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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) é um órgão do Poder 

Executivo que tem como missão prover e administrar os recursos financeiros para viabilizar 

as políticas públicas do Estado e orientar o cidadão quanto à importância do pagamento dos 

tributos e do controle da aplicação dos recursos públicos. Além disso, é evidenciado que, no 

desempenho de sua missão, nas relações com os cidadãos e entre os seus servidores, serão 

observados os princípios éticos e da transparência. 

 

Com base nessas informações institucionais obtidas no sítio oficial da Sefaz, 

observa-se que os princípios de ética e da transparência têm relevante destaque. A 

responsabilidade na gestão pública deve nortear o trabalho dos órgãos, assim como o de todos 

os servidores públicos. 

 

O provimento de recursos financeiros para o Estado ocorre principalmente através 

da receita com a arrecadação de impostos. A Constituição Federal, em seu artigo 155, 

estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA), sobre a transmissão causa mortis e doação de 

bens e direitos (ITCMD) e sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).  

 

No setor público brasileiro, parcelas expressivas do produto da arrecadação dos 

impostos, contribuições e outras receitas públicas não podem ser livremente destinadas, a 

cada ano, visto que parte de sua utilização encontra-se previamente estabelecida, na 

Constituição ou em diversos dispositivos legais. Diante da natural carência de recursos com 

que contam os governos e da ilimitada demanda da sociedade por bens e serviços públicos, 

foram-se ampliando ao longo do tempo, os normativos constitucionais e legais que buscavam 

privilegiar determinados gastos, como aqueles destinados à saúde, à educação e à segurança. 

 

Em algumas situações, a vinculação de receitas está associada ao planejamento de 

longo prazo, como foi o caso da instituição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), que, após dez anos, passou a incluir o 
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ensino médio e foi substituído pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

 

Em muitas outras situações, porém, o mecanismo de destinar previamente recursos 

para determinadas finalidades está intimamente associado à desconfiança do legislador do 

presente em relação ao governante do futuro. Assim, se por um lado a prática busca garantir 

que determinadas prioridades sejam atendidas pelos governantes, por outro, demonstra que a 

sociedade brasileira, representada no parlamento, ainda não atingiu o nível de 

amadurecimento necessário para uma discussão permanente de suas prioridades. 

 

Dentre as vinculações de receitas, temos, nos Estados, as Transferências 

Constitucionais aos Municípios, que são parcelas das receitas estaduais destinadas aos entes 

municipais em decorrência de mandamento constitucional. O rateio das receitas provenientes 

da arrecadação de impostos e contribuições de um ente federativo em benefício de outros 

entes da federação é mecanismo constituído com a finalidade de amenizar as desigualdades 

regionais, ou seja, “promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre 

Municípios” (artigo, 161, inciso II da Constituição Federal). Além disso, evidenciam o 

excessivo centralismo fiscal existente no Brasil, reflexo do grau de maturidade político-

administrativa em que se encontra a federação. 

 

De acordo com que determina a Constituição Federal em seu artigo 158, parte da 

arrecadação do ICMS e do IPVA deverá ser distribuída com os municípios do Estado, 

havendo regras específicas e percentuais distintos para cada imposto. Diante do quadro de 

insuficiência de recursos em que se encontra a maioria dos municípios baianos, alguns deles 

tendo seu orçamento composto quase que exclusivamente por receitas provenientes das 

transferências voluntárias repassadas pela União e pelo Estado (vide ANEXO A), confirma-se 

a justiça e a ética contidas na determinação constitucional de os estados repassarem aos 

municípios cotas relativas à repartição das receitas tributárias. Por uma questão de exigência 

legal da transparência, deve-se prestar conta aos municípios dos valores arrecadados e 

distribuídos de forma clara, conciliada e detalhada. 

 

Ao analisar a tabela constante do Anexo A, verifica-se que, dos quatrocentos e 

dezessete municípios baianos, apenas dezesseis têm arrecadação própria superior aos valores 
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transferidos pelo Estado, independente dos valores repassados pela União, a título de Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM). 

 

Além da transferência de tais recursos aos municípios, a Constituição Federal, no 

artigo 162, obriga os estados à divulgação dos montantes arrecadados, dos valores entregues e 

a entregar, e da expressão numérica dos critérios de rateio. Esse procedimento deve ser feito 

até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação. 

 

Há algum tempo a SAF identificou, por meio de questionamentos de alguns 

municípios e entidades interessados, a exemplo dos e tribunais de contas , que as informações 

relativas aos valores de IPVA arrecadados pelo Estado e aos valores pertencentes aos 

municípios não estão sendo publicadas corretamente de acordo com o que determina a 

Constituição Federal, de forma que facilite o esclarecimento do processo e a tempestividade 

do rateio. Isso vem causando questionamentos do Ministério Público Federal, da Secretaria do 

Tesouro Nacional, da União dos Municípios da Bahia e dos Tribunais de Contas dos 

Municípios. Além disso, a falta de informações coerentes pode comprometer a credibilidade 

do processo perante o Controle Externo, os municípios e a sociedade em geral. 

 

O Ministério Público Federal vem questionando a Secretaria da Fazenda acerca da 

compatibilidade dos valores mensais da arrecadação de IPVA do Estado da Bahia que 

constam nas demonstrações contábeis apresentadas pelo Estado, com os valores repassados 

aos municípios relativos às receitas de IPVA divulgadas. 

 

Além do Ministério Público Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, a União 

dos Municípios da Bahia e o Tribunal de Contas dos Municípios também já questionaram a 

apresentação desses valores.  

 

Por determinação constitucional o Estado deve repassar aos municípios cinqüenta 

por cento dos valores da arrecadação com o IPVA e divulgar esses dados de uma forma que 

permita o entendimento dos valores entregues e a entregar e os critérios do rateio (adições e 

deduções). Além disso, a Lei Complementar 101/2000, Lei de responsabilidade Fiscal, 

estabelece a necessidade da transparência das contas públicas. 
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Diante disso, e da exigência cada vez maior da sociedade com relação à prestação 

de contas dos recursos públicos, é necessário uma tomada de atitude para aumentar a 

transparência e a confiabilidade dos dados divulgados relativos às transferências 

constitucionais. 

 

Isso evitará o desgaste da imagem do Estado, bem como o relacionamento com as 

referidas instituições e até mesmo penalidades que vão desde o impedimento do repasse pela 

União de transferências voluntárias até mesmo a intervenção, conforme determina a Lei 

Complementar n° 63/1990, caso os repasses não sejam efetuados corretamente aos 

municípios: 

 

Art. 10. A falta de entrega, total ou parcial, aos Municípios, dos recursos que lhes 
pertencem na forma e nos prazos previstos nesta Lei Complementar, sujeita o Estado 
faltoso à intervenção, nos termos do disposto na alínea b do inciso V do art. 34 da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. Independentemente da aplicação do disposto no caput deste artigo, 
o pagamento dos recursos pertencentes aos Municípios, fora dos prazos 
estabelecidos nesta Lei Complementar, ficará sujeito à atualização monetária de seu 
valor e a juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso. 

 

A Superintendência Financeira da SEFAZ criou, então, um grupo de trabalho 

interno, envolvendo as áreas Financeira e Tributária, para analisar esse problema e identificar 

possíveis soluções. Além disso, incluiu este assunto entre os temas propostos para 

desenvolvimento de projetos no Curso de Especialização em Administração Financeira 

Governamental, ministrado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) para os servidores do 

Estado, na linha de pesquisa Princípios Orçamentários e Administração Financeira 

Governamental, cujo tema escolhido foi Transferências Constitucionais: adequação, 

transparência e controle. Neste trabalho, apesar da consequente abordagem da adequação e do 

controle, a ênfase será na transparência e na conciliação. 

 

Este projeto tem como objetivo principal atender ao princípio da transparência 

defendido pela Constituição Federal e pela Lei complementar n° 101/2000, publicando, 

através do sítio oficial da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, as informações relativas 

à repartição das receitas de IPVA, evidenciando-os de uma forma clara, consolidada e 

detalhada permitindo que qualquer cidadão identifique, por município, os valores mensais de 
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IPVA arrecadados pelo Estado, os valores distribuídos aos municípios e também os valores 

que, apesar de arrecadados no mês, serão transferidos no mês seguinte, com a justificativa dos 

motivos. 

 

Pretende-se, com o projeto, melhorar a integração entre os sistemas Sarf, Sigat e 

Sicof (Sistema Contábil e Financeiro), fazendo com que o Sarf visualize não apenas dados do 

recolhimento como também os da arrecadação. 

 

A geração de relatórios pelo Sarf sobre os valores de IPVA arrecadados, 

recolhidos e distribuídos aos municípios, além da conciliação eletrônica dos valores existentes 

no Sarf com os extratos das contas bancárias do Estado dos valores pertencentes ao mesmo e 

dos valores rateados com os municípios são também objetivos a serem alcançados após 

implantação do projeto, assim como melhorar o controle do processo, a partir de uma base de 

dados única com as informações da arrecadação, recolhimento e distribuição do IPVA. 

 

A motivação para escolha desse tema decorreu do fato de pertencermos ao referido 

grupo de trabalho e também por trabalharmos em uma área da Secretaria da Fazenda, a 

Superintendência de Administração Financeira (SAF) que tem como uma de suas 

responsabilidades a apresentação, para a sociedade, dos valores distribuídos aos municípios 

baianos, mensalmente, a partir da interação com alguns atores, como por exemplo, o banco 

centralizador da receita tributária do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, a União 

dos Municípios da Bahia (UPB), a Diretoria de Contabilidade Pública (Dicop), a Diretoria de 

Tecnologia da Informação (DTI), a Diretoria do Tesouro (Depat), entre outros. Porém, ainda 

com toda essa responsabilidade, verificamos que, em diversos momentos, não possuímos 

recursos apropriados para uma demonstração segura, prática e objetiva desses valores e 

constantemente somos convocados a apresentar relatórios comprobatórios das transferências 

efetuadas (vide processo da Prefeitura de Itabuna – ANEXO B) e, invariavelmente, 

executamos essa tarefa de forma manual e, consequentemente, com uma possibilidade de erro 

muito grande, além do excesso de tempo despendido com esse processo. A demanda por um 

demonstrativo conciliado automaticamente e transparente vem sendo alvo de diversas 

solicitações por parte da Dicop há muito tempo, visto que esta vem a ser a principal 

interessada, internamente, nas informações geradas nos citados relatórios, pois essa Diretoria 

geralmente é solicitada a apresentar justificativas dos valores repassados aos municípios junto 
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aos órgãos de controle externo, aos quais a Sefaz está submetida. E, por fim, outra motivação 

para escolha do tema é identificar uma oportunidade para conhecer melhor este assunto, 

através de uma abordagem conjunta, prática e teórica, contribuindo na solução de um 

problema relevante da administração pública estadual, com benefícios aplicados para a 

sociedade. 

