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“Só conheço duas espécies de governos: os bons e os maus. Os bons que 
estão ainda por fazer; os maus, em que toda a arte consiste, por 
diferentes meios, em passar o dinheiro da parte governada à bolsa da 
parte governante. Aquilo que os governos antigos arrebatavam pela 
guerra, nossos modernos obtêm com mais segurança pelo fiscalismo. É 
apenas a diferença desses meios que constitui sua variedade. Creio, no 
entanto, na possibilidade de um bom governo em que, respeitadas a 
liberdade e a propriedade do povo, ver-se-ia resultar o interesse geral, 
em contraposição ao interesse particular”. 
 
Clade-Adrien Helvétius (Carta a Montesquieu), 1748. 



RESUMO 
 
 
Honda, R.M.; Oliva, O. J. G.; Santos, M. C. A. C.; Oliveira, A. C. D.  Um novo modelo de 
estrutura da fiscalização e do atendimento para a Secretaria da Fazenda do Estado 
da Bahia. 2002.  63 f. Monografia (Pós-Graduação em Gestão Tributária), Universidade 
Salvador, Salvador. 
 
 
 
 Palavras-chave: Fiscalização, Atendimento, Administração Tributária, Governo, 
Gestão, Tributação. 
 
 
 O trabalho ora apresentado traz uma alternativa de Modelo de Estrutura da 
Fiscalização e do Atendimento para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
objetivando maior qualidade e eficiência. O modelo proposto separa as duas atividades, 
reordenando a estrutura da área tributária. A gestão do atendimento fundamenta-se no 
critério de proximidade do cliente, com uma forte descentralização, enquanto a fiscalização 
considera fatores econômicos para a segmentação de contribuintes com uma significativa 
redução no número de unidades fazendárias.  Define as Unidades de Fiscalização e de 
Atendimento dentro de uma nova ótica, com ênfase no resultado e arrecadação e também 
na qualidade do Atendimento ao Cliente/Contribuinte/Cidadão.  A metodologia empregada 
inicia-se analisando as propostas das várias escolas que fundamentaram a administração 
pública e as reformas do estado brasileiro.  Segue-se descrevendo a evolução da Secretaria 
da Fazenda mostrando o quanto vem se modernizando em decorrência da evolução natural 
das diversas demandas como, também, para estar sempre na vanguarda dos modelos de 
fiscalização adotados por outros entes tributantes.  Fundamenta-se em modelos teóricos 
nos campos da administração pública, da organização, da reengenharia e em novas idéias e 
experiências na área de fiscalização. Finalmente indicam-se as vantagens e desvantagens 
de adoção do novo modelo, mostrando a necessidade de discussão nos diversos níveis da 
organização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 
Honda, R.M.; Oliva, O. J. G.; Santos, M. C. A. C.; Oliveira, A. C. D.  A new model for 
Tax Inspection and Customer Service Structures for the Department of Finance in 
the State of Bahia. 2002.  63p. Monograph (Specialization in Tax Management), 
Universidade Salvador, Salvador. 
 
 
 Key Words: Tax Inspection, Customer Service, Tax Administration, Government, 
Management, Taxation. 
 
 
 This paper presents an alternative Model for the Structures of Tax Inspection and 
Customer Services in the Department of Finance of the State of Bahia, aiming at greater 
quality and efficiency.  The model proposed separates the two activities, rearranging the 
structure of the taxation area.  The management of customer services is based on the 
criteria of  proximity with the client, with strong decentralization, while the tax inspection 
considers economic factors towards the segmentation of taxpayers with a significant 
reduction in the number of departmental units. The Tax Inspection and Customer Services 
Units are defined from a new perspective, emphasizing results and collection, as well as 
the quality of Services to the Client/Taxpayer/Citizen.  The methodology used begins by 
analyzing the proposals of the various schools that fundamentalized public administration 
and reform of the Brazilian State.  It then describes the evolution of the Department of 
Finance showing how much it has modernized due to the natural evolution of the diverse 
demands on it and also, in order to continually be on the leading edge of tax inspection 
models adopted by other tax entities.  It is based on theoretical models in the fields of 
public administration, organization, reengineering and on new ideas and experiences in the 
area of tax inspection.  Finally, the advantages and disadvantages of the adoption of the 
new model are indicated, demonstrating the need for discussion at the diverse levels of the 
organization.  
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UM NOVO MODELO DE ESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DA BAHIA 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

As administrações tributárias federal, estadual e municipal têm buscado, ao longo dos 

últimos anos, diversas formas de melhorar a eficiência e a segurança nas suas gestões, 

aumentando a arrecadação, agilizando a fiscalização, buscando a modernização dos 

sistemas, reciclando conhecimentos e provendo a sua estrutura com equipamentos mais 

modernos e instalações físicas condizentes, sem, no entanto, aumentar o custo da máquina 

arrecadadora. 

 

Uma das soluções encontradas pelos entes tributantes tem sido a reestruturação 

administrativa das unidades fazendárias, objetivando racionalizar os trabalhos, 

maximizando os efeitos dos controles sobre os contribuintes, trazendo, no seu bojo, 

aumento na arrecadação dos tributos e melhoria no atendimento aos seus contribuintes.  

Com efeito, uma estrutura administrativa moderna e organizada tem reflexos positivos na 

motivação e comprometimento de todo o grupo responsável pelo controle, monitoramento 

e fiscalização dos contribuintes e a satisfação dos seus clientes externos.  

 

O objetivo deste trabalho é propor um Novo Modelo de Estrutura da Fiscalização e do 

Atendimento para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, possibilitando o 

aperfeiçoamento, não obstante os resultados alcançados com a estrutura atual 

demonstrarem que houve efetivamente uma evolução sobre as estruturas anteriores.  A 

presente proposta vislumbra não só a consolidação das mudanças já realizadas, mas, 

também, promove um verdadeiro salto qualitativo, sustentado em um ambiente propício, 

aplicando novos conceitos e utilizando novas metodologias, bases de uma filosofia 

gerencial.  Buscou-se, dentro da realidade atual, uma estrutura que pudesse trazer melhores 

resultados de produtividade, racionalização dos recursos humanos e materiais e redução de 

custos. 

 



 O trabalho deu enfoque à Fiscalização e ao Atendimento ao Contribuinte, 

(prioritariamente) tendo em vista os objetivos que norteiam a Secretaria da Fazenda.  O 

novo modelo prevê a separação dessas atividades em unidades distintas e sob a 

coordenação de gestores diferenciados.  Trata-se, na verdade, de uma revolução nos 

paradigmas organizacionais e estruturais da Secretaria da Fazenda. 

 

As grandes empresas têm promovido mudanças radicais na gestão de forma a adaptarem-se 

rapidamente ao novo cenário mundial.  A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia terá 

que acompanhar essas mudanças e ajustar-se a essa nova realidade em busca de melhores 

resultados.  Assim, propõe-se um novo modelo de gestão que permita o alcance desses 

objetivos com qualidade, aperfeiçoando a gestão de fiscalização e simplificando e 

melhorando o relacionamento com os contribuintes/clientes da organização. 

 

Em diversas reuniões realizadas pelo grupo, durante o curso de pós-graduação em gestão 

tributária, foram listados diferentes temas que se poderia abordar e que estivessem 

diretamente ligados às atividades fazendárias. 

 

Verificou-se que o modelo da estrutura atual, embora padrão entre as Secretarias da 

Fazenda da maioria dos Estados, poderia evoluir para um outro que implicasse maior 

eficiência e possibilidade de implantação em curto prazo, haja vista ser um momento 

propício para as mudanças e inovações tendo em vista os problemas detectados no 

gerenciamento e execução nas Inspetorias Fazendárias.  

 

A proposta do estudo que ora se apresenta, acredita-se, trará uma profunda modificação na 

forma de gestão, tanto da fiscalização como do atendimento ao contribuinte, escopo de 

trabalho principal da atual estrutura das Inspetorias Fazendárias do Estado. 

 

Este trabalho pretende enfocar duas áreas essenciais da administração tributária: 

Fiscalização e Atendimento ao Contribuinte.  Não se propõe a analisar o aspecto e a 

estrutura gerencial de planejamento e suporte administrativo da SEFAZ. 

 



A metodologia empregada inicia-se com o embasamento teórico, trazendo, no capítulo I, as 

várias escolas que fundamentaram a administração pública e as reformas do estado 

brasileiro. 

 

O capítulo II descreve a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia através dos tempos, 

descrevendo a evolução nas diversas fases da sua existência.  Mostra o quanto vem se 

modernizando, atualizando, reciclando e perseguindo sempre as mudanças impostas não 

somente pela evolução natural das diversas demandas como, também, para estar sempre na 

vanguarda dos modelos de fiscalização adotados por outros entes tributantes.  Mostra ainda 

a situação estática da administração tributária em dezembro de 2001 com relação à sua 

estrutura, contribuintes e arrecadação, o que será de suma importância para a avaliação do 

modelo proposto. 

 

A identificação da situação-problema, bem como a análise crítica do atual modelo, vem 

com o capítulo III, descrevendo-se as diversas deficiências encontradas atualmente nas 

unidades fazendárias e  como elas impactam no resultado produtivo da Sefaz. 

 

Buscou-se, além dos embasamentos teóricos dos vários estudiosos nos campos da 

administração pública e geral, da organização, da reengenharia, as novas idéias e 

tendências no campo da fiscalização, buscando nos modelos utilizados por outros entes 

tributantes como se vê no capítulo IV. 

 

O cerne do trabalho vem tratado nos capítulos V e VI, descrevendo a proposta mais 

demoradamente nos seus enfoques principais, ou seja, a fiscalização, o atendimento ao 

público e a separação destas atividades.  Na gestão do atendimento serão analisadas apenas 

as Unidades de ponta, inclusive os SAC. A estrutura de atendimento será baseada no 

critério de proximidade do cliente, com uma forte descentralização.  A gestão da 

fiscalização deter-se-á no aspecto operacional, de execução.  A estrutura da fiscalização 

deverá considerar fatores econômicos que definirão uma segmentação de contribuintes.  O 

modelo proposto definirá as Unidades de Fiscalização e de Atendimento dentro de uma 

nova ótica, com ênfase no Resultado/Arrecadação e qualidade no Atendimento ao 

Cliente/Contribuinte/Cidadão. 

 



Finalmente, a proposta aponta, no capítulo VII, não somente as vantagens trazidas com o 

novo modelo, como também as desvantagens, mostrando a necessidade de 

amadurecimento da idéia e de discussão em torno da modernização da Sefaz nos diversos 

níveis hierárquicos e de todo o corpo funcional da organização. 

 

As considerações finais demonstram que o objetivo do trabalho é trazer mais uma 

alternativa de aperfeiçoamento do modelo organizacional e que, dificilmente, poder-se-ia 

esgotar o assunto, pois é um tema sempre em transição por sua natureza evolutiva. Por este 

motivo, é necessária a incessante busca pela melhoria dos meios de atuação e resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 – Administração Pública Contratualista 

 

A administração pública, desde sua origem, vem passando por um processo 

permanente de modificação de conceitos, formas, funções e atribuições. Do 

entendimento contratualista, em que se definia o Estado como pessoa pública formada 

pela união de todos os indivíduos objetivando a defesa e proteção de seus associados e 

de seus bens, conforme Rosseau, até chegar à visão moderna de Friedman, que o 

enxerga, restritamente, como ente regulador e mediador de conflitos e interesses. 

 

1.2 – Administração Pública no Brasil 

 

O Estado brasileiro passa por uma reforma nos três níveis: federal, estadual e 

municipal, resultante do processo de globalização e do novo modelo econômico 

neoliberal, procurando fortalecer a eficiência governamental, implantando programas 

econômicos, sociais, tecnológicos para combater a crise de escassez de recursos 

públicos num cenário de necessidades crescentes. 

