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Mensagem do Secretário
O ano de 2008 foi um período de grandes realizações na Secretaria da Fazenda. Nesse ano, a missão
do Tesouro Nacional concluiu que o Governo do Piauí cumpriu as principais metas definidas pelo
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal para o ano de 2007, fato que nos deu ânimo para
continuar a seguir o caminho em busca da manutenção de uma situação fiscal equilibrada e sólida,
para que, dessa forma, o Piauí pudesse continuar a crescer e a se desenvolver de maneira sustentável.
Mas para que as nossas metas pudessem ser alcançadas, decidimos que o nosso primeiro investimento
deveria ser no capital humano. Por isso, pensando no bem-estar dos servidores, implantamos o “Sefaz
Lendo”, programa interno de estímulo à leitura; realizamos inúmeros treinamentos e capacitações;
seminários de integração nas regionais, onde foram ministradas palestras voltadas ao bem-estar, à
saúde e ao conforto dos profissionais no ambiente de trabalho. Realizamos o VI Viva Bem, com tema
voltado à terceira idade; consolidamos a ginástica laboral, o aconselhamento psicológico e
desenvolvemos uma série de outras atividades com o objetivo de motivar nossa equipe.
Mas para que as nossas metas pudessem ser alcançadas, decidimos que o nosso primeiro investimento
deveria ser no capital humano. Por isso, pensando no bem-estar dos servidores, implantamos o “Sefaz
Lendo”, programa interno de estímulo à leitura; realizamos inúmeros treinamentos e capacitações;
seminários de integração nas regionais, onde foram ministradas palestras voltadas ao bem-estar, à
saúde e ao conforto dos profissionais no ambiente de trabalho. Realizamos o VI Viva Bem, com tema
voltado à terceira idade; consolidamos a ginástica laboral, o aconselhamento psicológico e
desenvolvemos uma série de outras atividades com o objetivo de motivar nossa equipe.
O resultado? Muita produção! Concluímos a consolidação da legislação do ICMS piauiense, um grande
avanço para contabilistas, fazendários e para a sociedade em geral. Insistimos na modernização da
Sefaz, para tanto, implantamos o TVI, que veio dar maior agilidade à liberação de mercadorias nos
postos fiscais e disponibilizamos a Certidão de Dívida Ativa Fiscal de forma online. Outro avanço diz
respeito aos Livros de Apuração do ICMS, de Registro de Saída, de Registro de Entrada e o Mapa
Resumo do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, que agora também já podem ser consultados
por meio eletrônico, através do Documento de Informações Econômico Fiscais - DIEF, módulo do
Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT, implantado pela Secretaria da Fazenda, que
executa todo o processamento das informações prestadas pelos contribuintes sobre o ICMS.
Na esfera externa, realizamos o I Seminário de Educação Fiscal do Piauí, com o intuito de difundir
noções de cidadania à sociedade; visitamos as empresas beneficiadas por incentivos fiscais para
conferir de que forma incentivos concedidos pelo Estado estão retornando à sociedade; firmamos
convênio com o TCE, que se comprometeu em fornecer à Sefaz as informações contidas nas notas
fiscais recebidas pelas prefeituras municipais, relativas às compras de mercadorias. E, em
contrapartida, a Sefaz se comprometeu a disponibilizar ao TCE o acesso ao banco de dados das
autorizações para impressão de Documentos Fiscais – AIDF, para consulta sobre a autenticidade das
notas fiscais impressas pelos contribuintes.
Todas essas e muitas outras ações desenvolvidas pela Secretaria culminaram em uma maior
organização fiscal e financeira do Estado. O aumento de nossa arrecadação, aliado à redução dos
gastos públicos, deram ao Governo do Estado a possibilidade de realizar grandes obras e projetos para
o Estado.
Em 2008, inauguramos o Hospital de Urgência de Teresina, obra iniciada há 18 anos; o CEIR – Centro
Integrado de Reabilitação, que transformou o Piauí em uma referência no tratamento das pessoas com
deficiência; foram investidos cerca de R$ 646milhões em saúde e mais de R$ 837 milhões na educação
estadual. Os servidores públicos receberam seus salários rigorosamente de acordo com a tabela de
vencimentos.
O Governo do Estado prestou contas à sociedade ao divulgar o seu Balanço de Realizações 2008, com
todas as ações desenvolvidas no ano. Nós, da Secretaria da Fazenda, estamos fazendo o mesmo. Nas
páginas seguintes, você terá acesso às ações realizadas pela Sefaz em 2008, em um documento
acessível, completo e transparente.
Boa leitura!

Antônio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda do Estado do Piauí

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2008

5

SUMÁRIO
1. ARRECADAÇÃO............................................................................................................. 06
2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL .............................................................. 08
- Execução Orçamentária............................................................................... 08
- Dívida Pública ............................................................................................... 10
- Dívida Ativa do Estado .................................................................................. 11
3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .................................................................. 12
- Gerência de Apoio Administrativo - GEADM............................................. 12
- Grupo de Educação Fiscal – GEFE .............................................................. 15
- Núcleo de Controle e Gestão - NUCONGES .............................................. 17
- Comissão Permanente de Licitação - CPL ................................................. 18
- Gerência Financeira e Orçamentária - GEFOR.......................................... 19
- Gerência de Gestão de Pessoas - GEPES ................................................... 19
4. UNIDADE DE TRIBUTAÇÃO............................................................................................. 26
- Gerência de Tributação – GETRI ................................................................... 26
- Gerência de Informações Econômico-Fiscais - GIEFI................................ 28
- Gerência de Controle da Arrecadação - GECAD ..................................... 28
- Coordenação de Recuperação do Crédito Tributário - CORET ................ 29
- Coordenação de Acompanhamento da Receita Tributária - COART ..... 29
- Coordenação de Controle de Impostos Diretos e Taxas - COCIM .......... 30
5. FISCALIZAÇÃO ............................................................................................................... 31
- Gerência da Auditoria – GEAUD.................................................................... 31
- Gerência de Suporte à Ação de Fiscalização – GESAF ............................ 31
6. UNIDADE DE TRÂNSITO - UNITRAN................................................................................ 24
- Fiscalização Itinerante - Blitz.............. .......................................................... 34
- Setor de Transportadoras.................... .......................................................... 36
- Postos Fiscais................................................................................................... 36
- Operações de Trânsito que foram notícia....................................................36
7. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO................................................................................ 40
- Corpo de Julgadores – COJUL........................................................................ 40
- Conselho de Contribuintes - CCE .................................................................. 41
8. GERÊNCIAS DE ATENDIMENTO ..................................................................................... 43
9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ................................................................................. 48
10. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ............................................................................. 51
11. MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA .................................................................................. 53

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2008

6

1. Arrecadação
Os resultados favoráveis da arrecadação em 2008 foram derivados,
principalmente, dos procedimentos adotados em relação ao controle da
mesma, das ações empreendidas pela fiscalização e da tributação legalmente
aplicada.
Comparando-se o exercício de 2008 ao de 2005, constatou-se que a
arrecadação acumulada de tributos aumentou 56,04% em termos nominais,
variando de R$ 955,35 milhões para R$ 1.490,74 milhões, de acordo com a
representação gráfica a seguir:
Estado do Piauí: Arrecadação Total de Tributos
R$ Mil

800.000,00
600.000,00
400.000,00

955.352,00

1.000.000,00

1.133.908,00

1.200.000,00

1.248.407,00

1.400.000,00

1.490.745,00

1.600.000,00

200.000,00
2005

2006

2007

2008

Fonte: GECAD/SEFAZ-PI

O desempenho crescente da receita tributária foi resultante do
crescimento da arrecadação do ICMS, que teve um acréscimo de 55,45 %, em
termos nominais, no interstício de 2005 a 2008, equivalendo, em 2008, a 94,08%
da arrecadação total de tributos, demonstrado no gráfico abaixo:
Estado do Piauí: Arrecadação de ICMS
(Valores Nominais)