 

A metodologia utilizada consistiu no levantamento da situação atual, por meio de 

reuniões de grupo de trabalho, análise das informações atualmente divulgadas para os 

municípios e demais interessados no tema, estudo da legislação e da bibliografia pertinente. 

Foram analisados os relatórios e consultas geradas pelos sistemas envolvidos e dados 

atualmente divulgados e, então, esse material coletado foi analisado e comparado com o que 

determina a legislação vigente. 

 

Foram realizadas visitas à União dos Municípios da Bahia (UPB), contatos com o 

Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e consultas aos sítios oficiais de alguns entes 

federativos brasileiros, a exemplo do Estado de São Paulo, escolhido como paradigma para a 

intervenção proposta neste trabalho. 

 

Já existem outros trabalhos na Sefaz sobre o tema, iniciados e não concluídos, 

provavelmente por falta de prioridade, o que não ocorre no momento atual. Além disso, a 

Diretoria da Contabilidade Pública, que coordena o grupo de trabalho para estudo do 

problema em questão, sugeriu um modelo de tabela a ser criada para divulgação. A 

viabilidade de criação desta tabela depende da melhoria da integração entre os sistemas 

envolvidos, citada anteriormente. 

 

Foram analisados e definidos os dados da arrecadação que precisam migrar para o 

Sistema Financeiro Sarf, para centralização dos dados necessários em uma única base. Além 

disso, foram pesquisadas soluções adotadas em outros estados, que também arrecadam IPVA 

e precisam atender ao princípio da transparência, assim como o Estado da Bahia. 

 

A estrutura deste documento e a seqüência dos itens ficaram da forma que segue. 

Na seção 1 apresenta-se o projeto, com a natureza da intervenção, o eixo de pesquisa, a 

motivação para a escolha do tema, a justificativa do trabalho, os objetivos da intervenção e 
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metodologia empregada. Na seção 2, é apresentado o diagnóstico, contextualizando e 

definindo o problema e analisando dados pré-existentes. A seção 3 traz contribuições teóricas 

e técnicas que sustentam a proposta de solução. Na seção 4, expõe-se o prognóstico, 

detalhando a situação pretendida, as recomendações, os envolvidos no projeto, definem-se as 

responsabilidades e ressalva-se a limitação das recomendações. A seção 5 traz o cronograma 

de implantação do projeto e os recursos financeiros necessários. A seção seguinte refere-se às 

considerações finais, avaliando o processo de elaboração do projeto, evidenciando as 

possibilidades de entraves ao processo de implantação da solução recomendada, além de 

sugestões de ampliação do escopo para abranger outras transferências a municípios. Segue-se, 

na seção 7 com as referências de bibliografia utilizada. Ao final do documento, encontram-se 

os anexos com informações adicionais. 

 

Este trabalho pretende, portando, colaborar com a transparência defendida, por 

princípio, pela Sefaz e exigida pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, com enfoque na distribuição da cota-parte de IPVA repassada aos municípios. Após 

analisada a situação atual dos dados divulgados e com base em pesquisa efetuada, 

apresentamos, neste trabalho, uma proposta de solução ao problema estudado. 
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2. DIAGNÓSTICO  

 
2.1.CONTEXTO DO PROBLEMA  

 

Conforme a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 1.121, de 28 de 

março de 2008, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, 

sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que 

resultem em aumento de patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos 

proprietários da entidade. 

 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, elaborado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), define que “receitas públicas, pelo enfoque orçamentário, são 

disponibilidades de recursos financeiros do exercício orçamentário e cuja finalidade precípua é 

viabilizar a execução das políticas públicas, a fim de atender às necessidades coletivas e demandas da 

sociedade.” 

 

A classificação econômica da receita orçamentária, de acordo com a Lei nº 

4.320/1964, é composta por receitas de capital e receitas correntes. Dento desta última, 

encontram-se as receitas tributárias. 

 

O Manual da STN define receita tributária como “os ingressos provenientes da 

arrecadação de impostos, taxas, e contribuições de melhoria”. Ainda de acordo como Manual, a receita 

tributária é uma “receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, 

Distrito Federal e os Municípios.” 

 

Dessa forma, tem-se que as receitas públicas são aquelas auferidas pelos entes 

públicos e têm como uma de suas espécies a receita tributária, grupo ao qual pertence o IPVA, 

objeto do nosso estudo. 

 

A receita assume, na Administração Pública, fundamental importância e está 

envolvida em situações singulares, como a sua distribuição e destinação entre as esferas 

governamentais, através das transferências intergovernamentais que podem ser voluntárias, 

constitucionais ou legais. 
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De acordo com o artigo 25 da Lei Complementar n° 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), “entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único 

de Saúde”. 

 

O Manual da STN define as transferências constitucionais ou legais como aquelas 

que “são arrecadadas por um ente, mas devem ser transferidas a outros entes por disposição 

constitucional ou legal.” 

 

Esse mecanismo de repartição das receitas tributárias contribui para uma maior 

descentralização dos recursos, sendo fundamental para diminuir as desigualdades regionais e 

promover o equilíbrio sócio-econômico dos estados e municípios. 

 

Com relação ao IPVA, a Constituição Federal no artigo 155, inciso III, determina 

ser da competência dos Estados e do Distrito Federal a instituição de impostos sobre 

propriedade de veículos automotores (IPVA). Já em seu artigo 158, inciso III, ela determina 

também pertencerem aos municípios cinqüenta por cento do produto da arrecadação deste 

imposto. 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...)III - propriedade de veículos automotores. 
 
(....)Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
(...)III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

 

Portanto, do valor total da arrecadação de IPVA do Estado da Bahia, cinquenta por 

cento deverá ser distribuído, de acordo com o município no qual o veículo foi licenciado. 

 

Além disso, a Constituição obriga a divulgação desses valores até o último dia do 

mês subsequente ao da arrecadação. 

  

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o 
último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos 
tributos  arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária 
entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.  
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Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e 
por Município; os dos Estados, por Município. 

 

A partir do momento em que o contribuinte efetua o pagamento do IPVA na rede 

arrecadadora autorizada, inicia-se um processo de transferência de informações entre os 

diversos atores envolvidos, que permitirá ao Estado calcular, registrar, distribuir e divulgar os 

valores pertencentes a cada município. Porém, apesar deste processo ser automatizado, ele 

envolve diferentes instituições e sistemas, o que implica na existência de um intervalo de 

tempo para a transferência das informações, que pode ser de alguns dias, entre o momento do 

pagamento efetuado pelo contribuinte e a efetiva distribuição para os municípios. Caso haja 

algum problema em um dos sistemas envolvidos, este intervalo de tempo pode ser ainda 

maior, tornando essa questão ainda mais complexa. 

 

Convém destacar três etapas distintas que ocorrem com a receita tributária, neste 

caso específico, com o IPVA: 

 

� Arrecadação: Pagamento efetuado pelo contribuinte na rede arrecadadora autorizada; 

 

� Recolhimento: Transferência de cinquenta por cento dos valores arrecadados para a 

Conta Única do Estado (CUTE) e cinquenta por cento para uma conta transitória dos 

municípios, no Banco do Brasil; 

 

� Distribuição: Transferência da conta transitória dos municípios para a conta corrente dos 

municípios dos valores que lhes pertencem. 

 

Além das etapas acima destacadas, é necessário explicar alguns conceitos que serão 

tratados neste projeto. 

 

• Restituição de receita: Trata-se de uma devolução ao contribuinte de um valor pago, a 

título de tributo, a maior ou em duplicidade. 

• Reclassificação de receita: Refere-se a um ajuste devido a um erro no preenchimento 

do código da receita tributária, no momento da emissão do Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE) pelo contribuinte. 
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A fim de melhor esclarecer o processo, segue abaixo o fluxo, cujos atores estão 

detalhados na seção 5: 
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O processo atual pode ser detalhado da seguinte forma: 

 

1. O contribuinte acessa o sítio oficial da Sefaz, solicitando a emissão do 

Documento de arrecadação Estadual (DAE); 

 

2. O sistema emite o DAE para o contribuinte; 

 

3. O contribuinte efetua o pagamento do IPVA na rede arrecadadora autorizada; 

 

4. O agente arrecadador autentica o recibo e o devolve ao contribuinte; 

 

5. Os agentes arrecadadores enviam diariamente para a Sefaz um arquivo com os 

dados da arrecadação do dia; 

 

6. Os agentes arrecadadores transferem os valores e os dados da arrecadação para 

o banco centralizador, que atualmente é o Banco do Brasil, e este efetua o recolhimento na 

conta bancária do Estado. Isso ocorre no dia seguinte ao da arrecadação; 

 

7. Nessa etapa do recolhimento, cinquenta por cento é depositado na chamada 

conta única do Estado, onde são depositados os valores que ficarão disponíveis para a 

Diretoria do Tesouro (Depat) e cinquenta por cento são retidos em outra conta bancária 

transitória dos municípios, reservada para o repasse. Esse valor ficará aguardando a 

informação da Sefaz para ser distribuído aos municípios, de acordo com os locais onde os 

veículos foram licenciados; 

 

8. O banco centralizador envia diariamente um arquivo para a Sefaz com as 

informações relativas aos valores recolhidos às contas do Estado; 

 

9. O Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária (Sigat) processa os 

arquivos enviados para a Sefaz pelos agentes arrecadadores e pelo banco centralizador e 

efetua a conciliação entre a arrecadação e o recolhimento. Essa etapa ocorre após um ou dois 

dias úteis à arrecadação; 
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10. Após a conciliação dos dados de arrecadação e- recolhimento no Sigat e a 

devida identificação dos municípios que serão beneficiados pelo repasse, as informações são 

disponibilizadas para o Sistema de Administração de Recursos Financeiros (Sarf), o qual 

gerará um arquivo em meio magnético que será enviado ao banco centralizador para a devida 

transferência aos municípios. A Depat, área responsável pela gestão do Sarf, informa e 

autoriza, por ofício, conforme Anexos C e D, a distribuição dos valores que foram retidos 

para serem distribuídos aos municípios, a partir da conta transitória dos municípios. 

 

11. O Banco do Brasil efetua o depósito nas contas dos municípios, conforme 

determinado no arquivo magnético e no ofício encaminhados pela Sefaz. No dia seguinte à 

efetivação da transferência, é enviado pelo banco centralizador, também em meio magnético, 

um arquivo denominado de arquivo de retorno, no qual estão contidas as informações do 

repasse, devidamente depositado nas contas municipais e este mesmo arquivo serve para 

atualizar o Sarf, acumulando os dados diariamente para que, ao final do mês, seja 

disponibilizado um relatório condensado com os valores que foram distribuídos. 
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2.2.ANÁLISE DE DADOS  

 

A situação atual da consulta às informações de arrecadação e repasse de 

transferências a municípios é a seguinte: 

 

• Acessa-se link Finanças Públicas no sítio oficial da Sefaz; 
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• Clica-se no link Municípios: 
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• É, então apresentada a tela a seguir, com diversas opções, dentre elas Repasse e 

Arrecadação. 
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• Ao selecionar Arrecadação, a seguinte tela é apresentada: 
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• Seleciona-se, por exemplo, o mês de março de 2011 e é criado, então, um relatório em 

PDF, exemplificado abaixo. 
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• Ao selecionar Repasse, a seguinte tela é apresentada: 
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• Seleciona-se, igualmente, o mês de março de 2011 e é criado, então, um relatório em 

PDF, exemplificado abaixo. 