 

Por outro lado, o processo de globalização tem contribuído para a formação de grupos 

econômicos com atuação mundial, analisando os custos tributários, trabalhistas, entre 

outros, forçando o governo a reduzir sua carga tributária no sentido de  manter ou atrair 

novos  investimentos.  

 

1.3 – Reformas do Estado brasileiro 

 

1.3.1 – Estado burocrático 

 

A primeira grande reforma no Estado ocorreu no inicio da década de trinta, sendo 

instituída a administração racional-legal, tendo como diretrizes básicas da 

administração pública a padronização, prescrição e controle, implantando uma 



administração pública burocrática ou weberiana, apoiada na Escola de 

Administração Científica de Taylor. 

 

Influenciado pelo modelo de administração pública britânico foi criado o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para normatizar e 

fiscalizar a melhoria na profissionalização do servidor, exercer maior controle 

sobre o orçamento, padronizar rotinas. 

 

1.3.2 – Reforma Gerencial 

 

No governo de Castello Branco, surgiu a primeira comissão para estudar e 

implantar uma reforma gerencial no governo brasileiro, que foi materializado 

através do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, estabelecendo os pontos 

básicos para nova reforma administrativa, entre eles o planejamento, 

descentralização, expansão das empresas estatais, fundação, autarquias, novo plano 

de classificação de cargos, implantando uma  administração mais flexível e menos 

burocrática. 

 

1.3.3 - Administração Pública Gerencial 

 

Como a publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, 

em 1995, o governo federal iniciou a terceira reforma administrava, sendo seguido 

pelos governos estaduais e municipais.  

 
A Administração Pública Gerencial somente foi priorizada na 3a reformulação 

administrativa, por volta de 1995, tendo como princípios a redução dos custos, 

aumento da produtividade e qualidade na prestação de serviços ao cidadão. A base 

legal ocorreu, principalmente, com a Emenda Constitucional nº 19. 

 

Pela primeira vez, busca-se equiparar o serviço público aos serviços da iniciativa 

privada, utilizando-se seus conceitos e princípios gerenciais, demonstrando-se que 

o setor estatal pode ter um direcionamento focado no atendimento ao cidadão, 

passando a ser tratado como cliente, na eficiência, na aplicação dos recursos, na 



arrecadação e controle do tributo como também na responsabilidade em prestar 

contas dos atos dos dirigentes públicos. 

 

O Estado da Bahia, em especial, a Secretaria da Fazenda, tem implementado 

diversos processos de reformas administrativa, passando do modelo burocrático 

rígido até atingir o modelo gerencial, em busca do modelo de governo 

empreendedor, sempre assumindo o risco do processo inovador, quebrando 

hierarquias, trabalhando cada vez mais em equipe, buscando atender seus clientes 

internos e externos dentro de princípios do programa de qualidade, em um processo 

sempre contínuo, pois conforme Fernando Henrique Cardoso (Pereira e Spink, 

1998), 

 

“o verdadeiro processo de redefinição do Estado para que ele possa realmente 

atender os seus objetivos contemporâneos é um processo, não um ato.  Envolve 

toda uma mudança de mentalidade; algo que é muito mais profundo do que se 

imagina, porque implica efetivamente a alteração de práticas que estão enraizadas 

nas nossas sociedades.  E o que é mais difícil de mudar: práticas enraizadas que 

cristalizam interesses concretos.” 

 

Para atingir o estágio de Governo Empreendedor será necessária uma profunda 

revolução no conceito de unidade de atendimento, hoje Inspetorias, englobando 

atendimento ao cidadão e fiscalização, sendo necessário definir uma trajetória de 

flexibilização do modelo atual, definido há várias décadas sem sofrer profundas 

modificações estruturais.  O novo modelo deverá maximizar o potencial do ser 

humano responsável pelo atendimento (Agente de Serviço Público e Terceirizados), 

pelo trânsito de mercadorias (Agente de Tributo Estadual) e pela auditoria de 

Comércio e Indústria (Auditor Fiscal), disseminando a participação em todas as 

etapas do planejamento e execução, para que todos possam ter uma visão sistêmica 

da área tributária da SEFAZ.  Diz ainda Fernando Henrique Cardoso (Pereira e 

Spink, 1998), 

 

“Isto significa que nós temos que preparar a nossa administração para a superação 

dos modelos burocráticos do passado, de forma a incorporar técnicas gerenciais 



que introduzam na cultura do trabalho público as noções indispensáveis de 

qualidade, produtividade, resultados, responsabilidade dos funcionários, entre 

outras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MODELO ATUAL DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
2.1. – Visão histórica 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia sofreu sua primeira grande reestruturação 

na década de 60 com a implantação da reforma administrativa do Estado, através da lei 

2321 de 11 de abril de 1966, onde foram extintas as antigas Coletorias, órgãos 

regionais que tinham como atribuição, além da fiscalização dos contribuintes, a 

cobrança de impostos, (funcionando como uma agência bancária) e a execução de 

pagamentos a exemplo da folha de funcionários. Essas unidades controlavam a receita 

e a despesa recolhendo posteriormente o saldo ao Tesouro Estadual.  

 

Em substituição às Coletorias, foram criadas unidades descentralizadas, surgindo o 

modelo de Delegacias, Inspetorias e Agências Fazendárias. As Delegacias passam a ser 

o órgão máximo da SEFAZ na região, com um enfoque mais administrativo e de 

controle do que de fiscalização.  As Inspetorias despontaram com o objetivo de 

executar a fiscalização e as Agências Fazendárias situadas em municípios menores 

tinham como atribuição a arrecadação de impostos, porém, de forma mais estruturada e 

com maior controle, o que não havia nas extintas Coletorias. 

 

A lei 2318 de 04 de abril de 1966 vem reestruturar a carreira do grupo fisco criando o 

cargo de auditor fiscal e instituídas as séries de classes de agente fiscal e agente fiscal 

auxiliar. Em meados dos anos 70 é realizado o primeiro concurso para auditor fiscal, 

sendo um passo importante para a profissionalização da carreira do fisco e 

modernização da estrutura da administração tributária da SEFAZ. Nesta época, a 

criação da Escola de Administração Fazendária – EAF se constitui em fato importante 

para esta modernização. 

 

Na década de 80, a Secretaria da Fazenda tem um novo impulso modernizador, com a 

realização de novo concurso, desta vez para Fiscal de Rendas, regionalizando as vagas 

existentes e, em 1981, haveria a realização de outro concurso para auditor fiscal, 



analista financeiro, analista administrativo e agente de tributos. Este concurso vem 

estruturar de forma especializada, em cargos específicos, as diversas competências nas 

áreas de atuação da administração fazendária. 

 

Ainda na década de 80, a SEFAZ promove a utilização sistemática do processamento 

de dados através da utilização dos serviços contratados junto à Companhia Estadual de 

Processamento de Dados – PRODEB, criando concomitantemente um grupo de 

trabalho vinculado ao Gabinete do Secretário, denominado PLANAF – Plano de Ação 

Fazendária, que tinha como atribuição a reforma da estrutura e modernização da 

máquina fazendária. 

 

O PLANAF vem a desenvolver, com a utilização do processamento de dados, projetos 

importantes como o Cadastro Estadual, Sistema de Arrecadação Estadual, Sistema de 

Informações Econômico Fiscais com a implantação da GIA – Guia de Informação 

Anual, Auto de Infração do Comércio e do Trânsito alem do Regulamento do ICMS.  

Elabora, também, um projeto de reforma da estrutura fazendária, modernizando a área 

tributária através da departamentalização das atividades de arrecadação, fiscalização e 

tributação criando o Regimento Interno da Secretaria da Fazenda. A implantação 

desses projetos muda a feição da SEFAZ renovando a administração tributária e 

aperfeiçoando os sistemas de controle. 

 

Nesta época, são extintas as Agências Fazendárias, passando a arrecadação de impostos 

para a rede bancária e criando a figura do agente arrecadador representado pelo agente 

de tributos que trabalhava em Postos Fiscais e Volantes e que tinha a função de 

arrecadar o imposto, oriundo da fiscalização de mercadorias em trânsito, com a 

obrigatoriedade de recolher o produto da sua arrecadação nos bancos em prazos 

determinados.  

 

Novo concurso para auditor fiscal é realizado em 1986, reforçando as equipes das 

Inspetorias Regionais que continuam vinculadas às Delegacias e voltadas para a 

fiscalização e atendimento aos contribuintes.  

 



Na década de 90, inicia-se uma nova fase. A fiscalização de mercadorias em trânsito é 

fortalecida com a criação da Delegacia de Mercadorias em Trânsito, dando um enfoque 

mais profissional a essa área e centralizando o planejamento das operações. Muitos 

Postos Fiscais são criados e outros tantos reformados.  

 

A Secretaria da Fazenda tem um novo impulso modernizador com o início de um 

processo acelerado de informatização. Os sistemas de fiscalização e cadastro são 

modernizados com a utilização de novas tecnologias. Sistemas importantes são 

implantados como o Sistema de Arrecadação que prevê a entrega de dados pela rede 

bancária através de meios magnéticos eliminando a digitação do DAE pela Secretaria 

da Fazenda e o SICRED – Sistema de Controle do Crédito Tributário que absorve todo 

o registro do crédito tributário em fase administrativa, inscrito em dívida ativa e 

judicial. 

 

No final da década de 90, um importante trabalho é desenvolvido na área tributária, 

com a segmentação dos contribuintes por volume de arrecadação e por atividade 

econômica, sendo implantado o Sistema PGM – Planejamento e Gerência de Mercado 

tendo como conseqüência a criação das Gerências de Mercado vinculadas ao 

Departamento de Administração – DAT. 

 

No início da década atual, a SEFAZ sofre uma profunda reformulação na estrutura da 

administração tributária com a criação da Superintendência de Administração 

Tributária – SAT em lugar do antigo DAT e a extinção das Delegacias Regionais 

substituídas por apenas três Diretorias Regionais: METRO, SUL e NORTE. Algumas 

Inspetorias também são extintas e há a fusão de outras. É extinta também a Delegacia 

de Mercadorias em Trânsito e são criadas as Inspetorias de Fiscalização de 

Mercadorias em Trânsito das regiões Metropolitana, Norte e Sul.  

 

Em meio às reformas, surge a Diretoria de Planejamento da Fiscalização – DPF que 

implanta um novo modelo de fiscalização com o trabalho de planejamento e 

acompanhamento trimestral e o monitoramento de contribuintes. Há uma utilização 

mais intensiva da tecnologia e vários sistemas são desenvolvidos como o SEAI, INC, 

SGC, SINTEGRA, SAFA etc. 



 

É dada uma nova ênfase ao atendimento de contribuintes que passam a ser 

denominados clientes da organização e as Inspetorias são reformadas e modernizadas, 

com o um novo modelo onde o funcionário que está na ponta passa a atender todos os 

serviços demandados pelo contribuinte. O atendimento passa a ser padronizado, é 

implantado o sistema PRI – Procedimentos e Rotinas de Inspetorias instrumento 

fundamental nessa padronização e é criada a Diretoria de Atendimento – DIRAT.  

 

2.2 – Visão Geral da Estrutura Administrativa Tributária Atual. 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia tem uma estrutura tributária regionalizada, 

formada por três Diretorias: as DAT Metro, Norte e Sul. 

 

A base da estrutura tributária é a circunscrição fiscal.  Contribuintes de determinadas 

localidades ficam assim circunscritos em determinadas Inspetorias Fazendárias 

distribuídas por todo o Estado.  Os contribuintes de grande porte, assim classificados 

por critérios objetivos de cada diretoria, estão por sua vez vinculados a Inspetorias e 

Coordenações próprias.  E, finalmente, há as Inspetorias de Trânsito regionalizadas por 

Diretorias, tendo como atribuição a fiscalização de mercadorias em circulação, 

realizada através de Volantes e de Postos Fiscais. 

 

As Inspetorias Fazendárias e as de Grande Porte têm como atribuições atividades 

vinculadas à arrecadação, fiscalização, tributação e atendimento aos contribuintes de 

suas respectivas áreas. 

