectivamente.  
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 Se analisarmos apenas os dez municípios baianos com maiores PIB, 

produto interno bruto, o cenário pouco muda: em 2008 a receita própria 

representou 20% e as transferências constitucionais 79%, e em 2009 passou 

para 25% e 75% respectivamente. A análise simples desses números, por si 

só, denota a importância dos repasses estaduais e federais para a saúde 

financeira dos municípios.  

Município                  
(Maiores 

PIB) 

2008 2009 
Receita realizada Receita realizada 

Total Própria Transfe
rência 

Operações 
de Crédito Total Própria Transfe

rência 
Operações 
de Crédito 

Salvador 100,00 37,56 62,34 0,10 100,00 42,74 57,17 0,10 

Camaçari 100,00 25,72 74,28 0,00 100,00 25,01 74,99 0,00 
São Francisco do 
Conde 100,00 11,62 88,38 0,00 100,00 19,62 80,38 0,00 

Feira de Santana 100,00 18,31 76,10 5,59 100,00 28,11 71,85 0,04 

Candeias 100,00 25,94 74,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Simões Filho 100,00 16,07 83,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitória da Conquista 100,00 16,91 83,09 0,00 100,00 17,01 82,99 0,00 

Lauro de Freitas 100,00 29,95 70,05 0,00 100,00 33,74 65,91 0,34 

Paulo Afonso 100,00 9,89 90,11 0,00 100,00 12,34 87,66 0,00 

Itabuna 100,00 11,39 87,60 1,01 100,00 17,98 82,02 0,00 

Média   20,34 79,00 0,67   24,57 75,37 0,06 
Fonte: STN e TCM – BA, trabalho elaborado pela SEI, 2011. 

 

 Das receitas originárias das transferências constitucionais destaca-se, 

conforme explicado anteriormente, a participação do repasse estadual oriundo 

do IVA, daí a necessidade do estado, como ente repassador, buscar não medir 

esforço para facilitar o acesso fácil aos gestores municipais das informações 

que originam esta importante receita dos municípios baianos.  

 Para apresentar de modo sistemático a nossa proposta de intervenção 

organizacional é necessário explicar passo a passo como se calcula o IVA 

atualmente. 

 O IVA é calculado com base nas informações das seguintes fontes8: 

1. Informações das DMA (declaração mensal de arrecadação) e CS-DMA 

(cédula suplementar da DMA) – o valor agregado é igual a diferença entre as 

saídas e a entrada. A SEFAZ recebe mensalmente a informação das entradas 

e saídas de todas as empresas não optantes pelo regime de apuração de 

                                                
8 Conceitos retirados do site da SEFAZ BA de obrigações acessórios na ANEXO I. 



13 
 

 

ICMS simples nacional, consolida estas informações por município apurando o 

valor agregado no período, por município.  

A cédula CS-DMA, que é um anexo ao DMA, informa as entradas e saídas 

dos contribuintes que tem filial em diversos municípios e que tem a 

arrecadação centralizada em apenas um, por exemplo, a COELBA tem filial de 

distribuição de energia em todos os municípios baianos, entretanto centraliza a 

arrecadação em Salvador. Através deste documento a COELBA informa as 

entradas e saídas ocorridas em cada município no período e a SEFAZ realiza o 

mesmo procedimento com estes dados que realizou com as informações 

constantes na DMA; 

2. Informações das DASN (declaração anual do simples nacional) e CS-

DASN (cédula suplementar da DASN) – através destes documentos a SEFAZ 

recebe as informações das empresas optantes do Simples Nacional9. Segundo 

o PGM10 das 272 mil empresas inscritas no cadastro estadual de contribuintes 

234 mil são empresas inscritas no cadastro de contribuinte nesta condição, ou 

seja, 86,29% (quadro abaixo), daí a importância desta informação para a 

formação do IVA. Este regime de apuração do ICMS é simplificado e o cálculo 

do VA se dá aplicando-se o percentual de 32% sobre a receita líquida de cada 

estabelecimento. A apuração da informação oriundas da CS-DASN se dá de 

modo análogo ao da CS-DMA, ou seja, havendo empresas do SN com filiais as 

informações referentes às filiais são informadas na cédula suplementar. 

Contribuintes Bahia 
Condição Quantidade Simples Nacional Percentual 
Contribuinte Substituto 956     
Contribuinte Especial 18.052     
Micro Empresa 213.554 196.762 78,46% 
Normal 18.308     
Pequeno Porte 21.316 16.881 7,83% 
TOTAL 272.186 213.643 86,29% 

Fonte: PGM, 2011. 

                                                
9  O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a 
partir de 01.07.2007. 
10  PGM: Programa de gerenciamento de mercado, sistema utilizado pela SEFAZ da Bahia. Acesso em 
fevereiro 2011. 
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3. Informações da Produção Agrícola – através de informação fornecida 

pelo IBGE a SEFAZ apura o valor da produção agrícola de cada município, que 

possui produção agrícola.  

4. Arrecadação de Não Inscrito – Para se chegar a este valor adicionado 

divide-se o valor arrecado pelos contribuintes não inscritos por 0,07 ou 0,17 a 

depender das alíquotas dos produtos envolvidos. 

5. Arrecadação através de auto de infração – As omissões de saídas de 

mercadorias ou serviços constantes dos autos de infração, identificadas nas 

auditorias e o demonstrativo de processos condenados em segunda instância 

por omissões de saídas, fornecido pelo Conselho de Fazenda Estadual – 

CONSEF, são computados no cálculo para a formação do valor adicionado. 

6. Informação da DMD - Declaração da Movimentação Econômica de 

Produtos com ICMS Diferido – o valor agregado apurado através desta 

declaração também faz parte do cálculo do VA, estes contribuinte fazem parte 

de um grupo que dispõe de regime especial de apuração de ICMS. 