 

 

Percebe-se, então, ao comparar as duas tabelas, arrecadação e repasse, que os 

valores são divergentes e não existe memória de cálculo para se obter os valores, nem notas 

explicativas que justifiquem as diferenças. 

 

Existem algumas soluções pensadas por diversas áreas da Sefaz, porém, diante da 

necessidade urgente de se resolver a situação e diante da economicidade necessária em 

decorrência da escassez de recursos, apresentamos uma proposta mais simples, com custos e 

prazo de aplicação menores. 

 



21 

 

Uma das soluções discutidas por grupos de trabalho da Sefaz é a conciliação 

eletrônica tributária. Nessa proposta, a conciliação da receita tributária será efetuada no Sarf, 

a partir de dados oriundos do Sigat e do agente centralizador. Como resultado da proposta, 

deverá haver uma mudança na contabilização da receita tributária, que será originada no Sarf 

e, após devidos ajustes, contabilizada no Sicof. Atualmente, a receita tributária é contabilizada 

no Sicof, com dados oriundos do Sigat. É uma proposta mais abrangente, mais efetiva, porém, 

além de não atingir plenamente a solução do problema, é de longo prazo e mais onerosa.  

 

2.3.DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A área financeira da Sefaz tem sido frequentemente questionada pelos municípios, 

tribunais de contas e Ministério Público a respeito de diferenças apresentadas entre os valores 

divulgados referentes a arrecadação de IPVA e o valor depositado nas contas bancárias dos 

municípios, que, teoricamente, deveria ser cinquenta por cento do valor arrecadado no 

período. 

 

É importante ressaltar que o processo atual descrito no fluxo constante do item 2.1 

não começa e termina em um mesmo dia. Portanto haverá sempre um intervalo de tempo 

entre o dia do pagamento do imposto e a transferência de cinqüenta por cento para o 

município.  

 

Caso o pagamento ocorra no último dia útil do mês, a transferência somente 

ocorrerá no início do mês seguinte. Para que não houvesse esse lapso de tempo, seria 

necessário que o momento do pagamento pelo contribuinte e o momento do crédito nas contas 

dos municípios fossem iguais, porém, conforme demonstrado, há uma série de procedimentos 

entre a primeira e a última etapa, e a tecnologia existente ainda não permite que isso ocorra. 

 

Na prática, isso exige um grande controle por parte da Sefaz, a fim de atender à 

determinação constitucional de repartição das receitas tributárias de IPVA, por exemplo, 

existem ofícios que são emitidos de forma manual pela SEFAZ para adicionar ou reduzir 

valores da conta transitória dos municípios, pelo agente centralizador, para a execução de 

restituições a contribuintes pagas a maior ou em duplicidade e reclassificações de receitas, 

que são feitas por município e que afetam diretamente a distribuição a estes. Portanto o 

cálculo do rateio precisa estar correto e as contas bancárias precisam estar conciliadas com as 
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informações emitidas pelos sistemas. Além disso, não é necessário apenas pagar. É essencial 

prestar contas e divulgar, conforme determina a Constituição, de forma clara, conciliada e 

detalhada aos municípios e à sociedade, os valores arrecadados, os distribuídos e o montante 

devido que não foi transferido no mesmo mês da arrecadação. Este montante existe em função 

do intervalo de tempo citado anteriormente entre o pagamento do imposto e a efetiva 

distribuição, que nem sempre ocorre dentro de um mesmo mês ou ano.  

 

Atualmente as informações publicadas além de não serem suficientes para 

esclarecer esses valores, elas confundem aqueles que tentam identificá-los, pelos seguintes 

motivos: 

 

• Os dados da arrecadação são publicados no sítio oficial da Sefaz, com base nos valores 

da arrecadação que estão registrados no Sigat. ou seja, no momento em que o 

contribuinte efetuou o pagamento na rede arrecadadora. Nem todos os valores que 

estão registrados como arrecadados nesse sistema foram efetivamente recolhidos à 

conta bancária do Estado e distribuídos para os municípios, tendo em vista que os 

valores de repasse aos municípios são divulgados com base em dados do Sarf e após a 

devida distribuição financeira. O intervalo de tempo entre a arrecadação e a efetiva 

transferência desses valores, no presente, é de, no mínimo, dois dias úteis. 

 

• Os valores transferidos aos municípios são valores líquidos efetivamente depositados 

nas contas correntes destes, sem haver a devida conciliação entre a data de 

arrecadação, a data do recolhimento e a data da transferência propriamente dita, além 

de não haver a conciliação também com os valores que foram adicionados ou 

deduzidos das restituições a contribuintes e/ou da reclassificação de receitas. Esses 

valores transferidos, assim como os valores arrecadados, também são divulgados no 

sítio oficial da Sefaz, mas, ao contrário dos dados da arrecadação, a base da 

informação é o Sarf, que possui apenas as informações relativas aos valores já 

recolhidos e o percentual de cinqüenta por cento é aplicado sobre este valor e não 

sobre o valor arrecadado. Sendo assim, haverá uma diferença que hoje não é 

demonstrada nas publicações e não são apresentadas notas explicativas que possam 

esclarecer essa situação. 
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O problema identificado, portanto, é a falta de um procedimento específico, com 

uma melhor integração dos sistemas envolvidos, que permita à Sefaz a divulgação das 

informações detalhadas da arrecadação de IPVA, pelo Estado, e os valores pertencentes aos 

municípios. Este procedimento, além de possibilitar a discriminação dos valores efetivamente 

transferidos e os a transferir, como determina a Constituição Federal em seu artigo 162, 

deverá explicar as diferenças existentes entre os valores arrecadados e os efetivamente 

transferidos aos municípios.  

 

3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo apresenta as informações aos 

municípios de forma mais completa e analítica e, por esse motivo, serviu de paradigma para 

este trabalho. 

 

Em seu sítio oficial, a Sefaz do Estado de São Paulo apresenta as informações de 

repasse aos municípios sob vários aspectos, inclusive com uma previsão de transferência de 

IPVA, índice de participação dos municípios e valor adicionado, conforme demonstrado, a 

seguir, com dados extraídos do referido sítio. 

 

a) Transferências aos Muncípios 

Municípios 

• Repasse de Tributos  

• Previsão do Repasse do IPVA  

• Quota Parte Municipal Valores Totais  

• Total do IPVA repassado aos Municípios  

• Índice de Participação dos Municípios  
• e-Dipam - Consulta do Valor Adicionado 

b) CONSULTA DE REPASSE DO IPVA 

Selecione o município:   
---

 

Histórico Anual Histórico Mensal  

Referência: 
--- Confirmar

 

  

Saiba mais sobre o Repasse de Tributos  
Observação:  
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As atualizações das contas bancárias para o repasse da cota-parte da arrecadação de IPVA e das receitas decorrentes do recebimento das 
multas de trânsito de convênio auto-gestão deverão ser informadas diretamente à Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, por meio 
de ofício assinado pelo Prefeito ou Secretário de Finanças ou Fazenda, com os dados discriminados no Comunicado DA 86/2010.  

 

c) Consulta de Repasses Tributos 

Selecione o município:   ---
 

Histórico Anual Histórico Mensal  

Referência: 
2010 Confirmar

 
  
 

Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) FIES. (*) Total 
Janeiro 325.279.155,40 676.883.270,63 2.917.351,56 19.072,44 1.005.098.850,03 

Fevereiro 304.839.022,47 291.275.354,54 2.576.233,37 27.817,12 598.718.427,51 

Março 406.466.946,02 261.206.762,72 2.284.779,24 38.411,16 669.996.899,13 

Abril 312.988.527,85 68.256.965,40 2.437.815,02 28.846,75 383.712.155,02 

Maio 332.311.504,58 57.184.085,50 2.755.192,24 60.387,11 392.311.169,43 

Junho 382.395.521,42 55.245.870,89 2.646.603,73 107.891,85 440.395.887,88 

Julho 344.057.872,60 52.613.601,82 2.916.382,52 141.347,78 399.729.204,72 

Agosto 399.197.991,10 53.192.302,66 2.943.261,50 135.153,93 455.468.709,20 

Setembro 322.706.060,68 54.080.343,52 2.994.388,80 148.727,93 379.929.520,93 

Outubro 365.759.814,63 42.636.423,36 2.985.588,55 145.835,88 411.527.662,41 

Novembro 422.736.717,67 50.401.762,71 3.324.822,71 135.353,99 476.598.657,08 

Dezembro 353.854.635,56 73.521.301,31 3.703.319,25 165.502,03 431.244.758,15  
(Valores expressos em Reais) 
(*) FIES Fundo de Investimento Econômico e Social, 

de acordo com a Lei 8.632 de 12 de junho de 2003 
(**) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 

24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 
11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com 
desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%. 

(***) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no 
ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% no ano de 2009. 
 

Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação    

d) Consulta de Repasse – Detalhes 

Município:  100 – Abaíra  
Referência:  Fevereiro - 2011  
Índice de Participação:  xx,xxxxxxxx  

Período 
de 

Arrecadação 

Data de Crédito 

ICMS(**) 

Fund.Exp-IPI(**) 

Comp.Financ.(*) 

IPVA 

Total  

24/01/2011 
a 

28/01/2011 

01/02/2011 

59.764.730,34 

366.072,85 

8.145,31 

  

60.138.948,50  

31/01/2011 
a 

04/02/2011 

08/02/2011 

162.635.577,61 

0,00 

0,00 

  

162.635.577,61  

07/02/2011 
a 

11/02/2011 

15/02/2011 

48.458.242,77 

2.550.281,28 

0,00 

  

51.008.524,05  

14/02/2011 
a 

18/02/2011 

22/02/2011 

70.887.362,49 

717.348,56 

195.229,42 

  

71.799.940,47  

  
  
  

Total 

341.745.913,21 

3.633.702,69 

203.374,73 

340.965.109,38 

686.548.100,00   
(Valores expressos em Reais) 
(*) FIES Fundo de Investimento Econômico e Social, 

de acordo com a Lei 8.632 de 12 de junho de 2003 
(**) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir 

de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No 
período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro 
de 2009, valores com desconto de 20%. 

SÃO PAULO 
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(***) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 
2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% no ano de 2009. 
  

Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação    

 

Voltar 

Total do IPVA Repassado aos Municípios 

Nota: estão representados os valores totais repassados aos municípios. 
Para obter os valores específicos por município, consulte a página de repasse.  