R$ Mil
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Fonte: GECAD/SEFAZ-PI
Ademais,
os tributos restantes (ITCMD, IPVA e taxas) evidenciaram um
crescimento percentual de 53,54% na arrecadação, no período compreendido
entre os anos de 2005 e 2008, em termos nominais. Observa-se que o IPVA
cresceu 68,29% no período citado, conforme exposto na representação gráfica
seguinte:

Arrecadação de IPVA e demais Tributos e Taxas
R$ Mil
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Fonte: GECAD/SEFAZ-PI

No tocante às transferências constitucionais, repassadas ao Estado do
Piauí através do Fundo de Participação dos Estados – FPE, houve um acréscimo
de 50,61%, em termos nominais, entre 2005 e 2008, como pode ser observado no
gráfico demonstrativo:
Estado do Piauí: Transferência do FPE
(Valores nominais)

R$ Mil
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Fonte: GECAD/SEFAZ-PI

Destacamos também, que nos meses de julho, setembro e outubro de
2008, o crescimento da receita própria destacou-se de forma a superar
substancialmente o FPE, evidenciando um fator altamente positivo, conforme
podemos visualizar no quadro exposto a seguir:

170.000.000,00
160.000.000,00
150.000.000,00
140.000.000,00
130.000.000,00
120.000.000,00
110.000.000,00
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FPE

Rec. Total

Fonte: GECAD/SEFAZ - PI

2. Administração Financeira e Contábil do
Estado
As gestões financeira, contábil e orçamentária do Estado são executadas
pela UNIGEF e UNICON, que utilizam o Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, sistema este, que proporciona
maior segurança e celeridade no controle das informações.

Execução Orçamentária
Observando-se o Balanço Orçamentário do Estado do Piauí no exercício
de 2008, verifica-se que a receita arrecadada em 2008, com exceção das
deduções da receita corrente, foi de R$ 4.319.352.364 (quatro bilhões, trezentos
e dezenove milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e sessenta e
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quatro reais), representando um aumento de 14,87 % em relação à receita
prevista.
As Despesas Orçamentárias foram executadas no valor de
R$ 4.380.474.490 (quatro bilhões, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e
setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), representando 89,39 % do
total previsto.

Como pode ser verificado no demonstrativo a seguir, o Estado obteve um
déficit orçamentário no valor de R$ 61.112.126 (sessenta e um milhões, cento e
vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais), decorrente da diferença entre o total
das receitas realizadas e as despesas empenhadas no exercício de 2008.

O quadro a seguir demonstra o resultado financeiro apurado nos Balanços
Patrimoniais de 2007 e 2008, onde apresentou um superávit financeiro de R$
185.471.404 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e um mil,
quatrocentos e quatro reais) e R$ 131.173.669 (cento e trinta e um milhões, cento e
setenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais), respectivamente.
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Dívida Pública
A Dívida Fundada Interna é oriunda de obrigações assumidas através
da realização de operações de crédito internas. Em 2008, esta apresentou um
decréscimo nominal de 2,67% em relação a 2007.
A redução da Dívida Interna em 2008, com relação a 2007, justifica-se,
sobretudo pela amortização residual da Lei 8727/93 e 9496/97.
Mesmo com o crescimento do saldo devedor de diversos contratos e
os ingressos referentes às novas operações de crédito, é relevante considerar
que 74,43% do estoque da Dívida Fundada Interna é representado pela
participação da Lei 8727/93 e 9496/97.
O demonstrativo a seguir, apresenta a variação do estoque da Dívida
Fundada Interna, no exercício de 2008 em relação ao ano de 2007. (BNDES/PAR;
ver palavra saneamento no gráfico)
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A Dívida Externa teve uma progressão de 8,31% em relação ao ano
anterior. O valor em 2007, de R$ 69.172.542 (sessenta e nove milhões, cento e
setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), evoluiu para R$
74.922.457 (setenta e quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais), justificado pela desvalorização do Real
em relação ao Dólar.

No gráfico a seguir, verifica-se a evolução da Dívida Fundada Interna e
Externa do Estado do Piauí, sem os precatórios. Observa-se um crescimento no
período de 1999 a 2002 e uma redução a partir do ano de 2004.
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Dívida Ativa do Estado
O principal crédito do Estado é a Dívida Ativa onde os registros
contábeis são feitos através do Demonstrativo do Estoque da Dívida Ativa,
fornecido pela Procuradoria Geral do Estado, informando as inscrições,
atualizações e baixas dos créditos tributários, conforme demonstrativo a seguir:
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3. Gestão Administrativa e Financeira
Durante o ano de 2008, as ações da UNAFIN demonstraram a
manutenção do nível organizacional proposto pela Secretaria da
Fazenda. Isso tudo, com o comprometimento de seus servidores que,
embasados de uma melhor qualidade de vida, realizaram seus trabalhos
durante todo o ano e agora podem todos comemorar os resultados
alcançados.

Gerência de Apoio Administrativo – GEADM
Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas por esta Gerência,
destacam-se aquelas relacionadas à infra-estrutura (através de serviços de
engenharia, obras e instalações), ao trâmite de documentos (por meio de
registro, controle e arquivamento dos documentos) e ao controle do patrimônio
(referente aos bens, suprimentos e materiais permanentes desta Secretaria),
conforme evidenciadas abaixo:
Ações Realizadas:



Implantação do Sistema de Controle de Gastos (SCG);

 Acompanhamento e Redução de processos no Sistema
Integrado de Protocolo (SIP);
QUADRO DEMONSTRATIVO DO SIP
UNIDADES
UNAFIN
SUDESP
SUPREC
UNATRI
UNIFIS
GASEC

TOTAL
Fonte: UNAFIN/SEFAZ-PI

ABRIL/08
2.196
12.179
7.757
6.913
9.089
1.873

DEZEMBRO/08
921
1334
4.138
4.232
3.982
1.215

% REDUÇÃO
58,06%
89,05%
46,65%
38,78%
56,19%
35,13%

40.007

15.822

60,45%
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 Treinamento de servidores da capital e cidades do interior
sobre o Manual de Protocolo (adaptação ao Manual de Protocolo da
EMGERPI);
 Realização de curso e campanha de conscientização sobre
arquivamento de documentos;
 Centralização de atendimento presencial e telefônico, através
do novo layout da sala de protocolo;
 Organização da CPL: espaço físico, mobiliário, equipamentos
e bibliografia;
 Campanha de conscientização pela guarda e conservação
de bens patrimoniais, através da elaboração e distribuição de cartilha
pertinente ao assunto;


Criação e divulgação da equipe de atendimento de serviços

gerais;
 Campanha de sensibilização dos servidores para um bom
atendimento;


Reorganização e padronização de arquivos correntes;



Reformas:

- Espaço para guarda de bens patrimoniais;
- Central de Atendimento (NAOPE);
- Almoxarifado;
- Espaço para Assistência Militar;
- Novo espaço para o Conselho de Contribuintes e Corpo de
Julgadores;
- Sala de vídeo-conferência;
- Refeitório;
- Melhoria das instalações da Superintendência da Despesa;
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- Sala de Controle de Gestão;
 Campanha de conscientização para redução de gastos,
através de cartazes e “mensagens do dia”;
 Controle de compras através do Sistema de Controle de
Compras;

Infraestrutura



Obras realizadas:

- Reforma dos postos fiscais: Sabiazal (Parnaíba), Retiro
(Parnaíba), Noivos (Teresina), Lagoa Seca (Fronteiras), Mangueira
(Palmeirais), Prensa (Pedro II), Jandira (Parnaíba), Pontões (Floriano) e
Tabuleta (Teresina);
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- Mudança de layout DECCOTERC;
- Mudança de layout da sede;
-Adaptação de sanitários da sede para portadores de
necessidades especiais;
- Construção de sala de atendimento e de dois alojamentos
para servidores na agência de Água Branca;
- Montagem de subestação de energia em Miguel Alves;
- Recuperação da balança do Posto São João da Fronteira.