 Essas informações, como dito anteriormente, são recepcionadas pela 

GEIEF, Gerencia de Informações Econômico-Fiscais, que faz parte da DARC, 

Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle. O cálculo do VA, de 

modo didático, é a soma dos cinco valores apurados acima. O IVA é o 

quociente entre o VA do município e o VA total do estado. Como o IVA é a 

média de dois IVA calculados nos anos antecedentes ao ano a ser aplicado, 

através de uma média aritmética obtêm-se o IVA do referido ano, vejamos: 

 VA município = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (somam-se as informações 

apuradas nas informações acima do município desejado). 

 VA estado = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (somam-se as informações apuradas 

nas informações acima de todos os municípios do estado). 

 IVA = VA município / VA estado. 

 IVA 2011 = IVA 2010 + IVA 2009 / 2.  

 Vejamos um exemplo: 

Uma empresa de confecção sediada em Conceição do Coité, que 

faturou em 2009 um total de R$ 850 mil, e utilizou matérias primas e materiais 

secundários no valor de R$ 350 mil, terá como valor adicionado, a importância 

de R$ 500 mil. O valor adicionado de cada município será a soma do valor 

adicionado de todas as empresas nele localizadas. Estas informações por 
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empresa são oferecidas para a SEFAZ através de declarações mensais ou 

anuais, conforme exposto acima. O Índice de Valor Adicionado (IVA) do 

município é apurado dividindo-se o valor adicionado do município pelo total do 

valor adicionado do Estado. 

Por exemplo, suponhamos que em 2009, o total do valor adicionado do 

Estado da Bahia atingiu o montante de R$ 104.360 milhões, e o valor 

adicionado de Conceição do Coité foi de R$ 1.308 milhões, o IVA deste 

município é de 1,732784% (1.308: 104.360 X 100 = 1,732784).  

Na Bahia, o IPM é calculado anualmente pelo Tribunal de Contas do 

Estado e divulgado no final de cada ano para viger no exercício seguinte, de 

acordo com critérios estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 7, de 20 

de dezembro de 1991, e na Lei Complementar Estadual nº 13, de 30 de 

dezembro de 1997. 

Percebe-se que este processo de cálculo é complexo e envolve um alto 

grau de especialização dos servidores da Sefaz. São milhares de empresas 

com dezenas de estabelecimentos espalhados em diferentes cidades enviando 

informações que serão agrupadas para se chegar ao valor do IVA.  

 Ainda para contextualizar vejamos o exíguo prazo para a divulgação do 

IVA provisório, entrega de relatórios, impetração de recurso, julgamento de 

recurso e divulgação do IVA definitivo: após os cálculos acima demonstrados, o 

IVA provisório é divulgado pela SEFAZ até 30 de junho, as prefeituras têm até 

o dia 30 de julho para entrar com recurso, mas para isso precisa dos relatórios 

que geraram o IVA provisório. Como este processo cumpre um trâmite 

burocrático através de solicitação por escrito, protocolos, etc., perde-se tempo 

entre a solicitação da documentação por parte das prefeituras e sua entrega 

pela SEFAZ. De posse da documentação, e o prazo não pára, a prefeitura tem 

que analisar e recorrer. Chegando à SEFAZ esta tem o prazo até 30 de agosto 

para julgar todos os recursos e publicar os índices definitivos. É importante 

ressaltar que se o recurso for julgado procedente os contribuintes serão 

intimados a modificar as declarações enviadas. 

 Segundo a GEIEF em 2010 dos 417 municípios do estado 115 entraram 

com recurso para revisar o índice divulgado pela SEFAZ. Ainda segundo a 
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GEIEF11, setor responsável pelo cálculo e acompanhamento do IVA, em função 

do curto espaço de tempo para análise e julgamento dos recursos, servidores 

são deslocados de outras áreas da SEFAZ para atender esta demanda o que 

gera muito estresse neste período. Não é incomum o atraso da divulgação do 

IVA definitivo o que gera um desconforto para a SEFAZ que deixa de cumprir 

os prazos legais para sua divulgação. 

 O IVA, que representa 75% do IPM, será encaminhado para o TCE para 

calcular o valor definitivo do IPM, este é completado com base na área 

territorial do município - 7,5%; na população – 10% e por uma parte Igualitária 

– 7,5%, segundo determina a Lei Complementar - LC 63/9012. 

 Está claro que a metodologia utilizada até se chegar a divulgação 

definitiva do IVA incorre em alguns processo burocráticos que podem ser 

amenizados ou definitivamente expurgados gerando ganho para a SEFAZ e 

para os municípios.  

 Vale dizer que a análise e julgamento dos recursos apresentados pelas 

prefeituras requerem um acompanhamento técnico e especializado. Essa mão 

de obra precisa ser deslocada de outros setores da SEFAZ para realizar este 

trabalho e em função do exíguo tempo se faz necessário uma grande 

realocação de servidores o que gera conflito interno, exigindo sacrifício ou dos 

funcionários que aumentam sua jornada de trabalho, ou a perda da qualidade 

do trabalho nos setores onde houve o remanejamento. 

 De acordo com a GEIEF os pontos mais questionados nos recursos são: 

incorreção das informações nas DMA e omissão de entrega das declarações. 

Para resolução destes problemas uma série de medidas é adotada 

repercutindo diretamente nos prazos para divulgação do IVA definitivo. 

 Vejamos como se dá o trâmite da análise de um recurso: a título de 

exemplo, apresentaremos o questionamento sobre informação incorreta na 

DMA. A DMA é um documento entregue mensalmente pelo contribuinte. As 

prefeituras não têm acesso a esta informação de modo sistemático, pois este é 

                                                
11  Foram realizadas visitas à GEIEF para pesquisa e entrevista com o gerente desta unidade 
12  Quota Igual - Divide-se o valor percentual relativo a este item pelo número de municípios do Estado, 
distribuindo quotas iguais entre todos eles; Número de Habitantes - É a relação percentual entre a 
quantidade de habitantes do município e a quantidade total de habitantes do Estado, através de dados 
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.; Área Territorial - É a relação 
percentual entre a extensão territorial do município, em quilômetros, e a extensão total do Estado, com 
base nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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um documento que diz respeito ao ICMS. Para muitos municípios os dados de 

algumas poucas empresas impactam de modo relevante no cálculo do IVA, ou 

seja, se estas empresas erram enviando valores menores ou até mesmo 

enviam a informação “zerada” apenas para cumprir prazos, o valor do IVA será 

distorcido, prejudicando o aludido município. Quando o município fica 

inconformado com o índice provisório este solicita, por escrito, a apresentação 

de relatórios dos VA de suas principais empresas. De posse dos mesmos e 

após análise, os gestores municipais impetram recurso, em papel, pedindo 

retificação de alguns dados por entenderem incorretos. A SEFAZ, por sua vez, 

analisa as justificativas e se concordar encaminha intimação aos contribuintes, 

referentes às indagações no recurso, para que estes corrijam as informações. 