Selecione o ano:   
2010 Confirmar

 

  

Ano Selecionado:  2010  

Mês Valor Repassado 

Janeiro 1.714.980.590,60 

Fevereiro 766.968.546,47 

Março 710.323.121,91 

Abril 180.798.477,79 

Maio 156.194.650,79 

Junho 176.606.252,05 

Julho 150.909.599,67 

Agosto 160.176.312,49 

Setembro 183.279.563,14 

Outubro 133.193.143,30 

Novembro 136.005.447,55 

Dezembro 201.966.076,03 

Total 4.671.401.781,79  
(Valores expressos em Reais) 

 Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, 
corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% no ano de 2009.   

 

O projeto de intervenção proposto para a Bahia, inicialmente, não abrangerá todos 

estes itens, porém se propõe a ampliar a transparência em relação ao modelo adotado pelo 

Estado de São Paulo, com a divulgação dos cálculos utilizados para obtenção do valor 

transferido a cada município. 
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4. PROGNÓSTICO 

 

4.1. SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Em função do problema levantado, será necessário melhorar a integração entre os 

sistemas envolvidos, permitindo ao Sarf receber informações sobre a arrecadação e sobre o 

recolhimento. Dessa forma os valores divulgados serão obtidos em uma base de dados única, 

evitando distorções. Deverá ser desenvolvida uma rotina no Sarf para calcular, com base no 

valor arrecadado, as diferenças entre o valor distribuído e a distribuir e a divulgação desses 

valores no sítio oficial da Sefaz. Para isso, o Sigat deverá disponibilizar as informações da 

arrecadação para o Sarf, que atualmente visualiza apenas os dados do recolhimento. 

 

Com a concretização da proposta, espera-se que o Sarf visualize as informações da 

arrecadação (data da arrecadação, valor e município), a partir do Sigat, discriminando os 

valores de IPVA arrecadados no mês que pertencem aos municípios e esclarecendo os 

motivos pelos quais os valores arrecadados em um mês não foram distribuídos dentro do 

próprio mês para os municípios.  

 

Dessa forma, será possível confrontar os valores que foram efetivamente 

distribuídos no mês com aqueles que, apesar de arrecadados, ainda não foram transferidos aos 

municípios. 

 

Propõe-se um modelo de tabela com informações mensais detalhadas e 

conciliadas, por município, sobre a arrecadação do IPVA, além dos valores distribuídos e a 

distribuir, permitindo aos interessados a identificação dos valores já recebidos e aqueles que 

ainda lhe são devidos. Essa tabela deverá ficar disponível no sítio oficial da Sefaz para 

consulta dos interessados. 

 

Com a implantação do projeto, serão disponibilizadas as informações referentes à 

identificação de valores, por municípios, que foram alvos de restituições a contribuintes e/ou 

reclassificações de receitas. Esse relatório não será de domínio público, apenas servirá para 

consultas internas e para como base para respostas aos questionamentos das partes 

interessadas no processo. 
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Com essas alterações, o detalhamento do processo ficará da seguinte forma: 

 

1. O contribuinte acessa o sítio da Sefaz solicitando a emissão do Documento de 

arrecadação Estadual (DAE); 

 

2. O sistema emite o DAE para o contribuinte; 

 

3. O contribuinte efetua o pagamento do IPVA na rede bancária autorizada; 

 

4. O agente arrecadador autentica o recibo e devolve ao contribuinte; 

 

5. Os agentes arrecadadores enviam diariamente para a Sefaz e para o banco 

centralizador, que é atualmente é o Banco do Brasil, um arquivo com os dados da arrecadação 

do dia; 

 

6. Os agentes arrecadadores transferem os valores e os dados da arrecadação para 

o banco centralizador e este efetua o recolhimento na conta bancária do Estado. Essa etapa é 

denominada de recolhimento e ocorre no dia seguinte ao da arrecadação; 

 

7. Nesta etapa do recolhimento, cinquenta por cento do valor é depositado na conta 

bancária do Estado e cinquenta por cento são retidos em outra conta bancária do Estado, 

reservada para a transferência aos municípios. Este valor ficará aguardando a informação da 

Sefaz para ser distribuído aos municípios de acordo com os locais onde os veículos dos 

impostos pagos foram licenciados; 

 

8. O banco centralizador envia diariamente um arquivo para a Sefaz, por meio do 

Sarf, com as informações relativas aos valores recolhidos. Após a conciliação desses valores, 

a Sefaz os disponibilizará em seu sítio oficial; 

 

9. O município acessará o sítio da Sefaz, selecionando as informações pretendidas, 

por meio de filtros, obtendo o detalhamento necessário; 
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10. Dados referentes a reclassificações e restituições do IPVA não serão 

disponibilizados publicamente por interferir na clareza e objetividade dos relatórios, tendo em 

vista que são muitos dados e com valores pouco relevantes. Quando houver dúvidas ou 

questionamentos por parte dos interessados, a Secretaria responderá com base nesses dados 

armazenados internamente. 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES 

 

A solução proposta é disponibilizar no sítio oficial da Sefaz as informações 

detalhadas a respeito das transferências aos municípios das receitas de IPVA, discriminando, 

do montante transferido, quanto se refere aos valores arrecadados e não transferidos no mês 

anterior e aos valores arrecadados e a serem transferidos no mês seguinte. 

 

Para tanto, o Sigat deverá disponibilizar as informações necessárias para que o 

Sarf possa acessá-las e tratá-las de forma a permitir a divulgação de dados esclarecedores para 

os municípios, além da emissão de relatórios gerenciais internos, cujo objetivo é responder 

questionamentos mais específicos dos municípios e notificações de órgãos de controle 

externo. 

 

Por meio de solicitação interna de alteração de sistema, a área tributária da Sefaz 

permitirá o acesso do Sarf aos campos relativos a data de arrecadação, valor arrecadado e 

município da base de dados do Sigat. 

 

Com o acesso do Sarf aos dados do Sigat, será possível conciliar os valores 

arrecadados com os valores recolhidos aos cofres do Estado e os valores transferidos aos 

municípios. 

 

A conciliação será feita de forma a evidenciar os valores arrecadados, subtraídos 

dos valores a serem transferidos no mês subsequente e somados aos valores arrecadados no 

mês anterior e ainda não transferidos. O resultado desta operação será o valor transferido ao 

município. Essa regra de negócio será encaminhada à Diretoria de Tecnologia para que os 

analistas de sistemas desenvolvam solução técnica. 
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Os dados disponibilizados no sítio da Sefaz serão acessados por seleção das 

opções Município e Período de Arrecadação. 

 

Após a seleção, será disponibilizada tabela com as seguintes informações: 

 

• Valor líquido transferido no período (mês); 

• Valor arrecadado no período anterior e transferido no período selecionado, indicado 

como dedução do valor transferido; 

• Valor arrecadado no período selecionado, porém a ser transferido no período 

subsequente, indicado como adição ao valor transferido; 

• Valor bruto arrecadado no período, que será o resultado das operações de dedução e 

adição indicados; 

• Notas explicativas, esclarecendo fórmulas utilizadas para os cálculos e existência de 

ajustes realizados em decorrência de reclassificações de receita e restituições de 

tributos. 

 

Caso ainda persistam dúvidas devido a informações não disponibilizadas ao 

público, em situações de reclassificação de receita e restituição do tributo, a Sefaz esclarecerá 

as dúvidas ao consulente (município ou órgãos de controle externo), tendo por base 

informações provenientes de banco de dados próprio. 

 

Para compor o referido banco de dados, sempre que houver reclassificação de 

receita ou restituição do tributo, o Sigat enviará ao Sarf a informação para que este dê o 

devido tratamento e alimente o banco de dados para posteriores e possíveis consultas. 

 

4.3. ENVOLVIDOS 

 

O problema já foi identificado pela União dos Municípios da Bahia (UPB) e por 

outras instituições que, ao consultarem as informações atualmente divulgadas, não entendem 

as diferenças mencionadas entre o montante de IPVA arrecadado pelo Estado em um 

determinado mês e os valores distribuídos aos municípios no mesmo mês. Sendo assim, 

entram em contato com a Diretoria da Contabilidade Pública para obter esclarecimentos. Esta 

não possui um instrumento que forneça, de imediato, informações detalhadas para esclarecer 
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as dúvidas apresentadas. Além disso, a forma como os dados estão publicados no sítio oficial 

da Sefaz, torna-os incoerentes, apresentando diferenças entre o valor arrecadado e o 

distribuído, o que compromete a credibilidade do processo. Apesar de ter conhecimento do 

motivo das diferenças, que são justificáveis, não existe uma ferramenta disponível para 

prestar esclarecimentos no momento em que os questionamentos são realizados. 

 

Sendo assim, internamente o problema já foi constatado e as causas foram 

identificadas e estão sendo realizadas reuniões entre a área tributária e a área financeira a fim 

de solucioná-lo. 

 

Têm-se assim, os seguintes envolvidos: 

 

• O Estado da Bahia que, através da Sefaz, administra os recursos financeiros do 

Estado e é responsável pelas transferências constitucionais dos recursos para os 

municípios; 

 

• A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio dos setores: 

 

o Superintendência de Administração Tributária 

o Superintendência de Administração Financeira 

� Diretoria de Contabilidade (Dicop) 

� Diretoria do Tesouro (Depat) 

 

• Municípios do Estado da Bahia, que além do Estado, também serão beneficiados 

pela melhoria da transparência das informações que se pretende alcançar com este 

projeto. 

 

• Agentes Arrecadadores, que são os bancos e instituições autorizadas para receber o 

pagamento realizado pelos contribuintes do IPVA. Cada agente arrecadador envia 

diariamente para a Sefaz arquivos eletrônicos com dados relativos às receitas 

arrecadadas, inclusive o IPVA. Esses dados são processados pelo Sigat, cuja gestão 

é da responsabilidade da Diretoria de Arrecadação, subordinada à Superintendência 

de Administração Tributária da Sefaz. 
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• Banco Centralizador, que é aquele no qual o Estado possui uma conta onde serão 

transferidos e creditados os valores dos tributos pagos através dos agentes 

arrecadadores.. Neste momento o banco centralizador separa o valor recolhido em 

duas contas distintas: cinquenta por cento fica na conta única do Estado e a outra 

metade, que pertence aos municípios, é reservada em outra conta, aguardando a 

informação da Sefaz relativa à distribuição. Atualmente o banco centralizador das 

receitas tributárias é o Banco do Brasil. Este, além de banco centralizador também 

está incluído na lista de agentes arrecadadores. O Banco do Brasil envia diariamente 

arquivos com informações sobre o recolhimento para o Sigat. 

 

• Sistema Integrado de Gestão de Administração Tributária (Sigat)., que, conforme já 

mencionado, é um sistema da Sefaz, cuja gestão é de responsabilidade da área 

tributária. Após o processamento dos dados da arrecadação e do recolhimento o 

Sigat efetua uma conciliação dessas informações e envia para o Sicof e para o Sarf. 

Ambos estão sob a responsabilidade da Superintendência de Administração 

Financeira da Sefaz. 