Obras em andamento:
- Agência de Atendimento de Paulistana;
- Posto Fiscal Rio Parnaíba (Luzilândia) - em projeto;
- Posto Fiscal de Pau Ferro (Fronteiras) - em licitação.

Grupo de Educação Fiscal – GEFE
O principal objetivo do Programa de Educação Fiscal é estimular o
cidadão a conhecer as políticas públicas do Estado e, por meio da
efetiva participação, buscar soluções para os problemas, visando a
melhoria da qualidade de vida em sociedade.
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Para tanto, o Grupo de Educação Fiscal do Piauí – GEFE
desenvolveu, durante o ano de 2008, importantes atividades para
alcançar o propósito de estimular a mudança de valores na sociedade, a
promoção de um estado democrático de direito, sempre seguindo as
diretrizes do Programa Nacional estabelecido no Planejamento
Estratégico.
O Programa de Educação Fiscal é desenvolvido pela Secretaria
da Fazenda (SEFAZ), em parceria com a Secretaria da Educação
(SEDUC), Receita Federal do Brasil (RFB), Controladoria Geral da União
(CGU) e Controladoria Geral do Estado (CGE), estando sua coordenação
sob a responsabilidade da SEFAZ.
Principais Ações:
 Formação dos Grupos de Educação Fiscal de Picos e Floriano,
com objetivo de ampliar e descentralizar as ações do Programa;
 Realização do I Seminário Estadual em Educação Fiscal, nos
dias 23 e 24 de junho, para 400 participantes, tendo como maioria,
professores disseminadores da rede pública estadual e universitários
capacitados pela ESAF;
 Encontro com os diretores das escolas públicas estaduais com
o objetivo de sensibilizá-los para maior efetividade das ações do
Programa de Educação Fiscal junto à comunidade escolar;
 Encontro com os diretores e coordenadores de faculdades,
com o intuito de propor parcerias, bem como a execução de curso de
extensão em Educação Fiscal e implantação de projeto pedagógico
produzido pelo GEFE-PI;
 Capacitação no curso on-line de “Disseminadores em
Educação Fiscal”, de 80hs e 120hs, promovido pela ESAF, gestora
nacional do programa. Participaram do curso 500 participantes dentre
eles: professores da rede estadual e municipal, técnicos da SEFAZ-PI e
estudantes de nível superior;
 Encontro realizado na cidade de Floriano para elaboração do
Plano de Ação do Grupo e realização de palestra na Unidade Escolar
Calixto Lobo;
 Realização do I Festival de Música com o tema Educação
Fiscal, promovido pelo Grupo de Parnaíba, com premiação de um
computador para o primeiro colocado.
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Núcleo de Controle de Gestão - NUCONGES
O Núcleo de Controle de Gestão foi instituído pelo Decreto 11.434,
de 14 de julho de 2004 e efetivamente implantado na Secretaria da
Fazenda através da Portaria GSF Nº. 540/2007, com as seguintes
atribuições:
 Assessorar e orientar o gestor e demais administradores de
bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes a área de competência
do controle interno, inclusive sobre a forma de prestação de contas junto
aos órgãos de controle interno e externo;
 Acompanhar
a
execução
orçamentária,
financeira,
operacional e patrimonial do órgão ou entidade;
 Desenvolver ações de controle interno na sua área de
atuação;
 Outras atribuições.
Principais atividades

 Implantação do sistema de controle de diárias
conformidade com o Decreto nº. 12807, de 15 de outubro de 2007;

em

 Treinamento sobre procedimentos para realização da
Despesa Pública e Prestação de contas junto ao TCE-PI, voltado aos
Gerentes e Supervisores Administrativo-Financeiros das Gerências
Regionais.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2008

18

Comissão Permanente de Licitação - CPL
A Comissão de Licitação teve um grande aumento na demanda
de processos durante o exercício de 2008, oriundos das unidades
administrativas integrantes desta SEFAZ, tendo realizado diversos processos
licitatórios nas seguintes modalidades: Convite, Tomada de Preços e
Pregão, procedimentos de dispensabilidade e inexigibilidade de licitação.
Além disso, proferiu despachos com orientações sobre a matéria
licitações e contratos, procurando, no exercício do seu mister,
desenvolver suas atividades de forma preventiva, objetivando evitar
ilegalidades, falhas e irregularidades na condução dos processos
administrativos de contratação desta Secretaria, tudo em atendimento
aos princípios da legalidade, celeridade e economicidade, pilares para
uma administração pública eficiente, voltada ao efetivo atendimento do
interesse público, conforme ilustração abaixo:

Dem onstrativo de Processos Analisados pela CPL - Ano 2008

192

Processos recebidos

101

Dispensibilidades de licitação

62

Despachos Proferidos

15

Inexigibilidades de Licitação
Licitações Realizadas

8

Licitações em Andam ento

7
0

50

100

150

200

250
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Fonte: UNAFIN/SEFAZ-PI

Gerência Financeira e Orçamentária – GEFOR
Nesta Gerência, diretamente subordinada à Unidade AdministrativoFinanceira, foi realizado o acompanhamento da execução orçamentária e
financeira da SEFAZ.

Gerência de Gestão de Pessoas – GEPES
Voltada para a capacitação, treinamento e desenvolvimento
pessoal e profissional do servidor, esta Gerência promoveu diversos
programas e eventos no decorrer do ano de 2008, dando continuidade
ao objetivo de auxiliar, qualificar e valorizar o servidor público, tanto no
âmbito desta Secretaria, quanto na vida pessoal e social, conforme
evidenciamos a seguir.
Principais ações:

 Inclusão da Classe e Referência nos contracheques de Ativos
e Inativos, de acordo com a LC nº 062/05;
 Redução em 80% do estoques de processos na Gerência de
Gestão de Pessoas;
 Pesquisa de Opinião sobre o Atendimento
conforme o quadro abaixo;

Grau de Satisfação em Relação ao Atendimento
Pouco satisfeito
5%

Insatisfeito
3%

Muito Satisfeito
43%
Satisfeito
49%

Fonte: UNAFIN/SEFAZ - PI

da

GEPES,
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Escola Fazendária

A Escola Fazendária, em funcionamento desde agosto de 2002,
tem como principal finalidade realizar projetos voltados à capacitação,
aperfeiçoamento e valorização do servidor fazendário, mas também
presta serviço a outros órgãos do Estado, dando apoio logístico na
realização de cursos, seminários e treinamentos específicos.
Dentre outras atividades, a Escola desenvolve o Programa de
Qualidade de Vida do Servidor Fazendário, mediante os seguintes
projetos: “Viva Bem”, “Se Faz Amigo”, “Coral” e “Confraternização
Através da Palavra”.
Treinamentos

Durante o ano de 2008, como em anos anteriores, foram realizados
diversos cursos em áreas específicas da Secretaria da Fazenda como
tributação, trânsito, informática, atendimento e sistemas internos,
capacitando mais de 900 servidores, como vemos no quadro a seguir:
QUADRO QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
TIPO DE EVENTO