Somente quando as novas informações são enviadas é que um novo IVA é 

calculado.  

 Está evidente que muitos atores participam para solucionar apenas uma 

solicitação apresentada. Multiplique-se pela quantidade de recursos que ocorre 

anualmente e se acrescente como complicador o curto espaço de tempo que 

vai de 30 e junho a 30 de agosto para que todo este processo seja ultimado. 

 Reconhecido o problema, que entendemos se amplifica: pelo excesso de 

atores envolvidos, excesso de burocracia para as ações serem desenvolvidas, 

a falta de recursos humanos na SEFAZ com as habilidades requeridas, o curto 

espaço de tempo para as tomadas de decisão aconteçam, a importância do 

IVA para as finanças dos municípios baianos, a deficiência da maioria dos 

municípios em acompanhar os dados que geram o IVA e o interesse do estado 

em atender as determinações da LRF, no quesito transparência, além de se 

mostrar em todos os seus atos como um estado inovador; passaremos, a 

seguir, a apresentar um projeto que visa simplificar etapas e tornar o processo 

mais transparente para todos envolvidos.  

 

3 - MARCO TÉCNICO / TEÓRICO 
 

Estrutura nas Secretarias de Fazenda e Receitas Estaduais 
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 O cálculo do IVA é determinado por legislação federal não podendo 

qualquer estado inovar neste item. Em contato com alguns administradores 

tributários em Cuiabá-MT, no ENCAT, Encontro Nacional de Coordenadores e 

Administradores Tributários, em outubro de 2010, percebemos que a maioria 

dos estados, do mesmo modo que a Bahia, tem um setor específico para 

recepcionar os dados dos contribuintes e calcular este índice. Alguns estados 

têm um corpo funcional maior em função do número de municípios, mas nada 

que se distinga da situação do nosso estado em termos relativos. Ou seja, 

nada acrescentaríamos no que tange a estrutura do estado da Bahia para 

recepção e cálculo das informações.  

 O gerente da GEIEF informou que ao longo dos anos o contingente de 

pessoas para tratar os dados e os recursos na área de TI foi bastante 

melhorado, afirmando que durante o ano não ver necessidade de aumentar o 

número de funcionários, mas ratifica que no período compreendido em 30 de 

junho a 30 de agosto a escassez de pessoal é muito grande devido a 

necessidade de análise dos recursos e fornecimento de relatórios. 

 

Estrutura das Secretarias de Fazenda Municipais 

 

 Extraímos no site da SEFAZ (www.sefaz.ba.gov.br) que em 2009 dos 

417 municípios baianos 106 impetraram recurso para reavaliação dos IVA 

provisório daquele ano, ou seja, 25,4%.  

 No que se referem aos resultados dos recursos 35% foram julgados 

procedentes, 48% foram julgados procedentes em parte e apenas 16% foram 

julgados improcedentes. A análise dos números mostra que em sua grande 

maioria os municípios obtêm êxito no seu pleito. Ratificando a necessidade da 

existência deste instrumento recursal. 

 

Resultado Quantidade Percentual 

PROCEDENTE 70 35,18% 

PROCEDENTE EM 

PARTE  97 48,74% 

IMPROCEDENTE  32 16,08% 
Fonte: www.sefaz.ba.gov.br, 2009. 
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 No quadro a seguir percebe-se que apenas um quarto dos municípios da 

Bahia impetrou o recurso a que teria direito. Ainda analisando os dados 

contidos no sitio eletrônico da SEFAZ, observa-se que dos 204 recursos em 

2009, 12,5% foram impetrados por Salvador, e que 42% do total dos recursos 

foram impetrados por apenas 10 municípios, ou seja, 58% dos recursos foram 

impetrados pelos outros 96 municípios restantes. Ratificando o que foi dito 

acima, em função da relevância da informação, três quartos dos municípios 

baianos não entraram com recursos em 2009, ou seja, 311 municípios. 

 

Município 
Quantidade de 

recurso 

Percentual 

sobre o tal de 

recursos 

SALVADOR 26 12,75% 

POJUCA 9 4,41% 

SIMÕES FILHO 9 4,41% 

ILHÉUS 8 3,92% 

SANTO ANTÔNIO 

DE JESUS 
8 3,92% 

ITABUNA  7 3,43% 

ALAGOINHAS  6 2,94% 

CAIRÚ  4 1,96% 

IRECÊ 4 1,96% 

JUAZEIRO 4 1,96% 
Fonte: www.sefaz.ba.gov.br, 2009. 

 

 A tabela acima evidencia que dos dez municípios com maior número de 

recursos em 2009, destaca-se o município Salvador, que possui uma empresa 

de consultoria que lhe dar suporte em assuntos relativos ao FPM (fundo de 

participação dos municípios), segundo a assessoria técnica da Secretaria 

Municipal de Salvador13. Os outros municípios constantes na tabela acima ou 

fazem parte da região metropolitana de Salvador, o que sem dúvida facilita o 

                                                
13  Visitamos a SEFAZ de Salvador e informalmente obtivemos algumas informações da assessoria 
técnica do secretário. 
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acesso aos dados da SEFAZ Bahia por sua proximidade, ou são municípios 

com tradicional destaque econômico como é o caso de Itabuna, Ilhéus e Santo 

Antônio de Jesus, ou são representantes do novo pólo agroindustrial baiano 

como Juazeiro e Irecê.  

 Sobejam evidências que municípios economicamente mais fortes podem 

contratar estruturas externas ou montar internamente grupo de pessoas para 

acompanhar de perto os dados que são divulgados pelo estado em relação ao 

valor agregado.  