 

• Sistema Contábil e Financeiro (Sicof), cuja gestão pertence à Dicop, área 

subordinada à Superintendência de Administração Financeira (SAF), processa os 

dados enviados pelo Sigat, após este último conciliar as informações recebidas pelos 

agentes arrecadadores e banco centralizador e enviar em dois arquivos diários dados 

relativos à arrecadação e ao recolhimento. O Sicof efetua então os registros 

contábeis, possibilitando a geração de relatórios operacionais, gerencias e legais, que 

incluem as demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e os relatórios 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

• Sistema de Administração de Recursos Financeiros (Sarf), cuja gestão pertence à 

DEPAT, área subordinada à SAF, envia o arquivo magnético para o banco 

centralizador, para a realização da transferência aos municípios, além de receber, no 

dia seguinte, arquivo retorno do banco centralizador com a confirmação dos valores 

depositados nas contas de cada município. Com base neste arquivo, o Sarf gera 

relatório consolidado que é disponibilizado mensalmente no sítio oficial da Sefaz. 
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• Contribuinte do IPVA, que é o cidadão, proprietário de um veículo, que tem a 

obrigação de efetuar o pagamento do IPVA. 

 

• UPB – União dos Municípios da Bahia, que é a entidade que serve de apoio e 

assessoria aos municípios do Estado e localiza-se na capital. 

 

• TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo que 

acompanha e fiscaliza a contabilização das receitas dos municípios, a partir de 

informações da SEFAZ. 

 

• A Sociedade civil, que identifica os recursos transferidos e pode cobrar a 

implantação de políticas públicas para o seu município. 

 

4.4. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES  

 

Inicialmente, as superintendências envolvidas, a SAF e a SAT, por meio de seus 

titulares, precisarão definir prioridades para o projeto, a fim de que este tenha relevância 

dentro da instituição. 

 

A SAF deverá solicitar à SAT o acesso do Sarf ao Sigat, para que aquele busque 

nesse os dados necessários para compor seu próprio banco de dados. 

 

A SAT encaminhará a demanda à área de Tecnologia da Sefaz, a DTI, para que esta 

permita o acesso aos dados do Sigat pelo Sarf, de forma que este possa: 

 

• Tratar os dados necessários, de forma a poder gerar as informações que comporão 

as tabelas; 

• Gerar as tabelas a serem divulgadas no sítio oficial da Sefaz; 

•  Manter atualizadas as informações referentes a arrecadação de IPVA, repasses a 

municípios, reclassificações de receitas e restituições de tributos para posteriores e 

possíveis acessos, a fim de atender a consultas e questionamentos. 
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A DTI, ao ser acionada, deverá providenciar as modificações solicitadas para os 

dois sistemas, ampliando a integração entre ambos, além da manutenção necessária para 

atendimento dos requisitos. 

 

A Dicop e a Depat, em conjunto, deverão responder aos processos de consulta e 

questionamentos dos municípios e órgãos de controle externo, embasadas nas informações 

geradas por informações armazenadas no Sarf. 

 

Os municípios e os órgãos de controle externo, além da UPB, acessarão as tabelas 

detalhadas divulgadas mensalmente no sítio oficial da Sefaz, interpretando os dados de 

arrecadação e transferência de cotas-parte devidas pelo Estado, acrescidas dos valores 

arrecadados no mês anterior e só transferidas no período, abatidas dos valores arrecadados no 

período e a serem transferidos em período subseqüente. 

 

4.5. LIMITAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES  

 

Conforme mencionado no item 2.1, a partir do momento em que o contribuinte 

efetua o pagamento do IPVA na rede bancária autorizada, inicia-se um processo de 

transferência de informações entre os diversos atores envolvidos que permitirá ao Estado 

calcular, registrar, distribuir e divulgar os valores pertencentes a cada município. Porém, 

apesar deste processo ser automatizado, ele envolve diferentes instituições e sistemas, o que 

implica na existência de um intervalo de tempo para a transferência das informações, que 

pode ser de alguns dias, entre o momento do pagamento efetuado pelo contribuinte e a efetiva 

distribuição para os municípios.  

 

A situação ideal seria que, no momento do pagamento do tributo, a informação 

fosse disponibilizada de imediato para a Sefaz e os recursos distribuídos para a conta do 

Estado e do município ao qual pertence cinquenta por cento do valor pago. Sendo assim, as 

informações relativas ao valor arrecadado, valor recolhido e distribuído estariam sempre 

coerentes e poderiam ser divulgados com mais facilidade. Porém, essa solução exigiria que 

todos os agentes arrecadadores, o Banco do Brasil e a Sefaz estivessem com seus sistemas 

conectados on-line, o que seria uma situação que, além de requerer um tipo de tecnologia 

muito avançada, implicaria elevados custos, sendo atualmente uma alternativa inviável. 
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Algumas etapas de troca de informações, exemplificadas no Anexo C, entre as 

instituições envolvidas, ainda continuarão sendo realizadas manualmente, por meio de troca 

de documentos oficiais, tendo em vista que a solução apresentada não alcançará a 

automatização de todas as fases do processo. 

 

Portanto, a solução recomendada neste trabalho não atende a uma situação ideal, 

mas certamente apresenta melhorias consideráveis ao processo atual. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 
 
5.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 
Pretende-se implantar as modificações em um período de 9 meses, iniciando com a 

formação do grupo de trabalho, envolvendo diferentes áreas da Secretaria da Fazenda. O 

grupo em questão irá levantar e definir os requisitos para alteração dos sistemas envolvidos. A 

área de Tecnologia irá, posteriormente a essa etapa, desenvolver as funcionalidades requeridas 

e executar os testes necessários. As áreas gestoras dos sistemas irão efetuar o processo de 

homologação das alterações solicitadas e, após a verificação do correto desempenho das 

funcionalidades, as informações serão liberadas para divulgação. O grupo de trabalho passará 

então a avaliar os resultados obtidos com a intervenção e monitorá-los por um período de três 

meses. 

 

Atividade 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 
6º ao 

9º mês 

Formação de grupo de trabalho           

Definição de requisitos para alterações no 

sistema 

 
       

Desenvolvimento das funcionalidades       

Testes       

Homologação       

Atualização das informações na Internet       

Avaliação das alterações         

Monitoramento         
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5.2. ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 

 
A estimativa de custos para implantação do projeto baseia-se nas seguintes 

premissas: 

 

• Para desenvolvimento e manutenção de sistemas, a Sefaz utiliza a terceirização de 

pessoal; 

 

• O contrato com a empresa que atualmente presta serviços à Sefaz estabelece em 

R$ 44,92 (quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) o valor unitário da 

hora da mão-de-obra do analista de sistemas sênior e R$ 54,30 (cinqüenta e quatro 

reais e trinta centavos) o valor para um coordenador. 

 

De acordo com o cronograma estabelecido, a demanda de serviços que implicará a 

utilização de pessoal terceirizado foi estimada da forma descrita no quadro a seguir: 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A falta de transparência das informações relativas à transferência constitucional de 

parte dos recursos do IPVA para os municípios do Estado da Bahia tem causado alguns 

transtornos para o Estado, principalmente para a superintendência financeira que é 

responsável pelo repasse desses recursos. 

 

O problema agrava-se no mês de fevereiro, quando, em decorrência do desconto 

concedido para o pagamento da cota única, o último dia útil do mês concentra grande parte da 

arrecadação. Porém o repasse do recurso para a conta do Estado e para a conta dos municípios 

só ocorre no dia útil seguinte, fazendo com que a arrecadação do mês de fevereiro seja 

elevada e a distribuição não a acompanhe, pois o reflexo só ocorrerá no mês de março. 

 

Com a divulgação de informações detalhadas no sítio oficial da Sefaz, baseadas 

em tabelas e notas explicativas, pretende-se minimizar esses transtornos e evitar problemas 

com os municípios, Ministério Público e órgãos de controle externo, e, além disso, obter a 

coerência com os princípios defendidos pela Sefaz, de ética e transparência. 

 

A disponibilização dos dados da arrecadação, recolhimento e distribuição em uma 

base de dados única permitirá, além da emissão de uma tabela para publicação das 

informações exigidas por lei, a geração de relatórios e a conciliação dos dados, aumentando 

assim o controle e a confiabilidade de todo o processo. 

 

Apesar deste trabalho ter como base de estudo o IPVA, o problema identificado e 

as recomendações sugeridas se aplicam a outras situações que envolvam transferências 

constitucionais, como, por exemplo, a arrecadação pelo Estado de ICMS, ocorrendo situações 

semelhantes às citadas com o IPVA. 

 

Sendo assim, para que o trabalho tenha uma maior repercussão diante dos atores 

envolvidos e principalmente diante da Sefaz, sugere-se que o mesmo seja aplicado a todas as 

Transferências Constitucionais do Estado da Bahia e para os 417 municípios, ou seja, Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Fundo de Investimento Econômico e 
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Social (Fies), Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), o Fundo de Compensação pela Exportação 

de Produtos Industrializados (FPEX) e também o Fundo para o desenvolvimento do Ensino 

Básico (Fundeb). 

 

Em princípio, recomendamos o desenvolvimento da solução sugerida para o 

IPVA, objeto de nosso estudo, e posteriormente a expansão para os demais tributos que 

envolvam transferências a municípios. 
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ANEXO A 

 

COMPARATIVO RECEITA TRIBUTARIA PRÓPRIA DOS MUNICÍPIOS X VALORES REPASSADOS PELO ESTADO DA BAHIA. 