QTID
48
16

Nº DE VAGAS
OFERECIDAS
1.413
319

Nº DE
PARTICIPANTES
1.088
305

CARGA
HORARIA
1.237
524

VALOR
R$
117.203,97
48.712,13

TREINAMENTO TÉCNICO
TREINAMENTO INFORMÁTICA
TREINAMENTO
COMPORTAMENTAL

02

130

57

44

1.634,00

Fonte: ESAFAZ/SEFAZ-PI

Merecem destaque, a realização de seminários de integração e
treinamentos práticos da DIEF/SIAT realizados nas Gerências Regionais de
Atendimento, que propiciaram uma interiorização das ações de
capacitação da SEFAZ, concentrando diversas palestras e atividades em
um menor período de tempo, mas com resultados altamente
significativos.
Entre os cursos ofertados, podemos especificar:








Ética no Serviço Público;
Básico de Administração Pública;
Informática: Windows, Word, Excel, Power Point e Java;
Argumentação Jurídica;
Sitran;
Atendimento ao contribuinte (Siat);
Siafem;
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Audite;















Qualidade no Atendimento ao Cliente;
3º Seminário de Transporte e Cargas;
Gestão da Contabilidade Pública;
Oficina de mídia;
DIEF/SIAT;
Legislação Tributária;
Reforma Previdenciária;
Formação atualizada em álcool e outras drogas;
Mão-de-obra na terceirização;
Cadastro de empresa;
Iniciação às finanças públicas;
Legislação Tributária do Piauí e Procedimentos de Fiscalização;
Gestão e Avaliação de Políticas Públicas.

Programas em Desenvolvimento

O Programa de Qualidade de Vida da Secretaria da Fazenda do
Piauí foi implantado visando oferecer aos servidores fazendários e seus
colaboradores a possibilidade de uma vida melhor.
A priori, foi concebido para melhorar a qualidade de vida do
servidor no local de trabalho, mas dada a visão holística do homem,
possa também ser estendido a todos os aspectos da vida dos servidores.
Assim, as atividades desenvolvidas nesse programa pela
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e pela Supervisão de
Qualidade de Vida propõem-se a estimular os servidores a aproveitarem
ao máximo o seu potencial humano para viverem bem, contemplando o
trabalho, como um importante meio e instrumento para desenvolver este
potencial, mas que deve estar em equilíbrio com todas as outras esferas
da vida (lazer, esporte, cultura, estudo, espiritualidade, família e
sexualidade).
Ginástica Laboral

Oferecida aos servidores com o objetivo de despertar o interesse
pela atividade física, descontrair e exercitar o corpo e a mente, a prática
da ginástica laboral também funciona como um momento de integração
e terapia, reduzindo tensões e aumentando a sensação de bem-estar
entre os praticantes.
Realizado em todos os setores da SEFAZ, como também nas
agências de atendimento de Teresina, este programa foi possível graças
à contratação, através da EMGERPI, de mais uma Educadora Física, bem
como de uma estagiária de Educação Física.
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O amplo trabalho de divulgação e sensibilização favoreceu a
grande participação dos servidores na atividade.

Alongamento Individual e Massoterapia
Uma novidade bem recente são as sessões de alongamento
individual, realizadas na Escola Fazendária todas as sextas-feiras das 8h às
11h. Juntamente com a sessão de massagem possibilitam aos servidores
relaxamento e redução de estresse ao final de uma semana de trabalho.

Equipe Psicossocial

Em 2008 foi consolidada a criação da Equipe Psicossocial na
Supervisão de Qualidade de Vida. A equipe é composta por quatro
psicólogos, uma assistente e uma estagiária, ambas da área de serviço
social, que realizam visitas de acompanhamento aos servidores com
problemas de alcoolismo, licenciados por motivos de saúde e aqueles
que estão na iminência da aposentadoria, a fim de prepará-los para
vivenciarem bem este momento tão importante da vida, minimizando
possíveis efeitos negativos na vida do servidor.
Em todos esses casos, quando necessário, a família do servidor
também é acompanhada.
Outro serviço oferecido pela equipe psicossocial são as sessões de
aconselhamento psicológico, que tem como propósito a resolução de
problemas existenciais, a fim de evitar a depressão, problema muito
comum nos dias de hoje.
São realizadas também, palestras em diversas áreas da SEFAZ
acerca de temáticas relacionadas ao setor, tais como: estresse no
trabalho, depressão, motivação, relações humanas, auto-estima e como
trabalhar em grupo obtendo melhor rendimento.
SEFAZ Amigo
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Com a supracitada consolidação da Equipe Psicossocial, também
foi possível aperfeiçoar o Projeto SE FAZ AMIGO. Antes o projeto tinha um
status mais informativo, e em 2008 ganhou também um caráter
terapêutico grupal, entrando assim, nas questões individuais e existenciais
de cada participante, fato este que facilita a mobilização pessoal e
coletiva para uma mudança de comportamento e de atitudes que
abranjam suas vidas de modo mais generalizado.

Comemoração Das Datas Especiais

Datas especiais continuam sendo comemoradas: dia das mães,
dia dos pais, dia internacional da mulher, páscoa, festas juninas, Natal,
dentre outras. O objetivo principal é a integração entre os servidores e o
estreitamento dos laços entre eles e a SEFAZ.
VI Viva Bem

Em 2008, a sexta edição do “Viva Bem”, trouxe o tema “Viva Bem
na Melhor Idade”, procurando instruir, informar, prevenir e preparar os
servidores da Secretaria de Fazenda para uma vida mais ativa e saudável
na terceira idade e possibilitar aos que já chegaram nessa etapa,
vivenciá-la da melhor forma possível.
O evento contou com espetáculos teatrais, palestras, oficinas (de
relaxamento e fisioterapia) e sala saúde (com medição de pressão
arterial e índice de massa corpórea). Na ocasião, foram convidados os
servidores
aposentados,
que
compareceram e aprovaram o
evento.
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Confraternização Através da Palavra

Nas datas que nos convidam a uma reflexão e a
momentos de espiritualidade, são celebradas missas, visando fortalecer os
laços de amizade, reafirmar os valores éticos e morais, oferecer uma
oportunidade de confraternização entre os servidores e agradecer a Deus
pelas conquistas.
Coral Da SEFAZ

Despertar no servidor fazendário o gosto pela arte, de um modo
especial à música, bem como descobrir novos talentos, são os objetivos
do Coral da SEFAZ, que em 2008, continuou reunindo seus integrantes em
encontros semanais.
No ano de 2008, além de diversas apresentações realizadas, foi
comemorado o dia da voz, com uma programação especial para os
membros do coral.
Está em amadurecimento a idéia do grupo vocal se apresentar
em asilos, orfanatos e centros de apoio à criança e ao adolescente. Essas
visitas devem ocorrer uma vez por mês, com o objetivo de levar lazer e
cultura para essas instituições de caridade, além de proporcionar um
aprimoramento maior do grupo.