 Encontra-se, a princípio, fora da lógica apresentada acima a cidade de 

Cairu, entretanto segundo a SEI/IBGE, este foi o município da Bahia com maior 

variação do PIB nominal entre os anos de 2007 e 2008, o que o credenciou a 

se estruturar e buscar montar melhorar seus controles administrativos 

financeiros. 

 Por outro lado municípios pequenos, sem estrutura econômico-

administrativa ficam reféns da própria restrição orçamentária para poder 

contratar técnicos especializados que pudessem, através de análises e 

projetos, buscar melhorar um aumento no FPM que se traduz na mais 

importante fonte de recurso dos municípios.  

 

Disponibilização de Dados Referentes ao IVA e Repasses Estaduais 

 

 Outra análise feita para subsidiar a proposta que apresentaremos neste 

trabalho foi de como é feita a divulgação do IVA e dos repasses do ICMS por 

parte dos estados do Brasil. 

 Pesquisamos em diversos sítios eletrônicos de diversos estados, em 

especial das secretárias de fazenda e receitas, para verificar como são 

disponibilizadas as informações referentes ao FPM (fundo de participação dos 

municípios) e em especial o IVA e os repasses do ICMS. 

 Para fim ilustrativo anexemos, além das imagens do site da SEFAZ 

Bahia, imagens dos sites de um estado de cada região do Brasil, ao tempo em 

que destacamos aspectos positivos e negativos quanto a facilidade de acesso 

a estas informações: 

 No site do estado do Amazonas, http://www.sefaz.am.gov.br/.  
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 Qualquer usuário do site, ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso aos 

valores dos repasses do ICMS do estado a cada município, tanto mensal 

quanto consolidado por ano, além de também ter acesso ao histórico desses 

repasses.   

 Pode-se, outrossim, acessar tanto o histórico do IVA quanto o referente 

ao ano em curso.  

 Não existe área restrita para acesso de dados referentes ao cálculo do 

VA por parte das prefeituras municipais. Todos os relatórios tanto do IVA 

quanto dos repasses podem ser exportados em formato pdf14. 

 Acesso: página Inicial no link “remessa aos municípios”. 

 

 
 

 Na tela seguinte, no lado esquerdo, verificamos as diversas 

possibilidades de pesquisa das informações: poderá pesquisar por mês, por 

tipo de repasse, por município. No lado direito na mesma tela verificamos uma 

pesquisa do repasse por município e período. Percebe-se a com possibilidade 

de exportação em pdf ou visualização na WEB: 

 

                                                
14 PDF é um formato portátil para documentos (Portable Document Format) desenvolvido por Adobe 
Systems e muito usado na Internet devido a sua versatilidade, facilidade de uso e tamanho pequeno. 
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 Como diferencial nesta página temos a possibilidade de previsão de 

repasses futuros: 

 
  

 No site do estado do Pernambuco, http://www.sefaz.pe.gov.br/, qualquer 

usuário do site pode ter acesso aos índices e repasses. O acesso aos IVA é 

feito tanto por município individualizado, quanto em relatório com todos os 

municípios. Já os repasses somente há permissão por município 

individualmente com filtro em mês e ano.  Não existe a possibilidade de 
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exportação dos relatórios no formato pdf, destacamos essa impossibilidade 

como um aspecto negativo.  

 Não existe área restrita para acesso de dados referentes ao cálculo do 

VA por parte das prefeituras municipais.  

 Acesso: na página Inicial através do link “municípios”. 

 
 Menu com possibilidade de pesquisa tanto dos índices quanto dos 

repasses: 
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 Acesso via WEB das informações dos repasses e IVA por município com 

filtro por ano ou mês: 

 
  

 No site do estado do Tocantins, http://www.sefaz.to.gov.br/, de forma 

bastante fácil e interativa o usuário do site pode ter acesso aos índices e 

repasses, tanto consolidado por ano quanto por mês. Estes relatórios podem 

ser exportados no formato pdf ou visualizado na WEB.  

 Acesso: na página Inicial através do link “repasses municípios”. 
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 Possibilidade de consulta em diversos relatórios tanto do IVA quanto dos 

repasses de impostos estaduais:  

 
 

 Não existe área restrita para acesso de dados referentes ao cálculo do 

VA por parte das prefeituras municipais.  

 Como diferencial percebemos uma série de explicações sobre o cálculo 

do VA, inclusive com sugestões para que o gestor municipal possa tentar 

aumentar sua participação nos repasses: 
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 No site do estado de São Paulo, http://www.fazenda.sp.gov.br/, também 

de modo simples e interativo o usuário do site pode ter acesso aos índices e 

repasses, tanto consolidado por ano quanto por mês. Entretanto estes 

relatórios não podem ser exportados no formato pdf, o que destacamos como 

aspecto negativo. 

 Acesso: na página Inicial através do link “municípios e parcerias”. 

 
 Possibilidade de acesso a diversos relatórios tanto do IVA quanto dos 

repasses de impostos estaduais:  
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 Não existe área restrita para acesso de dados referentes ao cálculo do 

VA por parte das prefeituras municipais. Como diferencial positivo destacamos 

a existência de relatórios com previsão de repasse futuros: 

 
  

 Para finalizar apresentamos o site do estado do Rio Grande do Sul, 

como representante da região sul, http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/index.aspx.  

 Acesso: na página Inicial através do link “município”. 
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 Com acesso muito simples pode-se obter uma série de relatórios com 

informações do IPM, IVA ou repasses dos impostos estaduais. Nenhum dos 

relatórios é disponibilizado por município individualmente, todos são em grupo 

de municípios.  

 Apenas os relatórios dos repasses são disponibilizados para exportação 

no formato xls15:, ou seja, os relatórios do IVA ficam indisponíveis para 

exportação o que entendemos ser um aspecto negativo. 

 

 
 

 Como em todos os sites pesquisados, no estado do RS também não 

existe área restrita para acesso de dados referentes ao cálculo do VA por parte 

das prefeituras municipais.  