 

2.3 – Órgãos que integram a administração tributária. 

 

A área da administração tributária da Secretaria da Fazenda é formada pela 

Superintendência de Administração Tributária – SAT composta das  seguintes unidades 

hierárquicas: 

 

 

 



2.3.1 - Diretoria de Tributação – DITRI 

 

§ Gerência de Estudos Tributários – GETRI 

§ Gerência de Consultas e Orientação Tributária – GECOT 

 

2.3.2. Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle – DARC 

 

§ Gerência de Arrecadação do ICMS – GEARC 

§ Gerência de Informações Econômicos Fiscais – GEIEF 

§ Gerência de Crédito Tributário – GCRED 

§ Gerência  de Arrecadação de IPVA e outros Tributos – GIPVA 

§ Gerência de Cobrança de Crédito Tributário – GECOB 

 

2.3.3. Diretoria de Planejamento da Fiscalização – DPF 

 

§ Gerência do Setor Industria e Comércio Exterior – GEINC 

§ Gerência de Substituição Tributária – GERSU 

§ Gerência do Setor Comércio e Serviços – GECES 

§ Gerência de Automação Fiscal – GEAFI 

§ Gerência de Estudos e Planejamento Fiscal  - GEESP 

§ Gerência de Mercadorias em Trânsito – GETRA 

 

2.3.4. Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana – DAT METRO 

 

§ Inspetoria Fazendária de Iguatemi 

§ Inspetoria Fazendária de Bonocô 

§ Inspetoria Fazendária de Calçada 

§ Inspetoria Fazendária de Simões Filho 

§ Inspetoria Fazendária de Camaçari 

§ Inspetoria de Fiscalização de Empresas de Grande Porte - IFEP 

§ Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Região Metropolitana de 

Salvador – IFMT METRO 

 



2.3.5. Diretoria de Administração Tributária da Região Norte – DAT NORTE 

 

§ Inspetoria Fazendária de Alagoinhas 

§ Inspetoria Fazendária de Cruz das Almas 

§ Inspetoria Fazendária de Feira de Santana 

§ Inspetoria Fazendária de Irecê 

§ Inspetoria Fazendária de Itaberaba 

§ Inspetoria Fazendária de Jacobina 

§ Inspetoria Fazendária de Juazeiro 

§ Inspetoria Fazendária de Paulo Afonso 

§ Inspetoria Fazendária de  Santo Amaro 

§ Inspetoria Fazendária de Santo Antonio de Jesus 

§ Inspetoria Fazendária de Seabra 

§ Inspetoria Fazendária de Senhor do Bonfim 

§ Inspetoria Fazendária de Serrinha 

§ Inspetoria Fazendária de Valença 

§ Coordenação de Fiscalização de Empresas de Grande Porte – COFEP NORTE 

§ Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Reg. Norte -IFMT Norte 

 

2.3.6. Diretoria de Administração Tributária da Região Sul – DAT SUL 

 

§ Inspetoria Fazendária de Barreiras 

§ Inspetoria Fazendária de Bom Jesus da Lapa 

§ Inspetoria Fazendária de Brumado 

§ Inspetoria Fazendária de Eunápolis 

§ Inspetoria Fazendária de Guanambi 

§ Inspetoria Fazendária de Ilhéus 

§ Inspetoria Fazendária de Ipiaú 

§ Inspetoria Fazendária de Itabuna 

§ Inspetoria Fazendária de Itamaraju 

§ Inspetoria Fazendária de Itapetinga 

§ Inspetoria Fazendária de Jequié 

§ Inspetoria Fazendária de Teixeira de Freitas 



§ Inspetoria Fazendária de Vitória da Conquista 

§ Coordenação de Fisc. de Empresa de Grande Porte da Região Sul – COFEP SUL 

§ Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Região Sul – IFMT SUL 

 

2.4. – Distribuição geográfica das Unidades Fazendárias 

         Ver anexo I 

 

2.5. – Número de contribuintes por Inspetoria Fazendária 

         Ver anexo II 

 

2.6 – Valor de Arrecadação por Inspetoria Fazendária 

          Ver anexos III, IV e V 

 

2.7- Valor de Arrecadação por Segmento Econômico 

       Ver anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO ATUAL MODELO DE ATENDIMENTO E 

FISCALIZAÇÃO 

 

3.1 – Identificação da Situação Problema 
 
 

Apesar de todas as reformas que foram implementadas na Secretaria da Fazenda ao 

longo dos últimos anos e do processo de modernização e informatização, as Inspetorias 

Fazendárias quase não sofreram alterações na estrutura e funcionamento. Permanece 

ainda hoje o velho modelo de circunscrição fiscal, abrangendo as atividades de 

fiscalização e atendimento sob a responsabilidade de um único gestor, o Inspetor 

Fazendário. 

 

Da forma como estão estruturadas, englobando atividades distintas, como atendimento 

ao público e fiscalização, a tendência das Inspetorias Fazendárias é de crescer cada vez 

mais, exigindo um número de funcionários cada vez maior e aumento no volume de 

investimentos em recursos materiais, correndo o risco de surgirem as “Super 

Inspetorias”, estruturas gigantescas e pesadas, a exemplo da atual INFAZ Bonocô. 

 

O crescimento econômico do Estado da Bahia atingindo o patamar de 6º lugar em 

arrecadação do ICMS no país e a crescente modernização das empresas tornam cada 

vez mais complexos os processos de comercialização, exigindo da máquina fiscal 

agilidade e especialização para acompanhar as mudanças que se processam de forma 

rápida, principalmente, no que se refere ao processo de informatização.  Nesse cenário, 

observa-se que é, cada vez mais, difícil para o Inspetor Fazendário administrar, de 

forma eficaz, áreas tão específicas como atendimento, fiscalização e, por estar 

intrinsecamente relacionada, a arrecadação. 

 

Sob a ótica gerencial, exige-se do Inspetor que seja um especialista em fiscalização, 

recuperação de crédito, atendimento ao contribuinte, recursos humanos etc.  Ora, como 

é possível se cobrar resultados, metas de arrecadação e indicadores de desempenho de 

fiscalização e negociação e cobrança, quando ele não consegue se concentrar nessas 



atividades, pois uma grande parte do seu tempo é dedicado a resoluções de problemas 

vinculados à área de atendimento? 

 

Por outro lado, existe um grande desafio para a SEFAZ que é atender, cada vez mais, 

com maior agilidade e cortesia, o contribuinte, tratando-o como um cliente, 

respeitando-o como cidadão, proporcionando-lhe um ambiente confortável e agradável 

quando da procura dos nossos serviços. O atendimento virtual é uma realidade que 

tende a aumentar, porém nunca irá substituir totalmente o atendimento presencial, pois 

o contribuinte sempre desejará ser atendido pessoalmente quando a máquina não for 

capaz de solucionar as situações específicas e extraordinárias que acontecem no dia-a-

dia dos negócios de uma empresa, principalmente em razão da complexidade da 

legislação. 

 

Deve-se ressaltar, também, que a presença dos Coordenadores de Atendimento e 

Coordenador II nas grandes Inspetorias não resolveu essa situação, pois os 

contribuintes vêem o Inspetor como autoridade máxima daquela unidade, insistindo em 

dirigir-se ao mesmo quando tem um problema, apesar de já terem sido atendidos por 

esses Coordenadores.  Fica difícil, portanto, convencer o contribuinte de que o Inspetor 

não pode atendê-lo e quando isso acontece gera sempre situações de conflitos. 

 

Por outro lado, os Supervisores que deveriam se dedicar apenas à fiscalização, segundo 

modelo teoricamente concebido, ainda continuam dedicando grande parte do seu tempo 

ao atendimento do contribuinte, principalmente em função do regime de pagamento do 

SIMBAHIA que provoca um grande volume de situações problemas que passam a ser 

resolvidas pelo Supervisor, como desenquadramentos, reenquadramentos e 

atendimento a Intimações diversas que trazem um número considerável de 

contribuintes à Inspetoria.  

 

Como o atendimento e a fiscalização estão numa só Unidade, muitos casos que 

poderiam ser solucionados pelas Coordenações terminam sendo encaminhados aos 

Supervisores e Inspetor muitas vezes pelo volume de trabalho desses Coordenadores 

como também pela insistência dos próprios contribuintes. 

 



Os Coordenadores de Atendimento e Coordenador II das grandes Inspetorias foram 

vistos, portanto, como uma solução, liberando o Inspetor e Supervisores das atividades 

de atendimento para que se dedicassem mais às áreas de fiscalização e arrecadação.  

Todavia, no acompanhamento da rotina diária desses Coordenadores, verifica-se que, 

na realidade, eles estão sobrecarregados de trabalho em decorrência do modelo atual 

que dispõe de poucos pontos de atendimento, concentrando em Inspetorias como 

Bonocô, Iguatemi e Feira de Santana o atendimento a, aproximadamente, 120 a 180 

contribuintes por dia, agravado pelo fato de a Inspetoria funcionar apenas no turno da 

tarde. 

 

Outro grande problema gerado pelo modelo atual de circunscrição fiscal das 

Inspetorias Fazendárias é a vinculação dos funcionários do grupo fisco, auditores e 

agentes de tributos a uma determinada Inspetoria. Essa situação faz com que 

funcionários permaneçam em determinadas unidades por longos anos, o que não é 

recomendável para a atividade fiscalizadora bem como dificulta à administração o 

melhor aproveitamento dos recursos humanos no sentido de dirigir e concentrar 

esforços em áreas regionais e segmentos econômicos que tragam maiores resultados 

em termos de arrecadação. 

 

Observam-se, com efeito, nas Inspetorias, gestores aflitos e estressados porque não 

conseguem se dedicar ao verdadeiro objetivo do seu trabalho e uma estrutura pesada e 

onerosa para a SEFAZ, além de funcionários fiscais acomodados em seus locais de 

trabalho e resistentes a  qualquer mudança que se deseje implementar no sentido de se 

fazer um rodízio, medida tão salutar e defendida pelos modernos teóricos de 

administração.   

 

O modelo atual das Unidades Fazendárias concentra diversas funções de diferentes 

natureza num único espaço físico e, sobretudo, sob a responsabilidade dos mesmos 

titulares de cargos.  Assim, as funções de arrecadação, fiscalização, atendimento ao 

público e toda a administração interna da Inspetoria sobrecarregam os gestores, 

impedindo a concentração nos focos principais, quais sejam a Arrecadação, 

Fiscalização e Atendimento ao Público.  Essa mistura de funções, freqüentemente 

sobrepõe-se entre si, gerando constantemente re-trabalho em certos procedimentos 



internos, tais como: orientação e atendimento ao contribuinte, informação de 

andamento de processos, parcelamentos, intimações de diferentes naturezas e 

procedências, orientação interna aos funcionários etc. 

 

3.2 – Atendimento ao Contribuinte 

 

3.2.1 – INFAZ 

 

O atendimento ao público é feito basicamente nas Unidades Fazendárias onde o 

contribuinte encontra-se circunscrito.  Devido ao reduzido número de pontos de 

atendimento em proporção, tanto ao número de contribuintes ou à abrangência da 

área geográfica, incluindo diversos municípios em uma só Unidade, podem ser 

detectadas diversas dificuldades.  

 

Na Diretoria da Região Metropolitana de Salvador – DAT/METRO, concentram-se 

as Mega-Inspetorias tais como  Iguatemi e  Bonocô, com, aproximadamente, doze e 

dezessete mil contribuintes respectivamente, seguidas de outras Inspetorias com 

menor número de contribuintes, porém ainda bastante expressivos.  Esse 

contingente de contribuintes que, diariamente, dirige-se às Inspetorias, superlota as 

instalações físicas, causando grande desconforto, morosidade no atendimento e 

dificuldades diversas tanto para os clientes externos quanto para os internos, tendo 

como conseqüência a baixa qualidade dos serviços prestados. 