ANO 2007 

Em R$ 

      

Ano  MUNICÍPIO  TRANSFERÊNCIA ESTADO 
Municípios 

   Receita Tributária   ICMS / IPI / IPVA  
Variação 

1 Abaíra 2007               115.553,45                           931.556,54  12,40% 

2 Abaré 2007               593.074,83                        1.359.057,78  43,64% 

3 Acajutiba 2007               112.048,90                        1.402.043,11  7,99% 

4 Adustina 2007               237.981,13                        2.085.221,29  11,41% 

5 Água Fria 2007               278.688,31                        1.104.132,39  25,24% 

6 Aiquara 2007               205.277,04                           748.754,90  27,42% 

7 Alagoinhas 2007           10.039.526,86                       19.229.939,14  52,21% 

8 Alcobaça 2007            2.746.203,72                        3.181.733,16  86,31% 

9 Almadina 2007               111.494,27                           753.588,35  14,80% 

10 Amargosa 2007               640.468,37                        2.215.969,03  28,90% 

11 Amélia Rodrigues 2007               390.864,24                        2.448.697,08  15,96% 

12 América Dourada 2007               202.845,63                        1.335.322,04  15,19% 

13 Anagé 2007               208.687,72                        1.463.524,60  14,26% 

14 Andaraí 2007               208.748,80                        1.284.029,16  16,26% 

15 Andorinha 2007               522.134,24                        2.531.602,20  20,62% 

16 Angical 2007               224.800,40                        1.427.084,30  15,75% 

17 Anguera 2007               161.576,43                           651.307,46  24,81% 

18 Antas 2007               278.863,29                           934.011,19  29,86% 

19 Antônio Cardoso 2007               114.829,88                           851.871,18  13,48% 

20 Antônio Gonçalves 2007               170.177,46                           735.179,89  23,15% 

21 Aporá 2007               492.766,95                        1.035.350,47  47,59% 

22 Apuarema 2007                 72.252,64                           842.720,61  8,57% 

23 Araçás 2007            3.507.717,05                        3.021.409,76  116,10% 

24 Aracatu 2007               173.606,27                        1.187.934,04  14,61% 

25 Araci 2007               920.249,81                        2.804.372,36  32,81% 

26 Aramari 2007               639.458,52                           797.724,28  80,16% 

27 Arataca 2007               104.320,89                        1.098.116,67  9,50% 

28 Aratuípe 2007               120.163,35                           690.749,32  17,40% 

29 Aurelino Leal 2007               180.037,89                        1.077.761,06  16,70% 

30 Baianópolis 2007               335.060,40                        2.339.183,35  14,32% 

31 Baixa Grande 2007               312.688,35                        1.161.716,44  26,92% 

32 Banzaê 2007               126.273,51                           759.313,39  16,63% 

33 Barra 2007               762.524,87                        4.483.903,14  17,01% 

34 Barra da Estiva 2007               471.309,31                        2.002.359,31  23,54% 

35 Barra do Choça 2007               507.236,63                        2.624.164,56  19,33% 

36 Barra do Mendes 2007               205.814,48                        1.242.968,21  16,56% 

37 Barra do Rocha 2007                 96.216,64                        1.039.260,64  9,26% 

38 Barreiras 2007            7.981.773,39                       30.089.693,40  26,53% 

39 Barro Alto 2007               139.630,31                        1.040.385,42  13,42% 

40 Barrocas 2007               560.593,00                        1.921.127,83  29,18% 

41 Barro Preto 2007                 75.795,17                           725.283,14  10,45% 

42 Belmonte 2007            2.625.463,61                        3.181.224,92  82,53% 

43 Belo Campo 2007               137.526,00                        1.143.725,96  12,02% 

44 Biritinga 2007               230.334,14                        1.043.403,72  22,08% 

45 Boa Nova 2007               316.950,22                        1.187.085,59  26,70% 
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46 Boa Vista do Tupim 2007               385.528,57                        1.579.831,10  24,40% 

47 Bom Jesus da Lapa 2007            2.189.873,89                        4.975.973,45  44,01% 

48 Bom Jesus da Serra 2007                 28.534,47                           724.582,82  3,94% 

49 Boninal 2007               128.011,39                        1.037.941,41  12,33% 

50 Bonito 2007               240.605,58                        1.669.326,45  14,41% 

51 Boquira 2007               372.784,62                        1.506.492,74  24,75% 

52 Botuporã 2007               119.318,64                           866.384,88  13,77% 

53 Brejões 2007               278.131,28                        1.529.910,56  18,18% 

54 Brejolândia 2007               103.671,27                        1.426.876,62  7,27% 

55 Brotas de Macaúbas 2007               159.418,79                        1.346.297,92  11,84% 

56 Brumado 2007            3.451.133,93                        8.627.418,84  40,00% 

57 Buerarema 2007               224.132,36                        1.186.433,42  18,89% 

58 Buritirama 2007               169.600,60                        1.908.185,68  8,89% 

59 Caatiba 2007               402.409,57                        1.087.923,06  36,99% 

60 Cabaceiras do Paraguaçu 2007               133.926,20                        1.108.354,17  12,08% 

61 Cachoeira 2007               952.041,38                        2.997.890,32  31,76% 

62 Caculé 2007               461.463,78                        1.579.451,74  29,22% 

63 Caém 2007               183.543,99                           856.640,70  21,43% 

64 Caetanos 2007                 86.501,83                           898.370,06  9,63% 

65 Caetité 2007            2.325.828,64                        4.365.441,38  53,28% 

66 Cafarnaum 2007               288.650,77                        1.413.824,21  20,42% 

67 Cairu 2007            3.241.058,93                        1.408.049,24  230,18% 

68 Caldeirão Grande 2007               135.215,35                           859.647,51  15,73% 

69 Camacan 2007               736.578,37                        1.960.354,37  37,57% 

70 Camaçari 2007           99.266.127,63                     238.723.005,41  41,58% 

71 Camamu 2007            1.242.990,25                        2.550.997,32  48,73% 

72 Campo Alegre de Lourdes 2007               362.731,19                        1.958.908,74  18,52% 

73 Campo Formoso 2007            2.247.323,37                        8.053.077,25  27,91% 

74 Canápolis 2007               178.460,42                           775.741,05  23,01% 

75 Canarana 2007               163.619,75                        1.490.994,29  10,97% 

76 Canavieiras 2007               226.930,01                        2.112.221,59  10,74% 

77 Candeal 2007               132.360,38                           792.640,61  16,70% 

78 Candeias 2007           26.294.830,85                       52.806.508,50  49,79% 

79 Candiba 2007               131.825,23                           896.336,44  14,71% 

80 Cândido Sales 2007               283.323,96                        2.811.226,12  10,08% 

81 Cansanção 2007               297.882,84                        1.853.244,58  16,07% 

82 Canudos 2007               205.447,60                        1.654.513,72  12,42% 

83 Capela do Alto Alegre 2007               187.326,67                           863.140,09  21,70% 

84 Capim Grosso 2007               406.279,62                        1.748.765,99  23,23% 

85 Caraíbas 2007               144.777,16                           980.327,38  14,77% 

86 Caravelas 2007            3.476.041,54                        3.852.202,64  90,24% 

87 Cardeal da Silva 2007               621.830,33                        1.453.436,03  42,78% 

88 Carinhanha 2007               568.781,36                        1.900.883,45  29,92% 

89 Casa Nova 2007               726.056,10                        5.666.744,22  12,81% 

90 Castro Alves 2007               344.258,19                        1.596.680,65  21,56% 

91 Catolândia 2007                 60.471,01                           731.290,75  8,27% 

92 Catu 2007            5.796.246,42                        5.092.326,76  113,82% 

93 Caturama 2007                 86.289,81                           765.355,08  11,27% 

94 Central 2007               315.114,47                        1.236.114,29  25,49% 

95 Chorrochó 2007               252.924,43                        1.355.144,04  18,66% 

96 Cícero Dantas 2007               387.891,47                        1.636.451,87  23,70% 

97 Cipó 2007               183.593,97                           902.011,66  20,35% 

98 Coaraci 2007               247.500,39                        1.555.264,12  15,91% 

99 Cocos 2007               394.027,27                        4.340.331,99  9,08% 
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100 Conceição da Feira 2007               366.371,48                        1.684.783,99  21,75% 

101 Conceição do Almeida 2007               258.885,73                        1.348.830,74  19,19% 

102 Conceição do Coité 2007               846.506,65                        5.459.868,83  15,50% 

103 Conceição do Jacuípe 2007               750.137,83                        2.832.589,24  26,48% 

104 Conde 2007               941.512,83                        2.423.497,81  38,85% 

105 Condeúba 2007               308.143,39                        1.281.890,85  24,04% 

106 Contendas do Sincorá 2007               214.154,23                           803.713,81  26,65% 

107 Coração de Maria 2007               163.965,18                        1.587.499,78  10,33% 

108 Cordeiros 2007                 88.451,33                           751.350,14  11,77% 

109 Coribe 2007               186.744,77                        1.672.523,86  11,17% 

110 Coronel João Sá 2007               134.549,49                        1.368.171,23  9,83% 

111 Correntina 2007            4.115.501,23                       13.442.635,25  30,62% 

112 Cotegipe 2007               136.353,71                        1.855.070,82  7,35% 

113 Cravolândia 2007                 73.409,58                           647.881,33  11,33% 

114 Crisópolis 2007               215.789,48                        1.542.895,12  13,99% 

115 Cristópolis 2007               254.946,67                        1.018.531,84  25,03% 

116 Cruz das Almas 2007            1.938.287,04                        4.925.063,45  39,36% 

117 Curaçá 2007               520.352,24                        4.189.592,38  12,42% 

118 Dário Meira 2007                 79.902,89                        1.309.778,70  6,10% 

119 Dias D'Ávila 2007           10.495.331,78                       41.262.007,79  25,44% 

120 Dom Basílio 2007               137.134,10                        1.375.005,54  9,97% 

121 Dom Macedo Costa 2007                 98.876,41                           606.374,57  16,31% 

122 Elísio Medrado 2007               128.932,58                           751.867,13  17,15% 

123 Encruzilhada 2007               520.357,62                        2.266.949,89  22,95% 

124 Entre Rios 2007            4.160.950,28                        5.184.782,91  80,25% 

125 Érico Cardoso 2007               146.203,21                           901.584,66  16,22% 

126 Esplanada 2007            6.168.192,95                        6.881.471,76  89,63% 

127 Euclides da Cunha 2007               630.406,52                        3.888.748,36  16,21% 

128 Eunápolis 2007           12.923.116,04                       12.067.892,71  107,09% 

129 Fátima 2007               118.257,87                        1.200.784,71  9,85% 

130 Feira da Mata 2007                 68.140,68                        1.166.151,50  5,84% 

131 Feira de Santana 2007           48.804.802,33                       66.373.828,35  73,53% 

132 Filadélfia 2007               309.115,07                        1.042.685,06  29,65% 

133 Firmino Alves 2007               303.935,36                           813.553,52  37,36% 

134 Floresta Azul 2007                 99.768,93                           910.652,29  10,96% 

135 Formosa do Rio Preto 2007            1.221.027,61                       11.560.694,47  10,56% 

136 Gandu 2007               971.098,24                        2.372.737,12  40,93% 

137 Gavião 2007                 59.326,53                           599.296,86  9,90% 

138 Gentio do Ouro 2007               141.686,74                        1.643.164,68  8,62% 

139 Glória 2007               253.423,03                        1.201.600,91  21,09% 

140 Gongogi 2007                 87.409,27                           874.985,50  9,99% 

141 Governador Mangabeira 2007               449.878,01                        1.341.549,31  33,53% 

142 Guajeru 2007               207.839,62                           898.430,50  23,13% 

143 Guanambi 2007            3.976.764,40                        5.750.589,77  69,15% 

144 Guaratinga 2007               721.406,41                        2.129.303,20  33,88% 

145 Heliópolis 2007               206.834,28                           909.677,17  22,74% 

146 Iaçu 2007               566.909,62                        2.082.335,63  27,22% 

147 Ibiassucê 2007               232.145,22                           881.385,92  26,34% 

148 Ibicaraí 2007               196.939,46                        1.395.894,47  14,11% 

149 Ibicoara 2007               648.079,35                        3.621.669,99  17,89% 

150 Ibicuí 2007            1.702.073,23                        1.392.025,51  122,27% 

151 Ibipeba 2007               185.891,42                        1.577.219,15  11,79% 

152 Ibipitanga 2007               115.743,86                        1.037.040,20  11,16% 

153 Ibiquera 2007                 58.636,74                           780.799,96  7,51% 
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154 Ibirapitanga 2007               312.998,37                        2.216.333,20  14,12% 