 Como diferencial existe um acesso restrito por meio de senha onde as 

prefeituras podem entrar em contato com a SEFAZ-RS através de correio 

eletrônico. Questionamos a esta secretaria, através de e-mail, qual a função e 

real utilização para este canal de comunicação, quando recebemos o seguinte 

esclarecimento16: 

                                                
15  xls é a extensão de arquivo de planilhas do aplicativo Excel. 
16  Contato realizado através de e-mail remetido a SEFAZ RS e resposta recebida – ANEXO II . 
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 “1) A “Manutenção de e-mail Prefeituras” é um serviço disponibilizado 

para os responsáveis de cada Prefeitura fazerem diretamente a manutenção 

dos seus e-mails. 

 2) Sua função é permitir que a SEFAZ/RS tenha os dados de e-mails 

atualizados para o envio de orientações ou mesmo notícias. 

 3) O estado do RGS mantém convênio com os Municípios com o 

objetivo de incentivar ações municipais de interesse mútuo.” 

 Pelo exposto apesar de inovador este canal de comunicação não é 

utilizado para disponibilizar arquivos com informação dos contribuintes dos 

municípios que dão origem ao cálculo do IVA.  

 
   

 Passamos a analisar, então, o site da secretaria da fazenda da Bahia, 

http://www.sefaz.ba.gov.br/.  

 De logo percebemos que o mesmo apresenta uma dificuldade que não 

encontramos em nenhum outro site, pois em sua página inicial não existe 

nenhuma referência a municípios, o acesso é através da aba “finanças 

públicas”, somente depois que surge a indicação “municípios”: 
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 A partir daí em quase nada se distingue das outras páginas apontadas 

anteriormente. Tem-se acesso a relatórios do IVA e repasses dos impostos 

estaduais. Os relatórios são sempre com todos os municípios, não possibilita 

acesso individualizado para cada cidade.  

 Existe a possibilidade de exportação no formato pdf. 
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 Existe também a possibilidade de se pesquisar o histórico dos IVA, IPM 

e repasses.  

 

 
 Da mesma forma que todos os sites pesquisados, o site da SEFAZ-BA 

não dá a possibilidade de acesso restrito para que os municípios possam 

acompanhar os dados que originam os IVA. 

 Como demonstrado, a Bahia em quase nada se diferencia dos outros 

estados no que tange a disponibilidade das informações dos índices de 

participação dos municípios, índices de valor agregado e os repasses dos 

impostos estaduais aos municípios. Como a legislação que trata do cálculo do 

valor agregado e a possibilidade de impugnação dos mesmos é uma legislação 

federal (Lei Complementar 63/90), todos os estados se restringiram a cumprir o 

que determina o mandamento legal sem se preocupar em facilitar o acesso aos 

dados que originam o VA. Por via de conseqüência, dificulta a análise dos 

municípios quanto à correção dos valores divulgados por eles estados. 

 
4 - PROGNÓSTICO  
 

 Passaremos a expor de forma detalhada uma solução para o problema 

acima apresentado.  
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4.1 - Situação Pretendida  

 

 Tendo que os gestores municipais e servidores estaduais dos diversos 

setores da SEFAZ envolvidos nos processo que deságua na divulgação final do 

IVA são os principais atores do projeto que passaremos a apresentar. 

Pressupondo que o chefe do executivo estadual e a população do estado são 

atores secundários, mas com extremo interesse nos resultados que podem 

advir desta intervenção. Entendemos que todos os atores lucrarão com a 

implantação deste projeto de intervenção. 

 Com o projeto esperamos que os gestores municipais tenham a 

oportunidade de melhor acompanhar os dados que geram o cálculo do índice 

de valor agregado. Assim os gestores poderão atuar como agente ativo e com 

a devida antecedência para que o IVA seja alterado, caso assim entendam que 

seu município foi prejudicado. 

 Atualmente a intervenção dos administradores municipais limita-se a 

contestação, através de recurso, apenas quando da apresentação do VA 

provisório. Isso se dá em um curtíssimo espaço de tempo e com uma análise 

rápida de informações que somente são disponibilizadas após a apresentação 

do aludido índice provisório. 

 Uma participação mais ativa dos gestores municipais através de 

servidores municipais ou mesmo através de consultores técnicos 

especializados em tributação, ajudará na elaboração de um IVA mais justo e 

próximo da realidade. 

 O acompanhamento mensal dos valores de entradas e saídas dos 

contribuintes de cada circunscrição municipal, através de relatórios 

disponibilizados pela SEFAZ, possibilitará correções antecipadas quando da 

detecção de valores irreais, suspeitos de fraudes ou zerados, o 

acompanhamento de relatórios de omissão de entrega mensal de DMA e anual 

de DASN possibilitará uma intervenção junto aos contribuintes para que estes 

procedam com o envio destas declarações, cumprindo sua obrigação, 

conforme determina a legislação estadual do ICMS. 

 Ou seja, teremos a participação ativa do município. Atualmente este, que 

somente age através de recursos após a apresentação do IVA provisório, 

passaria a agir antecipadamente, intervindo no resultado do cálculo do IVA. 
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Some-se a isso a tranqüilidade que o gestor municipal terá em poder analisar 

os dados das DMA, principal fonte do VA, sem a pressão dos trinta dias que 

hoje a atual sistemática impõe. 

 Esperamos dar um maior conforto aos servidores estaduais 

responsáveis pelo acompanhamento, cálculo, divulgação do IVA; como 

também aqueles responsáveis pela análise dos recursos interpostos, e, 

outrossim, aqueles responsáveis pela intimação dos contribuintes para 

correção dos dados enviados incorretamente. As diversas intervenções que 

hoje são restritas ao período de sessenta dias, passariam a ser paulatinamente 

analisadas e corrigidas ao longo de um período de doze meses. 

 Mesmo como efeito secundário, entendemos que como uma 

conseqüência natural das diversas ações empreendidas pelos gestores 

municipais, os contribuintes sentir-se-ão mais acompanhados e passarão a 

emitir declarações mais próximas de seus faturamentos o que gerará aumento 

de arrecadação de ICMS. Se esse resultado se confirmar, o que é uma 

hipótese bastante factível pelo cenário que se apresenta, ao aumentar a 

arrecadação dos municípios em função da maior arrecadação de ICMS, o 

estado estará beneficiando a população nos seus mais remotos. 