 

Embora a Secretaria da Fazenda esteja caminhando para a total informatização dos 

sistemas corporativos e incremento dos serviços disponibilizados através da 

Internet, não se comprova, na prática, a desaceleração da procura dos contribuintes 

às Inspetorias devido à cultura de serem atendidos diretamente nestas Unidades. 

 

No quesito conforto, as instalações físicas não são condizentes para recepcionarem 

de forma adequada a todos que procuram os serviços oferecidos.  Tendo em vista a 

necessidade de adequar o “layout” às instalações físicas que já existiam sem o 

devido dimensionamento à quantidade de contribuintes circunscritos e, por 

conseqüência, aos profissionais que nela trabalham para dar suporte, verifica-se 



uma total falta de espaço para abrigar todas as necessidades demandadas pela sua 

clientela. 

  

No interior do Estado, encontram-se as Inspetorias circunscrevendo contribuintes 

de extensas áreas geográficas, obrigando-os a grandes deslocamentos para atender a 

uma intimação, entrega de processos ou qualquer outra demanda. É comum nestas 

áreas, o contribuinte sair pela manhã de seus municípios para serem atendidos à 

tarde nas Inspetorias e retornarem no mesmo dia ao local de origem, acarretando-

lhes grande desgaste. 

 

Localizando-se o atendimento ao contribuinte em área conjunta com a da 

fiscalização, torna-se inevitável a mistura das duas funções.  Todos que detêm 

cargos nestas Unidades Fazendárias atendem ao público em todas as questões, 

dependendo apenas do grau de dificuldade em solucionar problemas ou em tomar 

decisões.  Em muitos casos, o contribuinte efetua verdadeira romaria no interior da 

Inspetoria, até conseguir solucionar a sua questão. 

 

Embora as funções de cada cargo estejam bem definidas, o excesso de contribuintes 

gera inevitavelmente um acúmulo de trabalho, extrapolando os limites daqueles que 

deveriam estar executando outras tarefas.  A função do atendimento ao público que 

deveria ser de responsabilidade do Coordenador II e Coordenadores de núcleo é 

dividida também com a Supervisão e Inspetor, além da ajuda do Plantão Fiscal 

(auditores e agentes de tributos).  O mesmo ocorre com as atividades de análise de 

processos que, pela quantidade, tornam-se impossíveis de serem distribuídos entre 

os auditores, sendo em grande parte analisados pelos Supervisores.  

 

O acompanhamento de determinadas tarefas do grupo de apoio também fica a cargo 

da Supervisão. O referido grupo acompanha os contribuintes do SimBahia, 

arrecadação de ICMS, omisso de obrigações acessórias, etc. 

 

Assim, o trabalho de gestão da fiscalização e arrecadação fica irremediavelmente 

comprometido por falta de tempo, concentração, planejamento e organização. 

 



3.2.2 – SAC 

 

As unidades de atendimento nos SAC possuem tanto estrutura física quanto 

recursos humanos para executarem, com tranqüilidade e conforto, as suas 

atividades.  É um modelo que vem dando bastante resultado, sendo inclusive 

copiado por outros estados e países.  As estruturas físicas são modernas, contam 

com equipamentos adequados e o seu corpo funcional conta com uma equipe 

treinada e bem dimensionada para o atendimento ao contribuinte.  Apenas casos de 

difícil solução ou que requeiram conhecimentos específicos são encaminhados às 

Inspetorias.  São recepcionados nestas Unidades, praticamente, todos os tipos de 

processos.  Alguns pleitos são prontamente atendidos e outros que requeiram 

análise mais técnica são encaminhados posteriormente para as Inspetorias da 

circunscrição do contribuinte. 

 

Avaliamos ser o modelo ideal a ser implantado nos postos de atendimento ao 

contribuinte em todo o Estado da Bahia. 

 

3.3 - Fiscalização 

 
O modelo atualmente adotado pela Secretaria da Fazenda da Bahia apresenta como 

pilar de sustentação a separação entre o planejamento da fiscalização e sua execução.  

A ruptura com o modelo anterior cujo sustentáculo da arrecadação estadual estava 

centrado nas Delegacias Regionais mostrou uma evolução e um salto qualitativo para a 

organização. 

 

O modelo atual teve origem com o surgimento das Gerências de Segmento e o 

Programa de Gerenciamento de Mercado (P.G.M.). Os gestores das unidades recém-

criadas receberam como atribuição o estudo do mercado sob sua responsabilidade e o 

monitoramento das grandes empresas objetivando fornecer elementos que 

fundamentassem uma programação fiscal com mais substância, amparadas em análises 

econômicas e conjunturais. 

 



No início do ano de 1999, com a extinção das Delegacias Regionais e a transformação 

da antiga DIFIS em Diretoria de Planejamento da Fiscalização, foi, definitivamente, 

implantado o novo modelo de gestão que trouxe com ele a centralização do 

planejamento e da programação fiscal, deixando para as Inspetorias o papel de 

execução das referidas programações. Qualquer mudança estrutural conduz a um 

processo de adaptação, conseqüentemente surgiram resistências que dificultaram num 

primeiro momento a implantação do novo modelo de gestão. 

 

Alguns aspectos teriam que ser considerados para uma análise mais profunda das 

resistências constatadas, entre as quais destacam-se: 

 

§ Centralização da programação fiscal na DPF 

§ Pouca divulgação dos objetivos do novo modelo 

§ Definição clara do papel dos gerentes de segmento 

§ Definição das atribuições da Inspetoria Especializada 

 

Ø Centralização 

 

O novo modelo trouxe, de plano, uma concentração de atribuições para a Diretoria de 

Planejamento, que passou a ter uma importância muito significativa em relação aos demais 

órgãos responsáveis pela fiscalização com referência ao monitoramento, programação 

fiscal e controle dos contribuintes, além de estabelecer critérios de avaliação da gestão dos 

responsáveis pelas unidades regionais.  

 

Ø Pouca Divulgação dos Objetivos do Novo Modelo 

 

A Secretaria da Fazenda é uma organização bastante complexa tanto no aspecto estrutural 

quanto no aspecto humano. Observando-se, por um prisma estrutural, é um organismo 

responsável por arrecadar tributos necessários ao custeio e investimentos do Estado além 

de controlar os gastos de forma que apresente um quadro financeiramente equilibrado.  

Inserida nesta estrutura, diversos órgãos funcionam com suas peculiaridades.  Destarte, 

todos os esclarecimentos, objetivos e metas, modificações no organograma e estrutura de 

cargos, as atribuições dos novos gestores teriam que ser amplamente divulgadas e 



submetidas a debates para que as sugestões pudessem ser analisadas de forma a quebrar as 

resistências e a aperfeiçoar o novo paradigma. 

 

Seguindo os ensinamentos de Antonio Loureiro Gil, o atendimento das macroentidades 

como missão, estratégias, táticas, políticas, diretrizes e objetivos é realizada, via atuação, 

com os seguintes vetores: 

• “Brainstorming” com a recuperação da experiência e sensibilidade dos profissionais 

• “Benchmarking” com a confrontação de situações organizacionais diversas 

• Relação custo X benefício 

• Aplicação de questionários 

• Realização de análise de risco para efeito de apostas e arbitragem 

• Montagem de cenários do amanhã 

• Uso de parâmetros para foco das análises (vantagens, necessidades, restrições) 

 

Ø Definição clara do papel dos gerentes de segmento 

 

Em que pese aos resultados apresentados no tocante à arrecadação do ICMS, observa-se 

que o papel dos Inspetores Fazendários confunde-se com o dos Gerentes de Segmento 

quanto à abordagem ao contribuinte.  Ambos os gestores mantêm contato com as empresas 

para solicitar informações sobre arrecadação, negociação de passivo tributário, concessão 

de parcelamentos e outros.  Entende-se que o papel dos gerentes de segmento deveria ter 

outro tipo de enfoque, como fornecer elementos que sejam considerados subsídios para o 

Inspetor Fazendário, na busca por incrementos na arrecadação.  A finalidade da sua função 

deveria ser a análise da conjuntura econômica de forma a diagnosticar um cenário a curto , 

médio e longo prazo que possibilitasse a aplicação de medidas preventivas, objetivando a 

manutenção e aumento dos níveis de arrecadação de tributos.   

 

Ø Atribuições da Inspetoria Especializada 

 

O surgimento dessa unidade provocou uma certa insatisfação no grupo fisco. Esta assertiva 

justifica-se pelo fato de a Inspetoria Especializada ter sido criada albergando no seu corpo 

funcional os auditores fiscais integrantes das equipes das Gerências de Segmento sem a 

aplicação de critério seletivo.  O ponto crucial da questão é que o objetivo da criação desta 



unidade seria a composição de um quadro de profissionais altamente qualificados para 

desenvolver trabalhos de fiscalização nas grandes empresas. Ademais, o órgão foi criado 

sem a alocação de recursos tais como equipamentos, corpo auxiliar, telefones, fax, veículos 

etc. Para agravar o problema, a sua função basilar era meramente operacional, ficando 

responsável apenas por executar a fiscalização, sem nenhuma autonomia para recuperar 

receitas tributárias. 

 

Para esta unidade ser fortalecida, antes da sua criação deveria ter sido realizado um 

processo seletivo amplo, tipo recrutamento interno, com aplicação de testes escritos e 

práticos de auditoria, avaliação de perfis profissionais, análise de currículos, provas de 

títulos e entrevistas com o novo gestor. A partir daí, poderia ser formada uma equipe 

qualificada com direito à remuneração diferenciada e o início das atividades da nova 

Inspetoria.  Todavia todas estas medidas teriam que ser adotadas antes do seu nascimento, 

nunca durante o processo de implementação de um novo modelo de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

MODELOS ADOTADOS POR OUTROS ESTADOS 

 

4.1 – Descrição 

 

Algumas unidades da federação estão promovendo estudos para implementação de 

reestruturação administrativa objetivando maximizar a eficiência da máquina arrecadadora. 

Visando subsidiar a proposta apresentada neste trabalho, foram realizados levantamentos 

nesses estados no sentido de conhecer as suas respectivas estruturas tributárias 

comparando-as com o modelo atualmente adotado pela SEFAZ-BA. A seguir serão 

descritos de forma resumida alguns modelos adotados pelos Estados: 

  

§ Alagoas 

A Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas promove atualmente uma total 

reestruturação na área tributária. Serão extintas as unidades regionais de fiscalização, 

segmentando as novas unidades por atividade econômica, dissociando a fiscalização do 

atendimento ao público. 

Os prepostos fiscais serão lotados na sede e designados para realização das suas tarefas nas 

empresas selecionadas em qualquer município do estado. 

 

§ Paraíba 

O Estado da Paraíba está adotando a sistemática de segmentação econômica dos 

contribuintes para as empresas de grande porte mantendo as estruturas regionais de 

fiscalização para as empresas de médio e pequeno porte. 

 

§ Paraná 

A SEFAZ do Estado do Paraná mantém a regionalização como pilar básico da sua estrutura 

tributária. Este é o modelo vigente que considera a distribuição geográfica e circunscrição 

fiscal para a localização das suas Delegacias e Inspetorias em número de 10 e 86 

respectivamente. 

 

 



§ Santa Catarina 

O Estado de Santa Catarina adota um modelo semelhante ao do Paraná, mantendo uma 

estrutura regionalizada com unidades denominadas gerências no total de 15. 

 

§ Ceará 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará centraliza a fiscalização das grandes empresas 

segmentadas por atividade econômica em um núcleo denominado NESUT. O atendimento 

ao contribuinte e a fiscalização permanecem na mesma unidade. È importante salientar que 

estão desenvolvendo estudos visando a separar as atividades de atendimento e fiscalização. 

 

4.2 – Vantagens e Desvantagens 

 

Do levantamento efetuado constatou-se que, não obstante os modelos adotados, 

atualmente, por alguns estados, ainda contemplarem a regionalização, existe uma intenção 

de evoluir para a segmentação da gestão dos contribuintes. 