Comemoração dos Aniversários dos Servidores da SEFAZ

Atividade realizada trimestralmente visando à integração,
valorização e reconhecimento dos servidores. Além disso, são enviadas
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aos servidores mensagens de felicitações assinadas pelo secretário da
Fazenda no mês em que o servidor aniversaria.
Campanhas de Cunho Social e Cultural

Em diversas circunstâncias, foram realizadas campanhas de
arrecadação de brinquedos para crianças carentes, de alimentos e
donativos para famílias desabrigadas em virtude das enchentes do rio
Parnaíba. Faz-se presente também, um projeto permanente de doação
de materiais recicláveis da SEFAZ para a Associação de Cegos do Piauí,
despertando desta forma nos servidores, a preocupação com as
questões sociais.
Internamente, foi feita a campanha de doação de livros para a
biblioteca da SEFAZ e de sugestão de nomes para a mesma,
homenageando servidores que se destacaram no âmbito interno ao
longo da vida laboral.
Confraternizando-se com o espírito natalino, em dezembro, a
Secretaria, representada por um grupo de servidores, promoveu uma
manhã de lazer para idosos assistidos por abrigo da capital, com doação
de roupas, produtos de limpeza e outros objetos úteis, assim como a
realização de uma celebração eucarística, um café da manhã e um
momento musical com muito forró.
SEFAZ Lendo

Despertar o prazer e o hábito da leitura é mais um dos desafios da
Secretaria da Fazenda do Piauí. Para superá-lo, o projeto “SEFAZ Lendo”
foi implementado e, gradativamente, vem conquistando um número
maior de adesões entre os servidores. Em cada setor os servidores
destinam um pequeno tempo do expediente, uma vez por semana, para
os encontros dos grupos, que lêem juntos e discutem as temáticas lidas,
trocando idéias e opiniões, favorecendo entre eles o conhecimento
mútuo e a intensificação dos laços de amizade. Os participantes têm
liberdade para indicar leituras. Os livros podem ser didáticos, de autoajuda, administrativos, romances e poesias. Os fazendários que
participam do projeto são enfáticos ao enumerar os benefícios
alcançados, entre os quais destacam-se o aumento da motivação para o
trabalho e o crescimento pessoal e humano.
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Seminário de Integração nas Gerências Regionais de Atendimento

Com o intuito de promover a integração e a qualidade de vida
dos fazendários que trabalham nas Gerências Regionais de Atendimento
do interior do Estado, a equipe da Escola Fazendária realizou o seminário
de integração nas cidades.
Na programação, constaram palestras sobre aposentadoria,
legislação de pessoal, auto-estima, motivação e relações do trabalho,
ética no serviço público, alcoolismo e tabagismo e prevenção e combate
ao estresse no ambiente de trabalho. Além de momentos com dinâmicas
e outras atividades que tornam concreta a integração entre os servidores.

4. Unidade de Tributação – UNATRI
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Na área de tributação e arrecadação, cujas atividades são de
responsabilidade da UNATRI, foram realizadas as seguintes atividades através de
suas gerências:

Gerência de Tributação – GETRI
Em 2008, a Gerência de Tributação, focada no planejamento
estratégico da SEFAZ, direcionou grande parte do seu esforço ao projeto de
consolidação da legislação tributária concernente ao ICMS, principal fonte de
receita própria do Estado.
A consolidação da legislação do ICMS promoveu a reunião de cerca
de 120 decretos e 60 portarias e resultou na edição do Dec. nº 13.500, de 23 de
dezembro de 2008. A conclusão desse trabalho representa um ganho de
qualidade na prestação dos serviços desta Gerência, pois otimizará o tempo
dedicado às atividades do setor, além de melhorar a segurança jurídica dos
contribuintes e servidores fazendários.
Ademais, a Gerência de Tributação, através de suas três coordenações,
desenvolveu trabalhos de elaboração de normas que objetivavam o
incremento da arrecadação dos tributos estaduais, além da edição de atos
que visavam à implementação de Convênios, Protocolos e Ajustes Sinief
celebrados no âmbito do CONFAZ.
Elencamos, abaixo, resumo quantitativo dos atos normativos editados:


21 (vinte e um) decretos autônomos;



26 (vinte e seis) decretos alteradores ou atualizadores de normas já

existentes;


39 (trinta e nove) decretos de concessão de incentivos fiscais a

empreendimentos industriais e agroindustriais na forma da Lei nº 4.859/96;


25 (vinte e cinco) atos normativos que estabelecem pautas fiscais;



121 (cento e vinte e uma) portarias;



123 (cento e vinte e três) regimes especiais;



08 (oito) orientações de serviço;



937 (novecentos e trinta e sete) pareceres versando sobre os mais

diversos

temas,

como

respostas

às

consultas,

restituição

de

quantias

indevidamente recolhidas, regimes especiais de tributação, dentre outros;


14 (quatorze) comunicados;



05 (cinco) projetos de lei ordinária, dos quais 04 (quatro) já

devidamente aprovados e publicados.
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Dentre os atos acima mencionados merecem destaque:
 O Decreto nº 13.064, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a
concessão de regime especial de tributação aos contribuintes atacadistas de
drogas, de medicamentos e de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratório, nos códigos que especifica da CNAEFISCAL;
 O Decreto nº 13.153, de 14 de julho de 2008, que dispõe sobre o
regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e
lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.
 O Decreto nº 13.261, de 09 de setembro de 2008, que estabelece
requisitos de hardware, de software e gerais para desenvolvimento de
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF); os procedimentos aplicáveis ao
contribuinte usuário de ECF e às empresas credenciadas;
 O Decreto nº 13.272, de 23 de setembro de 2008, que dispõe sobre
a remessa de mercadorias destinadas à demonstração e mostruário.
 O Decreto nº 13.275, de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre
a prorrogação de incentivos fiscais concedidos nos termos da Lei nº 4.859, de 27
de agosto de 1996.

Gerência de Informações Econômico-Fiscais – GIEFI
A Coordenação de Cadastro de Contribuintes - COCAD, subordinada à
GIEFI, responsável pela manutenção e gerenciamento do cadastro apresentou
a seguinte movimentação no período de 2008:
PROCEDIMENTOS CADASTRAIS
Cadastramentos
Baixas
Cancelamentos
Alterações diversas

QUANTIDADE
3.519
619
26
2.414

Fonte: GIEFI /SEFAZ-PI

No âmbito da Gerência, foram ainda efetuadas pela COEFI –
Coordenação de Estudos Econômico-Fiscais atividades direcionadas para o
aperfeiçoamento da confiabilidade das informações fiscais, objetivando
subsidiar a gestão tributária. Estas atividades estão descritas abaixo:
 Elaboração de estudo de previsão das receitas do Estado do Piauí
para 2008, 2009 e 2010;
 Elaboração de estudos sobre os principais focos de evasão fiscal e
estratégias de eliminação dos mesmos;
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Implantação do sistema da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Gerência de Controle de Arrecadação - GECAD
No desenvolvimento de suas atividades, todas dirigidas aos objetivos
estratégicos da SEFAZ, principalmente ao incremento da arrecadação, a
Gerência realizou através de suas coordenações, o seguinte:
Coordenação de Recuperação do Crédito Tributário – CORET
 Intimação dos contribuintes que se encontravam com o
parcelamento - FISCUS em atraso, totalizando 655 (seiscentos cinquenta e
cinco) empresas;


Baixa manual no FISCUS de parcelas pagas através de DAR;



Retificação de DAR das parcelas pagas de forma incorreta;