 Por fim, esperamos que o governo da Bahia se apresente aos olhos de 

seus cidadãos e da sociedade brasileira, como um governo mais transparente, 

que busca atender de forma uniforme e justa todos os seus municípios. O 

estado da Bahia poderá ser percebido como praticante de uma espécie inédita 

de justiça fiscal ao dar as mesmas condições de controle para todos os 

municípios no acompanhamento da origem dos cálculos de sua principal 

receita. 

 Esse projeto pode se mostrar, assim entendemos, como um modelo 

para outros estados que pretendam se apresentar para a sociedade como um 

estado moderno e inovador.    

 

4.2 - Recomendações 

 

 Estabelecido o problema de forma bem claro e delimitado, com os 

objetivos que pretendemos alcançar passaremos, então, a apresentar as ações 

que desaguarão: na solução das desigualdades apontadas, das inquietudes 
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dos servidores estaduais e gestores municipais, na economicidade e 

simplificação de procedimentos, enfim, apresentaremos uma solução que 

colocará o estado da Bahia em uma posição de vanguarda no trato da 

distribuição e transparência da mais importante fonte de recurso dos 

municípios. 

 Entendemos que todos os problemas apontados podem ser resolvidos 

se antecipadamente a SEFAZ disponibilizar os dados que resulta na formação 

do VA. A Secretaria da Fazenda, quando instada a apresentar, já disponibiliza 

essas informações através de relatórios desenvolvidos pela GEIEF. Entretanto 

este fato somente acontece após a divulgação do IVA provisório restando 

pouco tempo para análise destas informações. 

 Segundo a GEIEF os diversos relatórios são resumos das declarações 

encaminhadas pelos contribuintes com as informações de saídas e entradas 

das mercadorias que são o manancial para o cálculo do VA. 

 Analisando os relatórios percebemos que ali estão todas as informações 

que se disponibilizadas às prefeituras antes da divulgação do IVA, em períodos 

mensais ou anuais, a depender do conteúdo do relatório, como veremos a 

seguir, as prefeituras poderão controlar e interferir de forma ativa nos recursos 

provenientes dos repasses estaduais. 

 Atualmente a SEFAZ disponibiliza o valor do IVA e os repasses mensais 

como também o histórico dos mesmos no site 

http://www.sefaz.ba.gov.br/finaçaspublicas/municipios. 

 O ponto principal do presente projeto é recomendar a disponibilização de 

todos os relatórios, que hoje a SEFAZ disponibiliza após a divulgação do IVA 

provisório e quando solicitada, já no momento de sua geração, ou seja, no 

momento que a SEFAZ dispõe de tais informações em seus bancos de dados. 

 Detalharemos mais adiante todos os relatórios e o momento que eles 

poderão ser disponibilizados. 

 A obtenção dos relatórios ficaria restrita ao acesso do gestor municipal 

através de certificação digital, dando a necessária segurança do sigilo fiscal 

exigido para estas informações. 

 Também seria disponibilizado aos gestores municipais um canal de 

comunicação aberto com a SEFAZ onde estes poderiam encaminhar e-mail 

apontando situações irregulares detectadas nas diversas declarações 
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verificadas nos aludidos relatórios. Através ainda deste canal de comunicação 

o gestor municipal, após a divulgação do IVA provisório poderia, caso ainda 

entendesse necessário, apresentar impugnação do mesmo. O resultado do 

julgamento do recurso com todos os pareceres técnicos também seriam 

disponibilizados neste canal de diálogo que estamos propondo. O destinatário 

destes e-mails seria a GEIEF que ficaria responsável por analisar e responder 

as demandas sugeridas e apontadas pelos gestores municipais. 

 Em resumo: todo o trâmite que hoje ocorre após a divulgação do IVA 

provisório, que passa por uma série de contatos entre as prefeituras e a 

SEFAZ, através de pedidos de relatórios, impetração de recursos, 

apresentação de resultados dos recursos, entre outros; que hoje tem se 

mostrado como um processo lento, complicado para todos os atores 

envolvidos, com tempo limitado e extremamente burocrático, passaria a ser 

dinâmico, gradual, rápido e eficiente. 

 A seguir apresentaremos a interface da alteração proposta no site da 

SEFAZ: 

 Após o acesso a página eletrônica da SEFAZ, como hoje já acontece, 

seria acrescentado um link a cada prefeitura: 
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 Clicando neste link o usuário – os prepostos das prefeituras - teria 

acesso a uma lista de prefeitura para escolher. Após a escolha feita, utilizando 

o teclado enter ou tab o usuário passaria para o próximo campo onde teria que 

utilizar uma assinatura digital para acessar os relatórios referentes às 

empresas de seu município. Em seguida clicaria em consultar: 

 
 Na página seguinte as prefeituras teriam acesso aos relatórios, filtrados 

por período, relativos às informações que deram origem ao IVA, podendo 

escolher algum relatório listado clicando em seu nome. Haveria possibilidade 

de fazer o download e exportação do relatório escolhido: 

1. Relatório das DMA para acompanhamento pelas prefeituras por 

contribuinte – ANEXO III; (disponibilização mensal). 

2. Relatório do Valor Agregado apurado na DMA todos os 

contribuintes – ANEXO IV; (disponibilização mensal). 

3. Relatório dos contribuintes no CS-DMA – ANEXO V; 

(disponibilização mensal). 

4. Relatório dos Omissos de DMA – ANEXO VI; (disponibilização 

mensal). 
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5. Relatório do Valor Adicionado apurado na DASN por contribuinte 

– ANEXO VII; (disponibilização anual). 

6. Relatório do Valor Agregado apurado na DASN todos os 

contribuintes – ANEXO VIII; (disponibilização anual). 

7. Relatório dos contribuintes no CS-DASN – ANEXO IX; 

(disponibilização anual). 

8. Relatório dos Omissos de DASN – ANEXO X; (disponibilização 

anual). 