 

O trabalho que está sendo realizado na SEFAZ de Alagoas é o que mais se assemelha ao 

modelo ora apresentado, não obstante a centralização na sede que consideramos não ser 

viável implementar no nosso Estado tendo em vista a dimensão e a complexidade de se 

definir questões como metas, indicadores, diárias etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 

 

MODELO PROPOSTO 

 
 
5.1. Gestão do Atendimento 

 

O atendimento passa a ser descentralizado em unidades menores com funcionamento 

tipo SAC distribuídas por toda a região metropolitana e por todo o interior do estado. 

Essas Unidades de Atendimento ao contribuinte ficarão vinculadas à Diretoria de 

Atendimento na Superintendência de Desenvolvimento de Gestão Fazendária, sob a 

responsabilidade de um Coordenador de Atendimento, função a ser atribuída a um 

agente de tributos e será composta de quadro de funcionários e terceirizada. Na 

definição do número de unidades de Atendimento a serem implementadas serão 

considerados critérios quantitativos referentes à concentração populacional e ao 

número de contribuintes em cada município. 

 

No interior, as unidades de atendimento poderão estar localizadas em postos do SAC, 

agências do correio, postos da EMBASA, COELBA e Prefeituras, aproveitando-se as 

instalações existentes. É fundamental que tenham uma estrutura enxuta e de baixo 

custo operacional para que seja viabilizada a implantação de maior número possível de 

unidades próximas aos contribuintes. 

 

Nessas unidades seriam instalados cabines com terminal informatizado, permitindo 

acesso à Internet e linha telefônica direta com o plantão fiscal, localizado em Salvador, 

na DITRI, com sistema de atendimento on-line e comunicação visual através de 

“webcan”, quando possível. 

 

Como recurso adicional, as máquinas de auto-atendimento atuais poderão ser 

aproveitadas com a ampliação dos seus serviços, instaladas nos locais acima citados, 

em entidades, associações de lojistas e agências bancárias, aumentando o leque de 

opções do contribuinte para demandar um serviço a SEFAZ. 

 



Propõe-se que o horário de atendimento ao contribuinte seja ampliado para os dois 

turnos (8:00 às 18:00 horas) visando uma melhor adequação às necessidades do público 

e dos funcionários como também evitar a concentração em um único turno como se 

observa atualmente.  

 

Essas unidades dispensarão o uso de veículos oficiais alocados de forma específica. 

Propõe-se que sejam servidas por um “pool” que encaminhará o veículo quando 

necessário. 

 

5.2. Foco no Cliente 

 

Deve ser dada ênfase à qualidade e rapidez no atendimento, tratando os contribuintes 

como clientes e cidadãos que devem ser respeitados no seu direito de serem atendidos 

com cortesia e eficiência, não somente por ser este um dos objetivos da Sefaz, como 

também porque o cidadão tem se tornado exigente, conforme Bresser Pereira (Pereira e 

Spink, 1998), 

 

“os cidadãos estão se tornando cada vez mais conscientes de que a administração 

pública burocrática não corresponde às demandas que a sociedade civil apresenta 

aos governos no capitalismo contemporâneo.  Os cidadãos exigem do Estado muito 

mais do que o Estado pode oferecer.  E a causa imediata da lacuna que assim se cria 

não é apenas fiscal, como observou O’Connor (1973), nem apenas política, como 

Huntington (1968) destacou; é também administrativo.  Os recursos econômicos e 

políticos são por definição escassos, mas é possível superar parcialmente essa 

limitação com seu uso eficiente pelo Estado”. 

 

Para tal, todos os funcionários deverão receber treinamento, não só nos sistemas 

técnicos como de inter-relacionamento pessoal, visando qualificá-los para prestar um 

atendimento diferenciado que possa corresponder à visão de um Estado moderno, que 

precisa ser eficiente e ser gerido de forma efetiva e eficiente por um corpo funcional 

qualificado. 

 



Uma nova filosofia deverá ser implementada na SEFAZ: a de que o cliente seja ele o 

dono do negócio, o gerente, funcionário ou contador que se dirija a uma unidade da 

SEFAZ para demandar um serviço, deverá ser atendido no menor tempo possível e 

com a máxima eficiência evitando-se sempre seu retorno sem que tenha sido atendido 

ou sem a solução do seu problema. 

 

Esta proposta de atuação com uma nova visão do atendimento deverá requerer um 

estudo nas rotinas e procedimento atuais, com o objetivo de simplificação e redução de 

exigência de apresentação de documentos e comprovantes diversos que ainda existem 

em quantidade significativa e que impedem a prestação do serviço com agilidade, 

provocando o retorno do contribuinte diversas vezes às Inspetorias. 

 

Para isto todas as exigências documentais e procedimentos de atendimento deverão ser 

disponibilizadas via Internet e amplamente divulgadas ao público. 

 

O pessoal do atendimento deverá trabalhar como uma equipe integrada, sendo 

fundamental o aspecto motivação que garanta o comprometimento do funcionário. Os 

resultados deverão ser divulgados e deve ser estimulada a competição saudável no 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Bresser Pereira (1998) cita em seu Livro Reforma do Estado e Administração Pública 

Gerencial exemplo ocorrido na Grã-Bretanha sobre a reforma administrativa profunda 

e bem sucedida: 

 

“Uma série de programas – o das Unidades de Eficiência, com relatórios de pesquisa 

e avaliação; o Próximo Passo, com as agências autônomas; e o Direitos do Cidadão – 

contribuiu para tornar o serviço público na Grã-Bretanha mais flexível, 

descentralizado, eficiente e orientado para o cidadão.  O serviço público britânico 

tradicional passou por profunda transformação, perdeu os traços burocráticos e 

adquiriu características gerenciais.” 

 

 

 



5.3.- Metas e Gestão de Indicadores 

 
Nossa sociedade globalizada exige a qualidade do trabalho dos seus componentes, 

considerados por sua capacidade intelectual, para maximizar e dar continuidade à 

melhoria dos negócios. 

 

Os executivos modernos defrontam-se diariamente com situações que necessitam de 

rapidez na escolha de tomada de decisões. Seguindo este cenário, com o objetivo de 

mensurar a gestão do seu corpo gerencial, as grandes empresas vêm utilizando, cada 

vez mais, mecanismos que, de forma prática e ágil, possam demonstrar à alta 

administração o comportamento traçado pelos seus planos táticos e estratégicos. O 

acompanhamento da gestão é fundamental para corrigir os rumos da organização, 

adaptando-os às novas realidades econômicas, corrigindo o funcionamento de 

determinados setores que porventura estejam em desacordo com as diretrizes gerais 

traçadas. 

 

Para Antônio de Loureiro Gil (2000) “Mudanças econômicas, técnicas, operacionais, 

administrativas, financeiras de mercado são a certeza com que os profissionais 

responsáveis por decisões junto aos negócios convivem”. 

 

Para alcançar esse objetivo, o estabelecimento de metas e indicadores impregna-se de 

elevado grau de importância pelos administradores públicos e privados. A construção 

de “Indicadores de Desempenho” permite melhor monitorar e operacionalizar as 

atividades empresariais, em todas as suas áreas e linhas de negócios organizacionais. 

 

A avaliação deve ser um procedimento regular. Devem ser adotados mecanismos de 

avaliação constante, permitindo, inclusive, a comparação entre diferentes momentos. 

. 

Para garantir um mínimo de eficácia ao trabalho, é preciso adotar um sistema de 

avaliação. Isto não significa realizar um processo de avaliação longo, custoso e 

burocrático. Significam definir claramente as responsabilidades, os participantes, as 

etapas, os instrumentos de avaliação, as fontes de informações e os procedimentos para 

sua análise.  



A escolha do método de avaliação depende das características da gestão. Qualquer que 

seja o método adotado, alguns pontos são obrigatórios em uma organização moderna, 

critérios objetivos de análise, integração entre uma avaliação global da gestão e as 

diversas avaliações setoriais. 

. 

A discussão da avaliação com o corpo gerencial deve ser usada como um importante 

subsídio para o debate de prioridades e metas para o futuro. Quando possível, a 

avaliação deve se integrar aos instrumentos da gestão, especialmente o processo de 

elaboração participativa dos gestores.  

.  

O método de avaliação adotado deve prever a integração entre uma avaliação global da 

gestão e avaliações setoriais. Cada área deve realizar seu próprio processo, para que as 

ações possam ser avaliadas de forma aprofundada. A avaliação global, no entanto, não 

pode ser apenas a soma das avaliações setoriais. Nela devem-se avaliar as ações, 

posturas e valores comuns a todos os setores e o cumprimento das diretrizes da 

organização; 

 

Quanto mais objetiva for a avaliação mais úteis e legítimos tendem a ser seus 

resultados. A avaliação deve ser feita pela confrontação das ações desenvolvidas com o 

programa, as aspirações da administração e com indicadores objetivos definidos 

tecnicamente, à luz de critérios de análise que privilegiem os impactos na arrecadação. 

Fazer uma avaliação baseada em impressões ou opiniões particulares não só impede 

que se veja a realidade como pode fornecer uma visão distorcida dos resultados. Os 

erros podem ser entendidos como acertos; em vez de corrigi-los, eles são reforçados e 

seus danos são ampliados.  

 

A objetividade da avaliação depende das informações disponíveis. Se as informações 

não forem confiáveis, a avaliação terá sua eficácia comprometida e perderá 

legitimidade. Devem-se prever formas de garantir a consistência das informações, não 

deixando espaço para dúvidas. A organização deve se estruturar para recolher 

informações relevantes. O registro das ações realizadas, de seus custos e impactos é 

indispensável, pois a avaliação deve ser integrada às ações de planejamento. O ideal é 



dispor de um Sistema de Informações para o Planejamento, composto por sub-sistemas 

sob a responsabilidade de cada unidade, interligados entre si.  

 

 Segundo José Carlos Vaz (2001) “os indicadores podem ser simples ou compostos. Os 

indicadores simples normalmente são auto-explicativos: descrevem imediatamente um 

determinado aspecto da realidade ou apresentam uma relação entre situações ou ações. 

São excelentes para realizar avaliações setoriais e para a avaliação de cumprimento de 

pontos do programa de uma organização, permitindo conclusões rápidas e objetivas” 

 

Ainda seguindo os ensinamentos do referido autor, “Indicadores compostos são aqueles 

que apresentam de forma sintética um conjunto de aspectos da realidade. Estes 

indicadores agrupam, em um único número, vários indicadores simples, estabelecendo 

algum tipo de média entre eles. Para isso, é preciso definir uma forma de ponderação, 

ou seja, dizer que os indicadores terão importância diferenciada ("peso") para a 

determinação do resultado final.”   

 

Para a avaliação da gestão, indicadores compostos são importantes porque permitem 

fazer comparações globais da situação da organização e do desempenho do gestor.  

 

Para a determinação dos indicadores (simples e compostos) que serão utilizados no 

processo de avaliação é importante levar em conta a possibilidade de obter dados 

confiáveis para apurá-los e sua capacidade de fornecer informações realmente 

relevantes.  

 

Avaliar a gestão é importante para corrigir rumos indesejados que podem estar sendo 

tomados sem se perceber. Avaliações periódicas permitem identificar e aproveitar 

oportunidades de ação para solucionar problemas, reduzir desperdícios ou realizar 

ações para atingir compromissos da organização. E, ao inverso, deixar de avaliar a 

gestão pode deixar a organização em um caminho que produza como conseqüências 

finais a ineficácia e a deterioração. 

 

Nesse particular, a Secretaria da Fazenda da Bahia tem experimentado, com sucesso, 

nos últimos anos a fixação de parâmetros, através dos referidos instrumentos que 



possam acompanhar, mensurar e corrigir a gestão da arrecadação como também a 

administração do seu corpo diretivo. Evidentemente, o novo modelo adotado com base 

na segmentação econômica exige o emprego de metas e indicadores inteligentes que 

possam medir eficientemente o alcance dos objetivos traçados. Um gerenciamento 

eficaz para ser bem sucedido deverá alcançar todos os elementos variáveis que de 

alguma maneira influenciem nos resultados.  