155 Ibirapoã 2007               830.537,71                        1.399.484,65  59,35% 

156 Ibirataia 2007               143.385,69                        2.204.090,66  6,51% 

157 Ibitiara 2007               148.985,64                        1.199.652,68  12,42% 

158 Ibititá 2007               218.417,33                        1.471.493,97  14,84% 

159 Ibotirama 2007            1.100.026,78                        2.200.359,31  49,99% 

160 Ichu 2007                 41.243,50                           578.424,93  7,13% 

161 Igaporã 2007               248.674,84                        1.019.991,66  24,38% 

162 Igrapiúna 2007               116.085,44                        1.385.744,58  8,38% 

163 Iguaí 2007               473.950,97                        1.597.852,26  29,66% 

164 Ilhéus 2007           12.657.024,10                       33.641.982,52  37,62% 

165 Inhambupe 2007               888.757,65                        2.566.115,70  34,63% 

166 Ipecaetá 2007               136.513,56                           929.292,82  14,69% 

167 Ipiaú 2007            1.334.894,00                        2.926.714,84  45,61% 

168 Ipirá 2007               766.907,31                        3.512.701,08  21,83% 

169 Ipupiara 2007               115.315,94                           967.630,17  11,92% 

170 Irajuba 2007               200.078,72                           760.018,92  26,33% 

171 Iramaia 2007               270.200,30                        1.324.260,37  20,40% 

172 Iraquara 2007               299.969,35                        1.314.100,76  22,83% 

173 Irará 2007               460.268,13                        1.487.472,64  30,94% 

174 Irecê 2007            3.267.057,27                        4.759.479,66  68,64% 

175 Itabela 2007            1.060.569,47                        2.651.423,99  40,00% 

176 Itaberaba 2007            1.710.471,30                        4.088.421,59  41,84% 

177 Itabuna 2007           13.000.947,23                       38.270.801,63  33,97% 

178 Itacaré 2007            3.162.134,38                        1.504.535,15  210,17% 

179 Itaeté 2007               257.251,04                        1.145.341,20  22,46% 

180 Itagi 2007               165.403,60                        1.089.119,77  15,19% 

181 Itagibá 2007            1.519.017,22                        1.671.530,55  90,88% 

182 Itagimirim 2007            1.308.802,60                        1.021.332,56  128,15% 

183 Itaguaçu da Bahia 2007               120.310,94                        1.944.328,53  6,19% 

184 Itaju do Colônia 2007               111.457,45                        1.028.399,96  10,84% 

185 Itajuípe 2007               222.603,71                        2.642.301,73  8,42% 

186 Itamaraju 2007            1.998.647,22                        5.712.950,04  34,98% 

187 Itamari 2007                 83.462,80                           952.112,46  8,77% 

188 Itambé 2007               353.640,42                        1.923.540,87  18,38% 

189 Itanagra 2007               843.220,06                        1.016.689,43  82,94% 

190 Itanhém 2007               396.256,78                        1.728.684,66  22,92% 

191 Itaparica 2007            1.373.692,95                        1.461.068,29  94,02% 

192 Itapé 2007               282.638,45                           910.475,73  31,04% 

193 Itapebi 2007               578.311,38                        5.920.543,95  9,77% 

194 Itapetinga 2007            2.699.743,26                        8.379.976,99  32,22% 

195 Itapicuru 2007               247.784,39                        2.136.697,36  11,60% 

196 Itapitanga 2007                 83.000,54                           850.666,40  9,76% 

197 Itaquara 2007               169.308,70                           921.217,76  18,38% 

198 Itarantim 2007               359.792,61                        1.730.705,75  20,79% 

199 Itatim 2007               323.733,71                        1.085.000,61  29,84% 

200 Itiruçu 2007               122.843,23                        1.158.002,43  10,61% 

201 Itiúba 2007               434.062,89                        1.960.417,88  22,14% 

202 Itororó 2007               293.601,50                        1.656.525,62  17,72% 

203 Ituaçu 2007               385.157,77                        1.319.226,40  29,20% 

204 Ituberá 2007               552.659,89                        2.338.881,26  23,63% 

205 Iuiu 2007               160.422,52                        1.597.128,96  10,04% 

206 Jaborandi 2007               349.114,46                        5.278.385,17  6,61% 

207 Jacaraci 2007               280.809,68                        1.202.073,57  23,36% 
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208 Jacobina 2007            4.074.193,71                        5.745.421,55  70,91% 

209 Jaguaquara 2007               715.869,66                        3.226.103,09  22,19% 

210 Jaguarari 2007            2.480.082,39                        9.568.443,54  25,92% 

211 Jaguaripe 2007            1.051.464,33                        1.111.506,02  94,60% 

212 Jandaíra 2007               249.410,97                        1.705.312,96  14,63% 

213 Jequié 2007            6.236.915,40                       37.855.722,98  16,48% 

214 Jeremoabo 2007               484.331,77                        3.068.479,51  15,78% 

215 Jiquiriçá 2007               141.132,76                        1.058.662,20  13,33% 

216 Jitaúna 2007               156.132,95                        1.178.119,32  13,25% 

217 João Dourado 2007               203.601,48                        1.595.129,12  12,76% 

218 Juazeiro 2007            7.022.797,47                       27.337.625,17  25,69% 

219 Jucuruçu 2007               419.333,25                        1.347.471,55  31,12% 

220 Jussara 2007               303.786,37                        1.303.796,88  23,30% 

221 Jussari 2007               111.911,86                           778.466,51  14,38% 

222 Jussiape 2007               173.701,77                           913.587,11  19,01% 

223 Lafayette Coutinho 2007                 68.505,92                           705.556,75  9,71% 

224 Lagedo do Tabocal 2007                 58.153,25                        1.017.378,40  5,72% 

225 Lagoa Real 2007               143.885,81                        1.052.793,88  13,67% 

226 Laje 2007               542.079,80                        1.545.102,46  35,08% 

227 Lajedão 2007               156.823,20                           931.080,51  16,84% 

228 Lajedinho 2007               109.040,25                           755.670,99  14,43% 

229 Lamarão 2007               115.755,84                           696.256,04  16,63% 

230 Lapão 2007               210.455,62                        1.808.412,86  11,64% 

231 Lauro de Freitas 2007           38.484.892,83                       28.183.057,19  136,55% 

232 Lençóis 2007               311.188,82                        1.221.550,25  25,47% 

233 Licínio de Almeida 2007               183.034,45                        1.170.241,43  15,64% 

234 Livramento de Nossa Senhora 2007               827.623,95                        3.772.753,78  21,94% 

235 Luís Eduardo Magalhães 2007            7.144.371,23                       29.640.509,95  24,10% 

236 Macajuba 2007               232.106,00                           875.323,15  26,52% 

237 Macarani 2007               305.932,74                        1.484.286,11  20,61% 

238 Macaúbas 2007               519.555,26                        2.551.866,06  20,36% 

239 Macururé 2007                 70.321,78                        1.203.324,10  5,84% 

240 Madre de Deus 2007           10.217.723,79                       55.865.331,13  18,29% 

241 Maetinga 2007               292.520,55                           842.896,09  34,70% 

242 Maiquinique 2007                 92.191,99                           939.653,12  9,81% 

243 Mairi 2007               362.609,30                        1.143.477,72  31,71% 

244 Malhada 2007               825.599,30                        2.242.747,97  36,81% 

245 Malhada de Pedras 2007               101.357,11                           771.432,59  13,14% 

246 Manoel Vitorino 2007               197.284,88                        1.420.403,02  13,89% 

247 Mansidão 2007               212.047,00                        1.535.865,81  13,81% 

248 Maracás 2007               604.943,80                        2.171.585,33  27,86% 

249 Maragogipe 2007            3.709.412,16                        1.949.288,44  190,30% 

250 Maraú 2007            1.483.109,95                        1.414.021,05  104,89% 

251 Marcionílio Souza 2007               250.567,13                           957.088,59  26,18% 

252 Mascote 2007               175.248,89                        1.098.936,52  15,95% 

253 Mata de São João 2007           26.840.721,94                        5.064.255,70  530,00% 

254 Matina 2007               185.493,76                           877.394,07  21,14% 

255 Medeiros Neto 2007               847.211,28                        2.546.351,06  33,27% 

256 Miguel Calmon 2007               450.084,77                        1.901.806,77  23,67% 

257 Milagres 2007               213.187,14                           936.271,78  22,77% 

258 Mirangaba 2007               175.307,25                        1.540.714,24  11,38% 

259 Mirante 2007               148.577,06                           976.622,03  15,21% 

260 Monte Santo 2007               360.483,54                        2.804.050,40  12,86% 

261 Morpará 2007               162.214,24                        1.121.340,29  14,47% 
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262 Morro do Chapéu 2007               649.366,00                        3.335.161,95  19,47% 