 Envio dos processos de parcelamento -FISCUS em atraso para a
Dívida Ativa, totalizando 244 (duzentos e quarenta e quatro) processos;
 Liquidação de parcelamentos - FISCUS e arquivamento dos
processos;
 Formalização de processos de cobrança (Aviso de Débito
numerado) e respectiva notificação dos contribuintes inadimplentes com o
ICMS declarado dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, totalizando 2.000 (duas
mil) notificações;
 Análise e resolução de processos com pendências de ICMS em
aberto, provenientes das agências de atendimento ou da cobrança CORET,
totalizando no envio de 351 (trezentos cinqüenta e um) processos para Dívida
Ativa e 2.122 (dois mil cento e vinte e dois) processos para arquivamento;
 Retificação de DAR de pagamentos de ICMS realizados de forma
incorreta pelos contribuintes, a fim de que seus valores fossem retirados do aviso
de débito;
 Emissão de DAR’s dos valores em abertos de ICMS e parcelamento,
a fim de que os contribuintes efetuassem os devidos pagamentos;
 Revisão das liquidações de Autos de Infração realizadas nas
agências de atendimento totalizando 814 (oitocentos e quatorze) processos;
 Formalização e arquivamento de processos de débitos declarados
e remidos pela Lei 5.718/07.
Coordenação de Acompanhamento da Receita Tributária - COART
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 Acompanhamento do controle dos arquivos de retorno enviados
pelos bancos, através de relatório de processamento de recepção da UNITEC;
 Acompanhamento, mediante conciliação, do repasse financeiro
da arrecadação através do batimento de valores do arquivo retorno com o
extrato da conta dos bancos arrecadadores;
 Acompanhamento mensal do processo de digitação do DAR
manual, executado pelas GERAT’s;
 Elaboração de planilhas de acompanhamento das atividades de
controle da conciliação;
 Elaboração de mapas mensais da arrecadação do ICMS e demais
tributos estaduais atualizados pelo índice IPCA;
 Elaboração de relatórios para atendimento à demanda do
GABINETE, SUPREC, SUDESP, GEFIN, GERAT’S e COTEPE;
 Confirmação dos valores referentes às tarifas cobradas pela
prestação de serviço da arrecadação;
 Emissão de intimação/notificação relativas às pendências junto aos
bancos conveniados;
 Acompanhamento da renovação de contrato com instituições
prestadoras de serviços de arrecadação;


Procedimento de cobrança de cheques devolvidos;

 Implantação de convênio com o BRADESCO e correspondentes
para arrecadação do IPVA;
 Processo de celebração de
Unibanco/Itaú para arrecadação do ICMS.

Convênio

junto

ao

Banco

Coordenação de Controle de Impostos Diretos e Taxas - COCIM
 Envio de 68.450 Notificações de Lançamento de IPVA para os
proprietários inadimplentes dos veículos de placas com terminações de 1 a 6 do
exercício fiscal de 2008;
 Monitoramento (controle) das isenções e imunidades concedidas,
exercícios fiscais de 2007 e parte de 2008, na capital e interior;
 Realização de treinamento para operacionalização do sistema SNA
e sistema DETRAN, no período de 24 a 26 de junho, sendo o público alvo
supervisores e funcionários das gerencias regionais;

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2008

31

 Atendimento aos contribuintes para esclarecimento quanto ao
lançamento e confirmação de pagamento;
 Efetivação de parcelamento de débitos referentes ao IPVA de
exercícios anteriores;
 Realização de convênio com a FIPE para a liberação da tabela de
valores venais, exercício 2008, dos veículos da frota ativa do Estado;
 Lançamentos de IPVA de veículos novos, adquiridos em 2008 ou em
anos anteriores ainda não lançados;
 Informação à UNATRI via despacho, para atendimento aos
processos de solicitação de dispensa por motivo de roubo e furto, isenção,
imunidade e restituição;
 Informação ao COJUL via despacho e preenchimento de Termo de
Antecedentes Fiscais para atendimento dos processos de solicitação de
exoneração de IPVA;
 Emissão de segunda via de boleto para pagamento de parcelas
em atraso referentes a parcelamentos de IPVA.

5. Fiscalização
Em 2008, a Unidade de Fiscalização – UNIFIS, empreendeu diversas
ações direcionadas para o combate à sonegação e ao favorecimento do
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Abaixo, evidenciamos, por
Gerência, as principais atividades desenvolvidas:

Gerência da Auditoria – GEAUD
 Procedimento de auditoria fiscal – contábil, durante o exercício de
2008, em 180 (cento e oitenta) empresas contribuintes do ICMS no Estado, entre
os setores de comércio varejista, comércio atacadista, substituição tributária,
construção civil , transporte de cargas e de passageiros, energia elétrica, e
comunicações e indústria, resultando na lavratura de 1.997 (um mil novecentos
e noventa e sete) Autos de Infração e 145 (centro e quarenta e cinco) avisos de
débitos;

 Concessão de baixa de inscrição no CAGEP de 525 (quinhentas e
vinte e cinco) empresas em todo o Estado, proferindo 7.119 (sete mil cento e
dezenove) pareceres fiscais e realizando 1.570 (um mil quinhentos e setenta)
procedimentos fiscais, entre diligências, vistorias e termos de não conformidade
nos diversos processos formalizados;
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 Participação de reuniões dos grupos de trabalho/COTEPE ICMS: GT
40 – Comunicações, GT 13 - Energia Elétrica, GT 46 - Emissor de Cupom Fiscal
(ECF), GT 05 – Combustíveis, GT 34 - Substituição Tributária e GT 54 - Comércio
Exterior;
 Realização de monitoramento de 693 (seiscentos e noventa e três)
empresas viabilizando o recolhimento de imposto declarado e não recolhido,
bem como corrigindo as informações inexatas contidas nas declarações DIEFs e
GIA ST;
 Elaboração de um modelo de Procedimento Operacional Padrão –
POP, para controle do monitoramento de DIEF das empresas, utilizado
atualmente pelos GOFs;
 Acompanhamento das DIEFs de empresas com inscrição única do
Estado relativamente às operações intermunicipais que vão compor o valor
agregado para cálculo do Fundo de Participação dos Municípios;
 Teste e homologação do sistema de conta-corrente dos
contribuintes no SIAT, bem como definição de procedimentos relacionados à
DIEF e à conta-corrente;
 Elaboração de Manual de Uso do Módulo SIPAF no SIAT para o
treinamento dos componentes dos GOF no uso do sistema. O manual foi
revisado pela equipe do SIAT e disponibilizado, posteriormente, para os demais
interessados;
 Visita técnica às SEFAZ-MG e SEFAZ-BA para conhecimento dos
procedimentos relativos a roteiros de fiscalização, manuais de auditoria fiscal e
auditoria em ECF com vistas ao desenvolvimento e implementação de padrões
de trabalho mais bem definidos na SEFAZ-PI;
 Definição de novos procedimentos relativos à inscrição e baixa dos
prestadores de serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros,
culminando na reforma da legislação que trata do tema, em vigor desde o dia
1º de janeiro último;
 Maior aproximação entre o Fisco e as empresas dos setores de
comunicação e energia elétrica e organismos reguladores, através de reuniões
ocorridas no decorrer do ano de 2008, no sentido de dirimir dúvidas em
procedimentos adotados pelas empresas, aumentar o conhecimento sobre o
funcionamento desses setores, bem como aperfeiçoar a legislação tributária
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estadual (foram realizadas reuniões com representantes da Telemar Norte Leste
S/A, da BCP e da ANATEL);
 Diligências junto à UNATRI no sentido de provocar alterações na
legislação do ICMS do Piauí para aperfeiçoar as ações desenvolvidas nos GOF;
 Solicitação do cancelamento de 19 (dezenove) contribuintes
inscritos como substituto tributário, omissos na entrega de GIA ST e/ou Arquivos
Sintegra;
 Realização de operação em conjunto com a ANP – Agência
Nacional de Petróleo, com visitas a postos revendedores, para a verificação dos
estoques e controle de qualidade dos combustíveis;
 Participação e auxílio na elaboração dos seguintes cursos
oferecidos pela SEFAZ: Sistema Audite; Sistema IDEA de Auditoria Eletrônica,
Treinamento e Utilização do SIPAF, Excel Avançado e Redação Oficial.

RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES DA GEAUD POR GRUPO OPERACIONAL EM 2008
GRUPOS

FC

BC

PARECERES

LANÇAMENTOS
(AI + Av. de Déb.
+ Outros)

IMPOSTO
(UFR/PI)

MULTA
(UFR/PI)

JUROS
(UFR/PI)

TOTAL (UFR/PI)

01

18

-

106

141

40.475.833,56

20.360.373,81

23.598.933,05

84.435.140,42

02

44

3

55

155

5.825.457,72

2.666.070,77

1.915.532,87

10.407.061,36

03

60

93

175

463

6.346.374,77

3.789.005,50

1.698.493,74

11.833.874,01

04

55

107

660

596

5.617.585,12

4.905.125,61

1.714.078,38

12.236.789,11

05

-

-

3.158

170

124.144,81

-

-

124.144,81

06

4

10

583

105

1.525.897,18

673.124,54

384.775,67

2.583.797,39

07

1

298

2.383

463

98.562,31

322.660,06

21.087,79

442.310,16

TOTAL

182

511

7.120

2.093

60.013.855,47

32.716.360,29

29.332.901,50

122.063.117,26

Valores até Dezembro de 2008
FC:fiscalizações concluídas
BC: baixas concluídas
Lançamentos: lavratura de autos de infração, avisos de débitos e outros
Fonte: UNIFIS/SEFAZ - PI

Gerência de Suporte à Ação de Fiscalização – GESAF
 Análise do Valor Adicionado - VA dos contribuintes, na GIVA, com
sua repercussão no índice de participação dos municípios;
 Monitoramento e correção da DIEF dos contribuintes que
apresentaram VA negativo, com valores muito abaixo ou acima do esperado e
daqueles que tiveram denúncia dos municípios;
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 Homologação e sugestão de relatórios para o monitoramento do
contribuinte, dentro do SIAT;
 Monitoramento dos maiores contribuintes
apresentaram distorções nos relatórios de monitoramento;

da

DIEF,

que

 Projeto de atualização dos exercícios fiscalizados em relação aos
500 maiores contribuintes do Estado. Dentre estes 500 maiores contribuintes,
foram enviadas 56 empresas para a GEAUD durante o ano.
 Cobrança dos arquivos SINTEGRA de 80 contribuintes previamente
selecionados para análise;
 Participação em cursos e encontros nacionais dos auditores
destacados para compor a Coordenação de Investigação Fiscal;
 Visita Técnica aos Estados da Bahia e de Minas Gerais, onde
verificou-se a metodologia utilizada no planejamento e nos programas de
monitoramento e de indicadores tributários, para a escolha de empresas a
serem fiscalizadas;
 Seleção de 141 empresas, para auditoria fiscal, em razão do
monitoramento, denúncias recebidas e sugestões das GERAT’s;

6. Unidade De Trânsito – UNITRAN
A UNITRAN é a Unidade responsável pelo controle de mercadorias em
trânsito da Secretaria da Fazenda, tendo como atividades precípuas a
fiscalização itinerante através da blitz, o controle e fiscalização das
transportadoras conveniadas e a administração dos postos fiscais do Estado.
Abaixo, destacamos algumas de suas atividades.
Fiscalização Itinerante – Blitz
 Implantação de novas tecnologias de comunicação nas viaturas,
através do Sistema SASCAR, possibilitando consultas de informações cadastrais
via satélite e o monitoramento de viaturas;
 Definição de rotas normais e clandestinas de acesso ao Estado
através do mapeamento das fronteiras e desvios de postos fiscais, em todas as
regiões, de modo a permitir uma melhor atuação das equipes de forma
reiterada;
 Desenvolvimento de sistema de comunicação entre viaturas, por
mensagens de texto via satélite, permitindo a rápida comunicação em ações
específicas;
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 Trancamentos de estoques de mercadorias nos estabelecimentos
do interior e na capital, mediante dados obtidos através dos cruzamentos de
diversas informações;
 Intensificação da atuação de fiscalização com acompanhamento
de policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual;
 Realização de ações conjuntas entre diversos órgãos como:
DECCOTERC, Delegacia de Entorpecentes, PRF, ANTT, Polícia Civil e outros;
 Realização de operações mensais na BR-316, em conjunto com a
Polícia Rodoviária Federal;
 Operações semanais de fechamento das pontes que ligam Teresina
a Timon - MA e nas PI’s 112, 113 e 130, em conjunto com o Batalhão de Polícia
Rodoviária Estadual e Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem
Tributária;
 Intensificação das atividades do Grupo de Inteligência Fiscal no
Trânsito de Mercadorias - GIF, parcerias com a DECCOTERC, PRF e BPRE, e
levantamento de informações para o desencadeamento de diversas
operações fiscais, através de: monitoramento de passes fiscais; apuração de
denúncias encaminhadas através do “Disque-denúncia” e prestadas
diretamente à Coordenação da Fiscalização Itinerante; integração da base de
dados entre os Estados, com o posterior cruzamento das informações;
intensificação de ações de fiscalização de mercadorias em trânsito; maior
controle de movimentação de mercadorias e prevenção de fraudes fiscais;
 Aquisição de 10 (dez) viaturas L-200 para intensificação do trabalho
de fiscalização no interior do Estado, com ampliação do número de equipes
previstas, já para o primeiro trimestre de 2009.
As ações da UNITRAN junto à Fiscalização Itinerante possibilitaram os
seguintes resultados no ano de 2008:

N° de Equipes

N° de Agentes
Envolvidos

Valor das Diárias
em Todo o Ano

Valor das Despesas
com Combustível e
Manutenção dos
Veículos

N° de Veículos
Utilizados

385

791

R$ 537.000,00

R$ 482.824,18

17 viaturas e 4
postos móveis

Fonte: UNITRAN/SEFAZ - PI

No que diz respeito à arrecadação do mesmo ano, resultados positivos
são evidenciados no quadro demonstrativo abaixo:
Arrecadação do Ano de 2008,
Decorrente de Atividades de
Trânsito

Valor Total das Despesas com
Blitz em Todo Ano

Superávit
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R$ 5.096.155,17

R$ 1.019.824,18

R$ 4.076.330,99

Fonte: UNITRAN/SEFAZ - PI

Setor de Transportadoras
 Melhorias no Sistema de Automação, proporcionando aumento do
controle dos documentos que dão entrada no setor, agilizando o repasse de
informações;


Trabalhos de integração de grupo;

 Criação de um relatório de notas fiscais liberadas, controlando o
problema de perda das mesmas;
 Transferência do setor de Transportadoras Conveniadas,
Agência de Atendimento de Floriano para o posto fiscal de Pontões.

da

Postos Fiscais
 Reforma
Jacarandá;

dos

postos

fiscais

de:

Sabiazal,

Retiro,

Pontões

e

 Ampliação do posto fiscal da Tabuleta, com a construção de duas
salas e do posto fiscal de Pontões, com a construção de seis alojamentos e uma
copa;
 Aquisição de sistema de circuito
monitoramento) para o posto fiscal da Tabuleta;

fechado

(câmeras

de

 Aquisição de equipamentos de informática para todos os postos
fiscais, tais como: 50 impressoras autenticadoras, 30 nobreaks e 30
estabilizadores;
 Aquisição de um transformador 15 KVA para o posto fiscal de
Miguel Alves;
 Aquisição de equipamentos, como: 15 bebedouros, 33 arcondicionados, TV e DVD, aparelhos de FAX, máquina de calcular elétrica,
ventilador, fogão, gelágua, refrigeradores, mesas, cadeiras e armários;
 Contratação de 76 digitadores terceirizados, distribuídos em 08
postos fiscais (Tabuleta, Postinho, Pontões, São João da Fronteira, Corinto Matos,
Lagoa Seca, Pipocas e Boa Esperança), para auxiliar na digitação de
documentos e emissão de PFEs, agilizando a liberação de documentos.
Operações do Trânsito que foram notícia:
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“SEFAZ inibe sonegação fiscal”
Cerca de R$ 120 mil em mercadorias foram apreendidos pela equipe de
Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda. As mercadorias, perfumes e
cosméticos, estavam sendo armazenadas em um depósito clandestino, sem
inscrição estadual, que ficava localizado no bairro Tabuleta, em Teresina.
Além disso, foi apreendida uma carreta com 40 toneladas de arroz no
bairro Lourival Parente que iria ser descarregada em uma empresa diferente da
que constava na nota fiscal, caracterizando crime de descaminho, totalizando
assim, a sonegação de cerca de R$ 6,3 mil.
Outra operação de fiscalização realizada na BR 316, há 70 Km de
Teresina, apreendeu confecções, motocicletas, celulares, gêneros alimentícios,
arame farpado e até abadás, sem documento fiscal. As mercadorias
apreendidas somaram multa e ICMS de R$ 10,3 mil.