   

Metas e indicadores são ferramentas importantes para o gestor publico e privado no 

sentido de quantificar os resultados obtidos, pela utilização de determinadas políticas, 

aperfeiçoando e adequando o modelo adotado. 

 

Trata-se de uma sintonia fina para melhoria do rendimento da gestão, valendo-se de 

métodos quantitativos e qualitativos, objetivando o alcance dos resultados de forma 

mais eficiente. 

 

As metas de arrecadação deverão ser definidas por Inspetorias Regionais e respectivas 

Coordenações e subsidiariamente através das Gerências de segmento. Além das metas, 

essas unidades serão avaliadas pelos indicadores de gestão que deverão considerar os 

elementos abaixo descritos, gerando um índice global de resultados composto por 

arrecadação e desempenho. 

 

§ Para as Inspetorias e Coordenações 

 

Relação entre programado x fiscalizado 

Relação entre programação fiscal e resultados alcançados 

Relação entre autos de infração lavrados e autos de infração julgados procedentes e 

procedentes em parte, ponderados pela quantidade de autos lavrados e quantidade de 

auditores lotados em cada coordenação 

Relação entre autos de infração, termos de intimação e denúncia espontânea lavrados e 

pagos 

Relação entre roteiros fiscais programados e roteiros fiscais realizados 

Relação entre horas de treinamento programadas e realizadas 



Relação entre contribuintes inscritos ativos e declarações de informações econômico-

fiscais entregues 

Relação entre imposto declarado e imposto recolhido 

 

§ Para as Gerências de Segmento 

 

As gerências de segmento deverão ser avaliadas pelos mesmos indicadores de 

desempenho utilizados nas Coordenações de fiscalização correspondentes. 

 

§ Para as Coordenações de Atendimento (apenas desempenho) 
 
 

Tempo Médio de Atendimento 

Tempo Médio de Espera 

Tempo Máximo de Espera 

Quantidade de Contribuintes Atendidos X Quantidade de Atendentes 

Quantidade de Serviços Atendidos X Quantidade de Atendentes 

 

5.4.- Gestão da fiscalização 

 

A proposta do novo modelo para a administração tributária dá ênfase na concentração 

da fiscalização em Inspetorias segmentadas que deverão se localizar em Salvador, Feira 

de Santana e Vitória da Conquista onde estarão lotados todos os auditores fiscais e 

agentes de tributos ligados à fiscalização. 

 

Estas Inspetorias estarão vinculadas à Diretoria de Administração Tributária-DAT 

subordinada à Superintendência  de Administração Tributária- SAT com a finalidade 

de execução da fiscalização e acompanhamento e avaliação da arrecadação através do 

gerenciamento de metas e indicadores de desempenho. 

 

O novo modelo de gestão da fiscalização visa maximizar a utilização de recursos 

humanos e está calcado em uma atuação do fisco que utilize em larga escala a 

tecnologia da informação através dos diversos sistemas corporativos e meios 

magnéticos desenvolvidos e colocados à disposição de todos os funcionários da Sefaz. 



 

O acompanhamento do trabalho do auditor por meios remotos será cada vez mais 

utilizado e permitirá que resida em qualquer lugar do Estado e tenha o resultado do seu 

trabalho avaliado por uma gestão localizada.  

 

O novo modelo apresenta um salto qualitativo em relação à estrutura atualmente 

adotada e traz no seu bojo os seguintes avanços: 

 

§ Horizontalização dos níveis hierárquicos 

§ Especialização dos agentes fiscais (auditores, gestores e agentes de tributos). 

§ Redução do número de unidades fazendárias 

§ Redução na quantidade de cargos em comissão 

§ Agilidade na tomada de decisões 

§ Combate à elisão fiscal e ao planejamento tributário 

 

Naturalmente  as alterações e a implantação do novo modelo devem ser precedidas de 

um amplo debate com toda a organização, objetivando a busca de sugestões que 

possam moldar e aperfeiçoar a nova estrutura a fim de garantir os resultados almejados. 

 

A elaboração deste projeto levou em consideração que o segmento econômico será o 

vetor principal para a tomada de decisões do gestor.  Deste fatiamento em atividade 

econômica surgirão grandes coordenações lastreadas na relevância da sua arrecadação 

em relação ao total arrecadado pelo Estado. 

 

5.5 – Estrutura da Fiscalização 

 

As grandes transformações propostas que romperão com velhos paradigmas serão: 

 

§ Desmembramento da fiscalização do atendimento ao público 

§ Inspetorias Regionais nos moldes atuais serão extintas 

§ Serão criadas Coordenações voltadas para a importância em termos de arrecadação 

do segmento econômico, abandonando-se o modelo regional 



§ Criação de três Inspetorias de Fiscalização que terão uma visão sistêmica da 

arrecadação dos segmentos econômicos relevantes de todo o Estado 

§ Novas atribuições para o trânsito de mercadorias no monitoramento e 

acompanhamento das empresas SimBahia onde ficarão lotados os ATE. 

 

Todos os contribuintes, independentes do seu porte, serão fiscalizados e monitorados 

por três Inspetorias que serão formadas por Coordenações segmentadas por atividade 

econômica. As referidas Coordenações serão criadas em razão das peculiaridades de 

cada região. 

 

5.5.1.Coordenações de Fiscalização 

 

Para o novo modelo serão criadas três Inspetorias (Salvador, Feira de Santana e Vitória 

da Conquista), tendo cada Inspetoria tantas Coordenações quanto necessárias, 

segmentadas por atividade econômica, utilizando-se como parâmetros a 

representatividade da arrecadação e as características econômicas da região. Por 

conseguinte ter-se-á, dependendo da representatividade de sua região, as seguintes 

Coordenações: 

 

§ Substituição Tributária 

§ Comércio varejista 

§ Comércio atacadista 

§ Combustíveis 

§ Industria Química e Petroquímica 

§ Agroindústria 

§ Transportes e Serviços 

§ Supermercados 

§ Indústria - Outros 

§ Trânsito e SIMBAHIA 

 

 

 

 



5.5.1.1 – Coordenação de Substituição Tributária 

 

Entende-se que o regime de substituição tributária é uma sistemática de tributação do 

futuro e cada vez mais utilizado pelos entes tributantes, seja União, Estados ou 

Municípios, pois traz como vantagem a simplificação da tributação, a concentração da 

fiscalização em um universo menor de contribuintes, reduzindo-se o custo operacional 

do Estado e o mais importante, combatendo a sonegação.  O Estado da Bahia, não 

fugindo a esta regra, tem lançado mão deste instituto, concentrando a arrecadação de 

um numero cada vez maior de produtos no industrial ou no alienante da mercadoria. 

 

Com a iminente reforma tributária em razão de pressões externas e internas que tornem 

imunes as operações interestaduais, como ocorre nos países de primeiro mundo, 

desonerando a produção e destinando o produto arrecadado para o Estado consumidor, 

o regime de substituição tributária será consagrado pelos reformadores tributários. 

 

Nesse contexto, a coordenação a ser criada terá como responsabilidade, além dos 

contribuintes externos todas as empresas que operam exclusivamente sob o regime em 

epígrafe, excluindo-se os segmentos de combustíveis e energia elétrica que serão 

administrados pelas coordenações respectivas.  

 

5.5.1.2 – Coordenação de Comércio Varejista 

 

Esta coordenação será composta por estabelecimentos comerciais com atividade 

preponderante no comércio varejista 

 

5.5.1.3 – Coordenação do Comércio Atacadista 

 

Composta por estabelecimentos comerciais com atividade econômica preponderante no 

comércio atacadista.   

 

 

 

 



5.5.1.4 – Coordenação de Combustíveis 

 

Considerando a grande importância deste segmento para a arrecadação do Estado e as 

peculiaridades da sua tributação, sentimos a necessidade de criação desta unidade.  

Tem a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização da refinaria Landulfo Alves 

(Petrobrás). Usinas de açúcar e álcool, formuladores, importadores, destilarias, 

distribuidoras de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas (TRRs) 

localizados neste Estado. 

 

5.5.1.5 – Coordenação da Indústria Química e Petroquímica 

 

Integram este segmento de atividade econômica, empresas de produtos químicos e 

petroquímicos, principalmente aqueles estabelecidos no pólo Petroquímico de 

Camaçari. 

 

5.5.1.6 – Coordenação da Agroindústria 

 

Composta por estabelecimentos produtores e industriais com atividade preponderante 

na produção e comercialização de produtos agrícolas, pecuária etc. 

  

5.5.1.7 – Coordenação de Transportes e Serviços 

 

De grande representatividade para a arrecadação do Estado esta unidade será integrada 

pelas geradoras, produtoras e distribuidoras de energia elétrica, empresas de 

telecomunicações, empresas especializadas no comércio eletrônico, transportadoras de 

cargas e passageiros acompanhadas daquelas com finalidade na prestação de serviços 

sujeitos ao ICMS. 

 

5.5.1.8 – Coordenação de Supermercados 

 

As unidades varejistas classificadas como supermercados estarão sob o 

acompanhamento e controle desta coordenação.   

 



5.5.1.9 – Coordenação da Indústria – Outros 

 

Segmento importante para a arrecadação do Estado integrado por outras empresas 

representativas da atividade industrial. 

 

5.5.1.10 – Coordenação de Trânsito e SIMBAHIA 

 

A reforma tributária que se avizinha por necessidade do nosso país contextualizar-se no 

mercado mundial trará importantes alterações na legislação dos tributos sob a 

competência tributária dos Estados que poderão modificar as atribuições do trânsito de 

mercadorias das unidades federadas. 

 

Na hipótese comentada anteriormente de haver imunidade nas operações interestaduais 

de qualquer mercadoria acompanhadas por uma evolução do Sintegra, exigindo das 

empresas informações eletrônicas sobre sua movimentação econômica, o raciocínio 

lógico nos levará a constatação de que os postos fiscais de fronteira terão suas 

atividades bastante reduzidas e seu funcionamento poderá ficar restrito ao registro de 

notas fiscais para serem cruzadas com as informações do Sintegra, objetivando a 

detecção de omissões de lançamentos pelos remetentes de outros Estados.   

 

Nesse contexto vislumbram-se novas atribuições relevantes para o atual trânsito de 

mercadorias, a saber: 

 

§ Monitoramento e acompanhamento das empresas do SIMBAHIA 

§ Vistorias nos processos de cadastro, efetuado pelo Grupo de Apoio – ATE 

 

5.5.2 – Organograma do Modelo Proposto 

  Ver anexo IX 

 

5.6 – Gerências de Segmento 

 

Vinculadas às Diretorias de Planejamento da Fiscalização devem permanecer com as 

mesmas atividades desenvolvidas atualmente com pequenas alterações no papel 



desempenhado pelos referidos gestores, unicamente voltados ao planejamento da 

fiscalização e subsidiando os coordenadores de segmento com informações importantes 

para o direcionamento da atividade fiscalizadora.  Na nova estrutura será o “cérebro” 

da fiscalização, o órgão pensador voltado ao planejamento da fiscalização, podendo 

sugerir alterações na legislação, desenvolver estudos para o combate à elisão fiscal, 

elaborar acompanhar e avaliar as programações fiscais através de instrumentos 

mensuradores e acompanhar os indicadores econômicos que possam influenciar na 

estratégia de recuperação e manutenção das receitas estaduais.  Um órgão típico de 

assessoria, desvinculado completamente da execução. 

 

5.7 – Supervisões 

 

Subordinados aos coordenadores ter-se-ão tantos supervisores quantos forem 

necessários para o controle e acompanhamento dos contribuintes. Nas empresas 

modernas não existe um organograma fixo. Os cargos aparecem e desaparecem em 

razão do projeto específico a ser executado. As supervisões não são cargos em 

comissão na estrutura do Estado, podendo ser criadas e extintas em função da 

necessidade de um projeto. Ou seja, na hipótese de uma necessidade de desenvolver 

um projeto específico de fiscalização para um determinado segmento poderiam ser 

criadas supervisões temporárias.  