9. Relatório Produção Agrícola - ANEXO XI; (disponibilização anual). 

10. Relatório DMD – ANEXO XII; (disponibilização anual). 

11. Relatório dos Autos de Infração Lavrados e Julgados – ANEXO 

XIII; (disponibilização trimestral). 

 Além dos relatórios estariam disponíveis nesta página os resultados dos 

julgamentos dos recursos impetrados pela prefeitura.  

 Estaria disponível, também, um canal de comunicação direto entre a 

prefeitura e a SEFAZ. Neste canal de comunicação o gestor municipal poderia 

impetrar recursos, apresentar irregularidades nas declarações para que a 

SEFAZ pudesse buscar ajustá-las, apontar omissão de entrega de declarações 

na região do seu município, etc. 
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4.3 - Envolvidos e Definição de responsabilidades  

 

 Para facilitar a implantação do projeto planejamos a proposta de 

intervenção tentando aproveitar toda a estrutura que hoje já dispomos no 

website da SEFAZ.  

 Resumidamente são três as ações que devem ser implementadas:  

1. Inclusão de acesso exclusivo das prefeituras através de 

certificação digital;  

2. Abertura de um canal de comunicação via e-mail entre prefeituras 

e SEFAZ; e 

3. Disponibilização de relatórios com possibilidade de download.  

 Para implantação do projeto destacamos os principais atores: 

 DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação – através da GEDES, 

gerência de administração de dados e desenvolvimento de sistemas, será 

disponibilizado um analista para execução das atividades de desenvolvimento 

de sistema, com previsão de término em três meses17; 

 DARC, Diretoria de Arrecadação, Controle e Cobrança – este é o setor 

responsável pela recepção das informações dos contribuintes, realização do 

cálculo do VA, disponibilização dos relatórios para as prefeituras e análise dos 

recursos.  Entendemos que é o setor da SEFAZ que deva ter o maior 

envolvimento, mais especificamente a GEIEF. Deve disponibilizar um gestor 

para o sistema. Este será o responsável em acompanhar todo o 

desenvolvimento do projeto junto a GEDES; 

 DIRAT, Diretoria de Atendimento – Mais especificamente na GERAT, 

Gerência de Auto-atendimento. Este setor é o responsável pelo gerenciamento 

da web service da SEFAZ. Será a responsável pelo cadastramento de todas as 

prefeituras. 

 ASCOM, Assessoria de Comunicação – esta terá um papel primordial na 

divulgação no momento da implantação do projeto. Deverá promover 

encontros, seminários, treinamentos, etc., com a participação da equipe da 

SEFAZ e gestores municipais. Nesta etapa serão demonstradas as vantagens 

                                                
17  Toda informação relativa a TI foi obtida através de discussão com o diretor de Tecnologia da 
Informação da SEFAZ. 
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da ferramenta e como as prefeituras poderão utilizá-la e se planejar para 

aumentar a arrecadação de seus municípios. 

  

 4.4 - Limitações das recomendações 

 

 O estado ao entregar a nova ferramenta estará dando igualdade de 

condições para todos os municípios, independente de tamanho ou infra-

estrutura, para lutarem em igualdade de condições na busca de melhorar a sua 

participação no ranking da divisão dos repasses do ICMS. O pequeno 

município com uma estrutura mínima poderá acompanhar, quase que em 

tempo real, as informações de seus contribuintes e poderá, através do canal de 

comunicação disponibilizado, relatar qualquer irregularidade à SEFAZ, ou agir 

juntos às empresas que têm representatividade na apuração do seu IVA. 

 Para que os objetivos do projeto sejam alcançados, principalmente no 

que tange ao aumento da arrecadação de ICMS do estado e por via de 

conseqüência o repasse para os municípios, o envolvimento dos gestores 

municipais será fundamental. Com as informações nas mãos a 

responsabilidade de agir passa para o executivo municipal, dependerá dele, tão 

somente, querer buscar melhorar sua arrecadação. Se o envolvimento deste 

ator não se concretizar os resultados previstos ficarão bem aquém da 

expectativa prevista.  

 Indubitavelmente a implantação do projeto trará resultados imediatos 

aos gestores e servidores da SEFAZ que trabalham nos diversos setores 

envolvidos com o IVA, pois as demandas serão mais espaçadas e a 

comunicação com os municípios mais rápidas e sem burocracia. 

 É imperativo admitir que se o projeto não for implementado nem a 

SEFAZ nem a maioria dos municípios terão qualquer perda. A expectativa com 

a implantação é de melhorar a condição de trabalho dos servidores da SEFAZ; 

diminuir a desigualdade entre os municípios na busca e análises das 

informações do IVA; facilitar e desburocratizar a comunicação entre os entes 

municipais e a SEFAZ; aumentar arrecadação; e mostrar o estado da Bahia 

como um estado criativo e inovador, mas nenhuma das hipóteses esperadas 

acima piorará pela não implantação da sugestão proposta.  
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Se implantado, no entanto, o estado terá dado mais um passo para 

cumprir seu compromisso e o seu lema maior que é ser o “governo de todos 

nós”. 

 
5 - CRONOGRAMA E RECURSOS 
 

 Será necessário tão somente um analista de sistema para desenvolver o 

projeto. A expectativa é de que em três meses este sistema possa ser 

desenvolvido e disponibilizado. 

 Terão participação também na elaboração e discussão preliminar 

servidores da GEIEF e GEDES, mas nunca a um período superior a quatro 

horas semanais nas duas primeiras semanas – etapa inicial - e duas horas 

semanais na fase final. 

 

 
Setor 

Responsável 

Cronograma 

de implantação 

Orçamento 

para 

implantação 

TOTAL   90 DIAS 30.000,00 

FASE 

INICIAL GEIEF 8 HORAS 722,16 

FASE 

INICIAL DTI 15 DIAS 5.000,00 

FASE FINAL GEIEF 8 HORAS 722,16 

FASE FINAL DTI 75 DIAS 25.000,00 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6.1 – Avaliação do Processo de Elaboração do Trabalho 

 

 Tivemos dificuldade na escolha do tema, este fato se deu principalmente 

por não trabalhar na área financeira e o tema do trabalho deveria estar 

vinculado a temas sugeridos desta área. Durante a evolução dos módulos nas 

aulas expositivas vislumbramos o tema  Transferência Constitucionais como um 
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tema que se relacionava com a área tributária e financeira, então passei a 

estudá-lo. Após algum tempo, então, apareceu o problema base do presente 

projeto. 