263 Mortugaba 2007               172.872,80                        1.069.828,92  16,16% 

264 Mucugê 2007               280.750,29                        3.533.979,06  7,94% 

265 Mucuri 2007           17.708.932,03                       25.358.506,26  69,83% 

266 Mulungu do Morro 2007               364.538,23                        1.153.165,41  31,61% 

267 Mundo Novo 2007               352.632,69                        1.354.678,06  26,03% 

268 Muniz Ferreira 2007                 36.409,07                           722.534,95  5,04% 

269 Muquém do São Francisco 2007               290.780,88                        1.933.462,28  15,04% 

270 Muritiba 2007               351.800,13                        1.876.967,75  18,74% 

271 Mutuípe 2007               313.379,77                        1.445.900,79  21,67% 

272 Nazaré 2007               480.670,77                        1.646.540,21  29,19% 

273 Nilo Peçanha 2007               555.240,31                        1.221.506,41  45,46% 

274 Nordestina 2007               240.518,14                           891.373,43  26,98% 

275 Nova Canaã 2007               137.598,95                        1.095.070,60  12,57% 

276 Nova Fátima 2007                 84.806,17                           731.961,98  11,59% 

277 Nova Ibiá 2007                 46.054,83                        1.104.755,04  4,17% 

278 Nova Itarana 2007               252.343,99                           770.411,47  32,75% 

279 Nova Redenção 2007                 99.840,81                           812.103,24  12,29% 

280 Nova Soure 2007               358.429,32                        1.473.644,62  24,32% 

281 Nova Viçosa 2007            4.184.247,84                        4.674.479,46  89,51% 

282 Novo Horizonte 2007               112.827,00                           901.197,69  12,52% 

283 Novo Triunfo 2007               110.219,58                           801.709,16  13,75% 

284 Olindina 2007               355.797,63                        1.412.471,67  25,19% 

285 Oliveira dos Brejinhos 2007               400.679,25                        2.256.692,16  17,76% 

286 Ouriçangas 2007               114.520,71                           706.878,46  16,20% 

287 Ourolândia 2007               197.154,10                        1.564.154,67  12,60% 

288 Palmas de Monte Alto 2007               237.405,06                        1.834.453,93  12,94% 

289 Palmeiras 2007               246.669,36                           915.492,80  26,94% 

290 Paramirim 2007               369.220,07                        1.371.868,23  26,91% 

291 Paratinga 2007               396.196,68                        1.939.055,06  20,43% 

292 Paripiranga 2007               382.661,85                        2.066.061,50  18,52% 

293 Pau Brasil 2007               220.999,09                           964.396,22  22,92% 

294 Paulo Afonso 2007            5.760.146,12                       27.770.558,33  20,74% 

295 Pé de Serra 2007               167.857,95                           799.201,21  21,00% 

296 Pedrão 2007               104.852,24                           618.719,07  16,95% 

297 Pedro Alexandre 2007               191.161,78                        1.185.647,81  16,12% 

298 Piatã 2007               309.182,39                        1.360.934,49  22,72% 

299 Pilão Arcado 2007               354.482,44                        4.298.083,92  8,25% 

300 Pindaí 2007               206.402,21                        1.058.292,24  19,50% 

301 Pindobaçu 2007               326.970,21                        1.055.791,31  30,97% 

302 Pintadas 2007               211.301,48                           792.186,94  26,67% 

303 Piraí do Norte 2007                 70.109,28                           763.486,52  9,18% 

304 Piripá 2007                 89.217,51                        1.001.603,29  8,91% 

305 Piritiba 2007               386.737,02                        1.223.640,89  31,61% 

306 Planaltino 2007                 87.065,77                           885.723,60  9,83% 

307 Planalto 2007               352.242,57                        1.516.397,76  23,23% 

308 Poções 2007               345.813,81                        2.492.347,58  13,88% 

309 Pojuca 2007            9.347.533,19                       19.932.733,30  46,90% 

310 Ponto Novo 2007               322.735,65                        1.035.624,65  31,16% 

311 Porto Seguro 2007           18.023.252,84                       11.451.357,53  157,39% 

312 Potiraguá 2007               116.833,32                        1.216.254,30  9,61% 

313 Prado 2007            2.574.209,99                        5.100.933,41  50,47% 

314 Presidente Dutra 2007               153.118,86                        1.110.234,89  13,79% 

315 Presidente Jânio Quadros 2007               336.014,59                        1.160.499,04  28,95% 
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316 Presidente Tancredo Neves 2007               280.918,88                        1.423.367,98  19,74% 

317 Queimadas 2007  * NI                        1.714.074,65    

318 Quijingue 2007               253.691,26                        1.873.110,89  13,54% 

319 Quixabeira 2007                 79.156,03                           730.314,79  10,84% 

320 Rafael Jambeiro 2007               400.124,45                        1.316.086,23  30,40% 

321 Remanso 2007               636.385,92                        2.863.426,43  22,22% 

322 Retirolândia 2007               115.219,37                           940.974,93  12,24% 

323 Riachão das Neves 2007               717.116,42                        6.718.969,69  10,67% 

324 Riachão do Jacuípe 2007               541.258,85                        1.639.333,96  33,02% 

325 Riacho de Santana 2007               544.288,52                        2.368.749,59  22,98% 

326 Ribeira do Amparo 2007               158.727,72                           988.122,21  16,06% 

327 Ribeira do Pombal 2007            1.132.917,03                        2.580.644,89  43,90% 

328 Ribeirão do Largo 2007               290.432,95                        1.355.877,66  21,42% 

329 Rio de Contas 2007               740.924,44                        1.249.934,07  59,28% 

330 Rio do Antônio 2007               176.307,47                        1.034.157,56  17,05% 

331 Rio do Pires 2007               157.479,29                           956.875,62  16,46% 

332 Rio Real 2007               637.683,17                        3.686.696,40  17,30% 

333 Rodelas 2007               257.844,07                        1.360.419,55  18,95% 

334 Ruy Barbosa 2007               425.749,26                        1.955.318,05  21,77% 

335 Salinas das Margaridas 2007               796.844,29                           780.481,72  102,10% 

336 Salvador 2007         621.560.820,25                     359.880.645,62  172,71% 

337 Santa Bárbara 2007               249.410,97                        1.091.898,23  22,84% 

338 Santa Brígida 2007               228.704,96                        1.171.365,53  19,52% 

339 Santa Cruz Cabrália 2007            3.287.141,23                        3.487.595,33  94,25% 

340 Santa Cruz da Vitória 2007                 71.512,82                           687.994,86  10,39% 

341 Santa Inês 2007               158.876,17                           842.046,07  18,87% 

342 Santaluz 2007               596.833,43                        2.125.899,05  28,07% 

343 Santa Luzia 2007               188.330,19                        1.213.282,21  15,52% 

344 Santa Maria da Vitória 2007            1.598.673,72                        2.616.960,11  61,09% 

345 Santana 2007               562.210,21                        2.228.943,63  25,22% 

346 Santanópolis 2007               134.703,82                           681.593,00  19,76% 

347 Santa Rita de Cássia 2007               625.579,52                        2.844.811,78  21,99% 

348 Santa Terezinha 2007               152.943,60                           812.572,53  18,82% 

349 Santo Amaro 2007            1.946.675,91                        4.198.807,04  46,36% 

350 Santo Antônio de Jesus 2007            4.362.415,41                        9.298.032,83  46,92% 

351 Santo Estêvão 2007               854.515,81                        3.566.104,34  23,96% 

352 São Desidério 2007            2.080.100,29                       30.632.958,19  6,79% 

353 São Domingos 2007               153.316,76                           820.914,58  18,68% 

354 São Felipe 2007               184.003,21                        1.298.889,83  14,17% 

355 São Félix 2007               421.607,81                           957.890,12  44,01% 

356 São Félix do Coribe 2007               266.024,68                        1.397.978,02  19,03% 

357 São Francisco do Conde 2007           19.938.972,74                     175.729.397,42  11,35% 

358 São Gabriel 2007               202.879,42                        1.432.397,23  14,16% 

359 São Gonçalo dos Campos 2007               789.505,85                        3.841.120,78  20,55% 

360 São José da Vitória 2007               178.300,34                           627.380,44  28,42% 

361 São José do Jacuípe 2007                 95.925,78                           729.820,14  13,14% 

362 São Miguel das Matas 2007               171.602,40                        1.309.932,83  13,10% 

363 São Sebastião do Passé 2007           10.035.894,17                        4.889.062,06  205,27% 

364 Sapeaçu 2007               384.457,41                        1.423.892,69  27,00% 

365 Sátiro Dias 2007               299.803,01                        1.581.727,98  18,95% 

366 Saubara 2007               338.662,70                           767.868,40  44,10% 

367 Saúde 2007               190.045,49                           878.217,74  21,64% 

368 Seabra 2007               825.217,17                        2.862.993,32  28,82% 

369 Sebastião Laranjeiras 2007               132.179,51                        1.452.870,10  9,10% 
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370 Senhor do Bonfim 2007            1.923.514,62                        4.531.638,91  42,45% 

371 Sento Sé 2007               532.847,73                        5.337.781,27  9,98% 

372 Serra do Ramalho 2007               456.607,55                        2.401.604,94  19,01% 

373 Serra Dourada 2007               162.630,13                        1.388.169,35  11,72% 

374 Serra Preta 2007               219.438,17                           910.677,37  24,10% 

375 Serrinha 2007            1.476.573,30                        4.194.520,46  35,20% 

376 Serrolândia 2007               167.545,79                           854.969,11  19,60% 

377 Simões Filho 2007           17.249.338,84                       46.050.927,75  37,46% 

378 Sítio do Mato 2007               136.408,06                        1.434.657,50  9,51% 

379 Sítio do Quinto 2007               151.967,30                        1.399.498,03  10,86% 

380 Sobradinho 2007               739.812,85                        8.275.926,97  8,94% 

381 Souto Soares 2007               234.865,84                        1.136.893,65  20,66% 

382 Tabocas do Brejo Velho 2007               240.887,61                        1.187.291,67  20,29% 

383 Tanhaçu 2007               205.867,26                        1.430.441,72  14,39% 

384 Tanque Novo 2007               298.795,01                        1.258.620,40  23,74% 

385 Tanquinho 2007                 71.686,89                           652.691,91  10,98% 

386 Taperoá 2007               146.420,75                        1.240.735,13  11,80% 

387 Tapiramutá 2007               286.865,52                        1.361.408,41  21,07% 

388 Teixeira de Freitas 2007            6.648.399,00                       10.986.959,68  60,51% 

389 Teodoro Sampaio 2007                 96.011,21                           787.987,77  12,18% 

390 Teofilândia 2007               463.613,71                        1.599.156,98  28,99% 

391 Teolândia 2007               198.543,60                        1.569.351,02  12,65% 

392 Terra Nova 2007               175.537,29                        1.118.742,93  15,69% 

393 Tremedal 2007               234.282,04                        1.389.320,50  16,86% 

394 Tucano 2007               742.178,33                        3.251.465,81  22,83% 

395 Uauá 2007               282.729,76                        1.848.113,46  15,30% 

396 Ubaíra 2007               170.778,96                        1.481.349,32  11,53% 

397 Ubaitaba 2007               514.993,94                        1.715.578,78  30,02% 

398 Ubatã 2007  * NI                        1.663.229,42    

399 Uibaí 2007               193.725,92                        1.071.258,71  18,08% 

400 Umburanas 2007               157.480,30                        1.465.674,89  10,74% 

401 Una 2007            1.728.460,02                        2.692.999,26  64,18% 

402 Urandi 2007               285.252,00                        1.521.913,41  18,74% 

403 Uruçuca 2007               404.878,88                        1.270.949,64  31,86% 

404 Utinga 2007               394.352,62                        1.170.359,93  33,69% 

405 Valença 2007            2.259.475,86                        6.910.374,93  32,70% 

406 Valente 2007               179.625,61                        2.229.710,75  8,06% 

407 Várzea da Roça 2007               163.506,07                           878.127,21  18,62% 

408 Várzea do Poço 2007               107.044,10                           675.948,83  15,84% 

409 Várzea Nova 2007               204.829,20                        1.240.637,52  16,51% 

410 Varzedo 2007               110.637,05                           765.364,63  14,46% 

411 Vera Cruz 2007            4.357.863,38                        2.407.742,81  180,99% 

412 Vereda 2007               520.687,71                        1.256.046,87  41,45% 

413 Vitória da Conquista 2007           22.787.703,45                       26.637.561,08  85,55% 

414 Wagner 2007               110.043,38                           900.266,51  12,22% 

415 Wanderley 2007               322.605,35                        1.709.786,90  18,87% 

416 Wenceslau Guimarães 2007               159.386,56                        3.829.498,49  4,16% 

417 Xique-Xique 2007               956.115,83                        3.111.392,41  30,73% 

Total        1.310.846.428,37                  2.199.373.054,09    

Fonte: Sítio da SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, com adaptações.  

*NI = Não Informado.     
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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