 

5.8 – Auditores Fiscais 

 

Os auditores fiscais serão lotados nas Inspetorias de Fiscalização e designados para 

cumprir suas atividades segundo sua capacitação e afinidade com o segmento 

econômico.  Caberá ao gestor da Coordenação de segmento específico determinar o 

funcionário capacitado para desenvolver as atividades de fiscalização segundo seu 

potencial, sendo conseqüentemente de sua responsabilidade os resultados alcançados. 

 

Não é necessário que o aludido funcionário fiscal resida em determinado local, 

podendo receber sua ordem de serviço eletronicamente e enviá-la com os resultados da 

mesma maneira, desempenhando suas tarefas tanto no local do seu domicílio quanto 

em qualquer outra região do Estado. 



 

O homem é um ser social que busca o seu convívio na sociedade criando laços de 

amizade no local em que está estabelecido.  Tal laço de amizade pode naturalmente 

prejudicar a sua atividade.  Esta proposta tem a vantagem de tornar independente e 

desvinculado das suas atividades, as relações com as empresas da sua região 

domiciliar. 

 

5.9 - Agentes de Tributos Estaduais 

 

Todo o corpo funcional dos agentes de tributos estaduais excluindo aqueles que 

desempenham tarefas técnicas administrativas seriam lotados na Coordenação de 

Trânsito com a competência para lavratura de autos de infração, haja vista que esta 

vedação atualmente imposta tem caráter apenas legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

INTEGRAÇÃO DE ÁREAS AFINS E RELACIONADAS 

 

Com a separação física das Instalações, bem como a redistribuição das atividades, verifica-

se a necessidade de se adaptar certas rotinas que se iniciam no atendimento e envolvem 

toda a estrutura atual das Inspetorias regionais.  Com o intuito de se dar maior enfoque às 

variadas atividades das atuais Inspetorias e, consequentemente, trazer maior eficiência e 

agilidade, propõe-se a distribuição das tarefas e responsabilidades entre as diversas 

Diretorias que compõe a Superintendência da Administração Tributária, direcionando-as 

àquelas cujas atividades são mais correlatas, tais como: 

 

§ Atendimento ao contribuinte 

Ø Diretoria de Atendimento 

 

§ Plantão Fiscal 

Ø Diretoria de Tributação – GECOT 

 

§ Recuperação de Crédito 

Ø Diretoria de Arrecadação – GCRED/GECOB 

Ø PROFAZ/REPROFAZ 

 

§ Cobrança e Parcelamento 

Ø Diretoria de Arrecadação – GECOB 

 

6.1 – Vistorias cadastrais 

 

De responsabilidade das Inspetorias de Trânsito.  Os processos de cadastro continuarão 

com início nos Postos de Atendimento ou preferencialmente pela Internet, seguindo todas 

as rotinas atuais de triagem e recebimento de processo.  Diariamente, todos os processos de 

cadastro que deram entrada serão encaminhados ou recolhidos e enviados para a Inspetoria 

de Trânsito onde estará o Grupo de Apoio – Cadastro, que irá efetuar a análise documental 

e vistoria de estabelecimento. 



 

O deferimento se dará pelo sistema, devendo o contribuinte verificar o resultado do 

processo exclusivamente pela Internet, inclusive com a liberação de talonários de notas 

fiscais – AIDF, diretamente pela Internet. Não tendo Internet, o contribuinte poderá efetuar 

a consulta nos terminais disponíveis para esse fim, nos postos de atendimento. 

 

O indeferimento também se dará pelo sistema, devendo existir o despacho do preposto que 

efetuou a análise, justificando o motivo do indeferimento, bem como relacionando todas as 

condições não satisfeitas.  O contribuinte fará a consulta via Internet e, baseado nestes 

dados, deverá solicitar novo pleito com todas as condições satisfeitas, que não poderá a 

princípio, ter o seu pedido indeferido se satisfeitas as condições apontadas pelo 

indeferimento.  Evita-se, assim, onerar o contribuinte com diversos indeferimentos 

sucessivos, por motivos diferentes, a cada nova solicitação.  Qualquer manifestação da não 

concordância com o despacho que indeferiu o processo se dará por escrito e será 

encaminhado à Inspetoria do Trânsito para análise. 

 

6.2 – Processos (administrativos tributários e PAF) 

 

Bem como os processos de cadastro, todos os demais processos terão início nos Postos de 

Atendimento e serão encaminhados ou recolhidos diariamente e enviados para as 

Inspetoria de Fiscalização que deverá encaminhar para o Grupo Processos, composto por 

auditores fiscais somente para este fim. 

 

Qualquer necessidade de complementação por parte do contribuinte, seja de documentos, 

informações ou de qualquer outra demanda do Grupo processos, se fará através da Internet, 

ficando registrada a intimação virtual, sendo o contribuinte orientado no momento da 

entrada do processo a acessar a Internet periodicamente para acompanhamento do 

processo.  O não atendimento à intimação virtual dentro de prazo determinado, será 

indeferido e o despacho disponibilizado também pela Internet. 

 

O resultado do processo se dará via Internet, devendo estar disponível o despacho final do 

CPT, inclusive orientando-o a registrar o referido despacho no Livro de Ocorrências. 

 



Não tendo Internet, o contribuinte poderá efetuar a consulta nos terminais disponíveis para 

esse fim, nos postos de atendimento. 

 

6.3 – Intimações 

 

Todas as demandas externas, tais como intimações, vistorias, diligências, lacração, etc, 

serão feitas pelo Grupo de Apoio através dos ATEs lotados na Inspetoria de Trânsito.  As 

demandas serão disparadas para a Inspetoria do Trânsito que irá identificar o volante mais 

próximo do local, enviando virtualmente a solicitação. 

 

6.4 – Plantão Fiscal 

 

O Plantão Fiscal será de competência da DITRI, devendo existir um Grupo Plantão Fiscal 

composto por Auditores para esta finalidade.  Em cada Posto de Atendimento deverá ser 

instalada uma ou mais cabine, dependendo da necessidade, composto por terminal 

informatizado e linha direta com o Grupo Plantão Fiscal da DITRI. Qualquer contribuinte 

poderá efetuar a sua consulta “on line” com resposta imediata às suas dúvidas ou também 

via Internet. 

 

6.5 – Central de Cobrança do Passivo Tributário e Parcelamentos 

 

A criação de uma central de cobrança do crédito tributário aproxima-se da metodologia 

aplicada pelas grandes empresas na recuperação dos seus passivos.  Olhemos a forma 

como procedem os grandes bancos, as grandes lojas de departamento, as 

administradoras de cartões de crédito e outras.  As empresas citadas não utilizam suas 

unidades regionais para recuperação dos passivos, creditam essas responsabilidades às 

suas centrais de cobrança compostas por funcionários altamente qualificados e 

treinados para o desenvolvimento dessas atividades, devidamente assessoradas pelos 

respectivos departamentos jurídicos.  Vale salientar que o universo dos seus clientes é 

consideravelmente maior em comparação com os contribuintes inscritos no Estado da 

Bahia.  As dificuldades porventura encontradas são sanadas pelas unidades regionais. 

Idêntica forma de trabalho poderia ser utilizada pela Secretaria da Fazenda, ficando a 

responsabilidade a cargo da Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle – 



DARC, através da Gerência de Cobrança, tornando uniformes os procedimentos, 

resultando em maior rapidez e eficiência a recuperação dos créditos tributários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO PROPOSTO 

 

O modelo proposto para a administração tributária rompe com os paradigmas da 

circunscrição fiscal e da lotação do funcionário do fisco, elementos que vêm se mantendo 

de forma resistente a todas as reformas que foram implantadas nessa área na SEFAZ. 

 

Como vantagens do novo modelo podemos enumerar: 

 

§ Foco do Inspetor nas atividades de fiscalização e arrecadação; 

§ Melhor gerenciamento dos recursos existentes; 

§ Aumento da eficiência e produtividade da máquina fiscal; 

§ Economia de escala pela utilização de recursos humanos do fisco e equipamentos 

em quantidade menores de unidades de fiscalização; 

§ Especialização da fiscalização em segmentos econômicos; 

§ Flexibilidade e agilidade na alocação dos recursos, viabilizando o deslocamento do 

auditor e ATE para as áreas mais rentáveis ou ao enfoque que se dê na 

programação fiscal do período; 

§ Redução de custos pelo fechamento de uma grande quantidade de Inspetorias no 

interior, substituindo-as por pequenos postos de atendimento; 

 

Apesar de nos parecer a solução para os problemas enfrentados pelos gestores fazendários 

nas Inspetorias atuais, o novo modelo traz algumas desvantagens que terão que ser 

analisadas e ponderadas caso venha a ser adotado. Entendemos, porém, que podem  ser 

superadas pelos benefícios que decorrerão da implantação do modelo proposto. 

 

Como desvantagens do modelo citaremos as seguintes: 

 

§ Quebra de lotação do funcionário fiscal geraria um constante deslocamento do 

auditor dificultando a sua vida pessoal pela dificuldade de se estabelecer em um 

determinado local, principalmente no interior; 

§ Aumento de despesas com diárias de deslocamento; 



§ Vencer o conservadorismo do funcionário público.  Conforme Bresser Pereira 

(Pereira e Spink, 1998), o maior risco a que se expõe esse tipo de reforma 

(administração pública gerencial) é ser vista como hostil ao funcionalismo público 

e, assim, não conseguir obter a cooperação do corpo de servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário mundial das reformas do Estado, em especial a Administração Tributária 

Brasileira, financiada pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, vem 

buscando elementos para enfrentar as crises fiscal, econômica, política e social, requer que 

todos os processos sejam revistos constantemente, buscando elevar a receita do Estado. 

  

O presente estudo procurou apresentar uma alternativa ao atual modelo de gestão das 

Inspetorias, abordando suas principais funções: Atendimento ao Cidadão e Fiscalização de 

contribuintes de grande, médio e pequeno porte, considerando a complexidade do conjunto 

de temas envolvidos. 

 

O nível de responsabilidade atribuído às Inspetorias tem de ser administrado de uma forma 

estratégica, separando as funções de atendimento e fiscalização. O foco da unidade de 

atendimento será a prestação de serviços ao contribuinte / cidadão, ou seja, o sempre 

parceiro e cliente da administração tributária, enquanto o foco da unidade de fiscalização 

será voltada para a orientação ao contribuinte, visando o cumprimento da obrigação 

tributária principal e acessória. 

 

Objetiva o presente estudo trazer uma opção ao atual modelo de fiscalização, tais como: 

 

§ Aumentar a produtividade e a satisfação dos auditores fiscais 

§ Incrementar a recuperação de receitas tributárias 

§ Intensificar estudos sobre o comportamento do contribuinte de modo a programar 

as empresas com efetivos indícios de sonegação de impostos 

§ Permitir aos gestores não somente a análise dos resultados obtidos bem como a 

gestão mais eficaz e mais direta 

§ Descentralizar o Atendimento ao Contribuinte, simplificando e desonerando a 

rotina tão cansativa daqueles que buscam as unidades fazendárias, sejam eles 

contribuintes, contadores e o público em geral 

 



O modelo proposto com a extinção de unidades regionais trará como resultado a redução 

de custos administrativos e operacionais da SEFAZ e incremento na arrecadação, pelo 

direcionamento das atividades de fiscalização. 

 

É razoável supor que as transformações propostas não podem nem devem surgir de um 

momento para outro.  Faz-se necessário ordenar as etapas da mudança de forma que sejam 

realizadas gradativamente, evitando-se traumas e paralisações que possam trazer prejuízos 

à arrecadação.  Deverão ser considerados os aspectos de treinamento e qualificação nas 

áreas técnica e comportamental de todos os funcionários envolvidos nesse processo. 