 Sem dúvida a falta de definição do formato final do projeto atrapalhou a 

inicialização do trabalho, mas com a definição posta partimos para os estudos 

e pesquisas. 

 Como o tema não tem quase nenhuma literatura, o processo de 

pesquisa baseou-se em artigos; pesquisas na legislação estadual e federal; 

entrevistas com gestores municipais e servidores da SEFAZ da Bahia e outros 

estados; e pesquisas em dezenas de sítios eletrônicos de secretarias de 

fazenda e receitas estaduais. 

 Gostaríamos de ter feito entrevistas mais detalhadas com secretários de 

municípios, mas apesar de sempre se apresentarem disponíveis e 

entusiasmados com a idéia nos contatos telefônicos que mantivemos, quando 

marcávamos o encontro pessoal para aprofundarmos a discussão, por questão 

de agenda apenas alguns se materializaram.  

  

6.2 – Indicação de Prováveis Obstáculos à Implantação das 
Recomendações 

 

 Os únicos fatores que podem dificultar a implantação são: a falta de 

apoio do gestor máximo da SEFAZ; e a atual escassez de recursos na área de 

TI. Entendemos, entretanto, que o segundo impedimento é perfeitamente 

contornável tendo em vista que o projeto ficaria pronto no máximo em 3 meses. 

 

6.3 - Sugestões e Elementos de uma Estratégia de Implantação  

 

 A implantação do projeto é extremamente simples, pois se trata de uma 

alteração de sistema. A SEFAZ já dispõe da GEDES que é a gerência 

especialista e experiente no desenvolvimento de sistemas. Nada de especial 

deve ser planejado ou alterado na estrutura da SEFAZ para este projeto, as 

rotinas hoje já utilizadas para outros projetos devem ser repetidas para este. 
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 Suplantadas as dificuldades acima mencionadas acreditamos que 

nenhuma barreira deve obstacular a implementação e implantação do projeto 

ora apresentado.  

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Albuquerque, Claudiano Manoel de. Gestão de finanças públicas – Marcio Bastos Medeiros, 
Paulo Henrique Feijó da Silva. Brasília: 2ª Edição, 2008. 
 
BAHIA. Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989. 
 
BAHIA. Lei Complementar nº 7, de 20 dezembro de 1991. Disponível em: <www.bahia.gov.br>. 
Acesso em: diversos dias. 
 
BAHIA. Lei Complementar nº 13, de 30 de dezembro de 1997. Disponível em: 
<www.bahia.gov.br> Acesso em: diversos dias. 
 
BRASIL. Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2001. 
 
BRASIL. Lei Complementar nº. 63 de 11de janeiro de 1990. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Lei Complementar nº 62, de 28/12/1989. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05/11/2010. 
 
Castro, Domingos Poubel de. Auditoria e controle interno na administração pública. São 
Paulo: Atlas, 2009.    
 
Contatos telefônicos e troca de e-mail com diversos gestores da SEFAZ BA, diversos gestores 
de Secretarias de receitas estaduais e municipais.  
 
<http://www.aulaadm.pro.br/Textos/Artigos%20SEI/sei_finan%C3%A7as_p%C3%BAblicas.pdf>
. Acesso em 05/11/2010.  
 
<http://contasabertas.uol.com.br/WebSite>. Acesso em 04/11/2010.  
 
<http://www.cnm.org.br/v10/orientacao_1.asp>. Acesso em 05/11/2010. 
 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6012>. Acesso em 15/10/2010. 
 
<http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 01/11/2010.  
 
<http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/transparencia_bahia>. Acesso: diversas vezes.  
 
<http://www.sefaz.am.gov.br/>. Acesso: diversas vezes. 
 
<http://www.sefaz.pe.gov.br/>. Acesso: diversas vezes. 
 
<http://www.sefaz.to.gov.br/>. Acesso: diversas vezes. 
 
<http://www.fazenda.sp.gov.br/>. Acesso: diversas vezes. 
 
<http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/index.aspx/>. Acesso: diversas vezes.  
 
<http://www.senado.gov.br/sf/senado/ilb/pdf/ManualObtRecFedMun20052006/Cap_01.pdf>. 
Acesso em 15/10/2010.  



43 
 

 

 
<http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica>. Acesso diversas vezes.  
 
<http://www.fazendoacontecer.net/2010/02/04/como-formatar-uma-monografia-pelas-normas-
abnt-do-inicio-ao-fim-parte-1/.> Acesso em 12/12/2010.  
 
<http:www2.ouvidoria.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=199119&folderId=201492&
name=DLFE-17772.pdf>. Acesso em 12/12/2010.  
 
<http:www.bax.com.br/supervision/referenciasbibliograficas/document_view>. Acesso em 
02/12/2010.  
 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Disponível em: <www.receita.gov.br>. Acesso em: 
diversas vezes. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Nota Técnica 001/2008 – DEPAT, 
Bahia. 2008. Disponível em: <www.sefaz.ba.gov.br>. Acesso em: 01/11/2010. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Sistema de Planejamento de Gestão da 
Fiscalização – PGF. Acesso restrito a funcionário. Acessado em novembro de 2010. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Sistema de Planejamento de Gestão de 
Mercado – PGM. Acesso restrito a funcionário. Acessado em fevereiro de 2010. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Parâmetros Para Uma Gestão Fiscal 
Responsável, 2000. Disponível em: <www.sefaz.ba.gov.br>. Acesso em: 01/11/2010. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. Repasse aos municípios, em 2008 e 
2009. Disponível em: <www.sefaz.ba.gov.br>. Acesso em: 05/11/2010. 
 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Transferências Constitucionais - Municípios. 
Disponível em: <www.stn.fazenda.gov.br>. Acesso em: 04/11/2010. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