 

Os resultados dessas mudanças deverão refletir na sociedade como um todo que será 

beneficiada pela maior eficiência na arrecadação dos tributos, tendo como princípio a 

missão da Secretaria da Fazenda: “prover e administrar os recursos públicos para viabilizar 

financeiramente o desenvolvimento do Estado da Bahia.” 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 



      
      

      

   

 
CONTRIBUINTES DAS INSPETORIAS - DAT METRO 

  

 INSPETORIAS QUANTIDADE %   

 BÔNOCO 18.230,00 36,59   

 CALÇADA 10.048,00 20,17   

 CAMAÇARI 4.779,00 9,59   

 IGUATEMI 10.845,00 21,77   

 SIMÕES FILHO 5.918,00 11,88   

 TOTAL 49.820,00 100,00   

      

      
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 FONTE:      
  SISTEMA DSCAD     
  PERÍODO: 09/2002     
       

       

       

   ANEXO II    



   
 

CONTRIBUINTES DAS INSPETORIAS - DAT NORTE 
  

 INSPETORIAS QUANTIDADE %   

 ALAGOINHAS 6.219,00 10,95   

 C. ALMAS 2.491,00 4,39   

 F. SANTANA 14.176,00 24,96   

 ITABERABA 2.971,00 5,23   

 IRECÊ 2.928,00 5,16   

 JACOBINA 4.283,00 7,54   

 JUAZEIRO 4.207,00 7,41   

 P. AFONSO 1.694,00 2,98   

  S.A. JESUS 2.891,00 5,09   

 VALENÇA 2.879,00 5,07   

 STO. AMARO 1.767,00 3,11   

 SR. BONFIM 2.566,00 4,52   

 SERRINHA 5.103,00 8,99   

 SEABRA 2.618,00 4,61   

 TOTAL 56.793,00 100,00   
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 FONTE:      
  SISTEMA DSCAD     
  PERÍODO: 09/2002     
   ANEXO III    



   

 
CONTRIBUINTES DAS INSPETORIAS - DAT SUL 

  

 INSPETORIAS QUANTIDADE %   

 B. J. LAPA 3.066,00 6,52   

 BARREIRAS 3.655,00 7,77   

 BRUMADO 2.588,00 5,50   

 EUNÁPOLIS 4.805,00 10,21   

 GUANAMBI 3.427,00 7,28   

 ILHÉUS 4.166,00 8,86   

 IPIAÚ 1.259,00 2,68   

 ITABUNA 6.707,00 14,26   

 ITAMARAJU 1.183,00 2,51   

 ITAPETINGA 1.874,00 3,98   

 JEQUIÉ 5.147,00 10,94   

 T. FREITAS 3.383,00 7,19   

 V. CONQUISTA 5.782,00 12,29   

 TOTAL 47.042,00 100,00   
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 FONTE:      
  SISTEMA DSCAD     
  PERÍODO: 09/2002     
   ANEXO  IV    



   

 
ARRECADAÇÃO DAS INSPETORIAS - DAT METRO 

  

 INSPETORIAS ARRECADAÇÃO %   

 BÔNOCO 84.216,54 3,34   

 CALÇADA 35.851,29 1,42   

 CAMAÇARI 19.157,39 0,76   

 IFEP-FISC.GDE EMP. 2.306.737,63 91,36   

 IGUATEMI 47.952,81 1,90   

 SIMÕES FILHO 30.958,40 1,23   

 TOTAL 2.524.874,06 100,00   

      

      

      
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 FONTE:      
  SISTEMA PGM     
  ANO: 2001     
  MOEDA - IGP-M/1000     
       
   ANEXO   V    

 



  
 

ARRECADAÇÃO DAS INSPETORIAS - DAT NORTE 
 

 INSPETORIAS ARRECADAÇÃO %  

 ALAGOINHAS 12.544,19 0,75  

 COORD. FISC. EMPRESA GDE PORTE 1.528.571,25 91,92  

 CRUZ DAS ALMAS 5.099,08 0,31  

 FEIRA DE SANTANA 45.428,97 2,73  

 IRECÊ 10.139,42 0,61  

 ITABERABA 3.112,00 0,19  

 JACOBINA 4.533,45 0,27  

 JUAZEIRO 10.013,08 0,60  

 PAULO AFONSO 5.523,06 0,33  

 SANTO AMARO 3.916,59 0,24  

 SANTO ANTONIO DE JESUS 10.054,26 0,60  

 SEABRA 4.682,55 0,28  

 SENHOR DO BONFIM 3.719,01 0,22  

 SERRINHA 8.427,59 0,51  

 VALENÇA 7.102,24 0,43  

 TOTAL 1.662.866,74 100,00  
 

      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

FONTE:     
 SISTEMA PGM    
 ANO: 2001    
 MOEDA - IGP-M/1000 ANEXO   VI   

 



  
 

ARRECADAÇÃO DAS INSPETORIAS - DAT SUL 
 

 INSPETORIAS ARRECADAÇÃO %  

 BARREIRAS 31.388,65 9,31  

 BOM JESUS DA LAPA 10.368,94 3,07  

 BRUMADO 6.673,18 1,98  

 COORD. FISC. EMPRESA GDE PORTE 183.642,30 54,44  

 EUNAPÓLIS 11.992,18 3,56  

 GUANAMBI 11.503,55 3,41  

 ILHEUS 10.061,39 2,98  

 IPIAÚ 1.935,14 0,57  

 ITABUNA 12.466,48 3,70  

 ITAMARAJU 3.651,46 1,08  

 ITAPETINGA 3.870,90 1,15  

 JEQUIÉ 9.212,95 2,73  

 TEIXEIRA DE FREITAS 16.467,41 4,88  

 VITÓRIA DA CONQUISTA 24.065,60 7,13  

 TOTAL 337.300,13 100,00  
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  ARRECADAÇÃO POR SEGMENTO  

  SEGMENTO ARRECADAÇÃO %  

  AGRICULTURA 10.922,23 0,23  

  AGROINDUSTRIA 169.056,48 3,53  

  COMÉRCIO ATACADISTA 440.165,25 9,18  

  COMÉRCIO VAREJISTA 668.187,69 13,94  

  IND. DE BEBIDAS 211.237,99 4,41  

  IND. METALÚRGICA 125.008,57 2,61  

  IND. DE MINERAÇÃO E DERIVADOS 61.512,87 1,28  

  IND. QUÍMICA 320.306,60 6,68  

  IND. DE UTILIDADE PÚBLICA 978.109,72 20,41  

  MISTO INDÚSTRIA 71.051,13 1,48  

  MISTO SERVIÇOS 69.631,58 1,45  

  PETRÓLEO 1.381.585,69 28,83  

  SERVIÇOS DE TRANSPORTE 115.708,91 2,41  

  SUPERMERCADOS 170.511,37 3,56  

  TOTAL 4.792.996,08 100,00  
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GLOSSÁRIO 
 
Agência Fazendária – órgão já extinto, de estrutura simples, encarregado das atividades 
de arrecadação dos pequenos municípios. 
AIDF – autorização de impressão de documentos fiscais. 
ASP (Agente de Serviço Público) – funcionário do quadro administrativo da Secretaria de 
Administração lotado na Sefaz. 
ATE (Agente de Tributo Estadual) – funcionário do grupo fisco que realiza atividade de 
apoio à fiscalização do quadro da Sefaz. 
Atendimento – setor das unidades fazendárias destinado a prestar serviços aos 
contribuintes. 
Auditor Fiscal – funcionário de nível superior do grupo fisco encarregado de realizar 
atividade de auditoria fisco contábil. 
Auto de Infração – documento de constituição do crédito tributário, lavrado pelo auditor 
fiscal. 
Contribuinte – sujeito passivo da obrigação tributária. 
CPT - sistema de controle de pareceres tributários 
Coordenador II – cargo comissionado do quadro gerencial da SEFAZ, responsável pela 
área de Atendimento e Administrativo de determinada área das unidades fazendárias. 
Coordenador de Atendimento – funcionário responsável pela coordenação da área de 
atendimento das unidades fazendárias. 
Crédito Tributário/Passivo Tributário – valor do tributo apurado espontaneamente pelo 
contribuinte ou de ofício pela SEFAZ. 
DAE – documento de Arrecadação Estadual. 
DASP – departamento Administrativo do Serviço Público. 
DAT Metro/Norte/Sul – diretorias de administração tributária das regiões Metropolitana, 
Norte e Sul do Estado. 
Delegacia Fazendária – órgão já extinto encarregado da coordenação e controle das 
atividades de todas as unidades fazendárias de sua região. 
Dívida Ativa – crédito tributário regularmente constituído e julgado em instância 
administrativa, não liquidado no prazo legal e inscrito por órgão competente para cobrança 
judicial, via processo de execução especial. 
Elisão fiscal – utilização de procedimento lícito para impedir a incidência da norma 
tributária. 
Evasão Fiscal – ação consciente, espontânea, dolosa ou intencional do contribuinte que, 
valendo-se de meios ilícitos, visa evitar ou eliminar, reduzir ou retardar o pagamento de 
tributos. 
Fiscalização Vertical – rotina de fiscalização em profundidade, realizada com o objetivo 
de recuperar tributos e homologação de exercícios. 
Grupo de Apoio – grupo formado por Agente de Tributo Estadual que realiza atividades 
de apoio nas unidades fazendárias. 
Grupo Fisco – grupo formado por Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais. 
ICMS – imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
INC – sistema de informação cadastral. 
Inspetor Fazendário – cargo em comissão do quadro gerencial da Sefaz responsável pelas 
unidades fazendárias de cada região. 
Inspetoria Fazendária – Unidade regional voltado para o atendimento ao publico e 
fiscalização. 



Inspetoria de Fiscalização de Empresas de Grande Porte (IFEP)/Coordenação de 
Fiscalização de Empresas de Grande Porte (COFEP) – unidades fazendárias destinadas 
à fiscalização de contribuintes de grande porte. 
Livro de Ocorrência – livro fiscal do contribuinte destinado a lavratura de termos pelo 
grupo fisco e pelo contribuinte. 
Modelo de Fiscalização – procedimento de auditoria definido pela Administração 
Fazendária Estadual para combater a elisão fiscal e/ou a evasão fiscal. 
Monitoramento – auditoria sumária na qual são verificados os impostos recolhidos, a 
regularidade na entrega dos documentos de informações econômicos fiscais, consistência 
dos dados cadastrais e amostragens nas operações mercantis, objetivando a manutenção da 
arrecadação tributária. 
PAF – processo administrativo fiscal 
PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.  
PGM – Planejamento e Gerência de Mercado. 
Posto Fiscal – unidades de fiscalização do trânsito de mercadorias localizadas nos 
principais pontos de acesso e fronteiras do Estado. 
PRI – Procedimento e Rotinas de Inspetorias 
PRODEB – Companhia Estadual de Processamento de Dados. 
Renúncia fiscal – renúncia legal ao crédito fiscal. 
SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão. 
SAFA – sistema de auditoria fiscal automatizada. 
SEAI – sistema de emissão de auto informatizado. 
SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
SGC – sistema de gerenciamento de crédito. 
SICRED – Sistema de Controle do Crédito Tributário. 
SimBahia – Regime Especial Simplificado dispensado às empresas com pouca capacidade 
contributiva. 
Sintegra – sistema integrado de informações sobre operações interestaduais com 
mercadorias e serviços. 
Sonegação – ação ou omissão dolosa para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o 
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária 
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, assim como das condições pessoais do 
contribuinte, suscetíveis de afetar o crédito ou a obrigação tributária principal. 
Substituição Tributária – Sistema especial de tributação cujo fato gerador temporal é 
deslocado para momento anterior (antecipação) ou posterior (diferimento) à saída da 
mercadoria. 
Supervisor – funcionário responsável pela área de fiscalização das unidades fazendárias. 
Vistoria Cadastral – procedimento destinado à verificação da regular situação documental 
e instalações físicas do contribuinte. 
Volantes – unidades móveis de fiscalização do trânsito de mercadorias. 
WEB CAN – sistema de atendimento “on-line” e comunicação visual. 
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