“SEFAZ exige Nota Fiscal eletrônica para cigarros e combustíveis”
A partir de 1º de abril de 2008, fabricantes, distribuidores ou atacadistas
de cigarros, assim como produtores, formuladores, importadores, distribuidores,
transportadores e revendedores retalhistas de combustíveis líquidos estarão
abrigados, por lei, a emitir a nota fiscal eletrônica. Caso contrário, as notas
comuns que forem emitidas serão consideradas inidôneas. A emissão de da
Nota Eletrônica cumpre termo de ajuste entre os Estados e foi celebrado
durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.
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“SEFAZ apreende mercadorias sem nota fiscal eletrônica”
Na cidade de Picos, região Sul do Estado, aconteceu a primeira
retenção de mercadorias feita em posto fiscal do Piauí por não estarem
acompanhadas de nota fiscal eletrônica. As mercadorias estavam com nota
fiscal em papel (nota fiscal tradicional), que não é mais usada para operações
de venda de cigarros e combustíveis líquidos.
Foram apreendidos mais de 37 caixas de cigarros, no valor de R$ 9,7 mil,
pela equipe de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) em
parceria com a Delegacia Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária,
Econômica e Contra as Relações de Consumo – DECCOTERC.
Também foram retidas cerca de 100 caixas de cigarro desacobertadas
de documento fiscal, no valor de R$ 55 mil, em propriedade do mesmo
empresário que foi autuado por estar com mercadorias sem nota fiscal
eletrônica. O empresário foi preso em flagrante.
Além disso, mais R$ 8,1 mil em cigarros sem nota fiscal foram aprendidos
em flagrante também na cidade de Picos. As apreensões aconteceram
durante trabalho intensivo de quatro dias de fiscalização na cidade, realizado
pela equipe de Inteligência Fiscal da SEFAZ e da DECCOTERC.
“Operação Sertão apreende R$ 283 mil em mercadorias ilegais”
A Equipe de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), em
parceria com a Delegacia Tributária (DECCORTEC), a Delegacia de
Entorpecentes e a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu cerca de R$ 283 mil
em mercadorias ilegais na região sudeste do Piauí.
Segundo os agentes da Fazenda, somente no primeiro dia de operação,
foram apreendidas 17.500 carteiras de cigarro e 3.600 kg de fumo, além de
mercadorias diversas como: materiais de som e informática, medicamentos,
gêneros alimentícios, confecções, bijuterias, rodas de carro, alto-falantes e
material fotográfico. Foram arrecadados cerca de R$ 82 mil em imposto e
multas.
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“SEFAZ encontra peças para motos sem nota e sacos de feijão em descaminho”
Após solicitação do Ministério Público a equipe de Inteligência Fiscal da
Secretaria da Fazenda, a Polinter e a Delegacia de Repressão aos Crimes
Contra a Ordem Tributária e as Relações de Consumo (Deccortec), foi realizada
uma operação na cidade de Piripiri e encontrado R$ 21 mil em peças e
acessórios para motocicletas.
A mercadoria sem nota fiscal estava estocada na loja, sendo o
proprietário multado em R$ 5.400, valor correspondente ao ICMS e as multas
principal e acessória. Após o pagamento, por parte do mesmo, a mercadoria
foi liberada.
Já em Teresina, as equipes da SEFAZ e da DECCORTEC fizeram um
monitoramento acerca da movimentação de um caminhão carregado de
feijão e conseguiram constatar o crime de descaminho, que se caracteriza
quando na nota fiscal consta que a mercadoria será descarregada em um
endereço, mas na verdade ela é encaminhada para outro local.
Os 769 sacos de feijão, o que corresponde a 37.950 Kg, estavam sendo
transportados em um caminhão bi-trem, surpreendido ao ser descarregado num
depósito divergente do especificado na nota fiscal.
A mercadoria foi avaliada em R$ 51 mil, sendo aplicada uma multa de
R$ 8.850 em impostos ao proprietário, que teve sua mercadoria liberada após
pagamento devido.
“SEFAZ realiza uma das maiores apreensões do ano”
A equipe de inteligência da Secretaria da Fazenda realizou juntamente
com a Delegacia de Entorpecentes e a Delegacia Especializada em Crimes
Contra a Ordem Tributária e as Relações de Consumo, uma das maiores
apreensões do ano. Através de uma investigação prévia, três irmãos acusados
de pirataria e tráfico de drogas foram abordados em um ônibus proveniente da
cidade de Floriano, com destino a Teresina. Na bagagem eles carregavam 10
Kg de maconha, 4 Kg de crack, pneus, confecções, gravadores de CDs e DVDs
e cerca de 40 mil CDs virgens, tudo sem nota fiscal. No total, as mercadorias
foram avaliadas em R$ 55.617,85, sendo cobrado R$ 10.651,49 em multas, ICMS
e taxas.
“Equipe de Inteligência da SEFAZ e DECCOTERC localizam depósito irregular”
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A equipe de inteligência da Secretaria da Fazenda e os policiais da
Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária e as Relações de
Consumo foram até a cidade de Picos para investigar o recebimento de
mercadorias sem nota fiscal em um depósito.
O dono do depósito que já estava sendo monitorado a 2 meses, foi
abordado no momento em que chegava ao local. Lá os fiscais e os policiais
encontraram mercadorias para armarinhos, plásticos, calculadoras, brinquedos,
dentre outras.
Toda a mercadoria foi avaliada em R$ 92 mil, bem como foi aplicada
uma multa de R$ 21 mil entre ICMC, multa principal e multa acessória.

6. Contencioso Administrativo
Corpo de Julgadores - COJUL
Em 2008, utilizando como parâmetro o ano anterior, o COJUL
despachou 1.082 (um mil e oitenta e dois) processos, bem como obteve uma
redução significativa no estoque final dos mesmos, como se pode visualizar no
quadro demonstrativo abaixo:
COJUL – Movimento processual

Estoque de processos
no início do período
Nº de processos
recebidos
Nº de processos
despachados
Estoque de processo

2005

2006

Var.
05/06

2007

Var.
06/07

2008

Var.
07/08

306

267

-12,75%

442

65,54%

222

-49,77

896

1121

25,11%

881

-21,41%

872

-1,02

935

946

1,18%

1101

16,38%

1082

-1,72

267

442

65,54%

222

-49,77%

12

-94,59
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no final do período
Fonte: COJUL/SEFAZ – PI

Conselho de Contribuintes - CCE
No ano de 2008, foram autuados 305 processos e baixados 442, de forma que
o estoque dos mesmos, foi reduzido em 21,1%, conforme o gráfico e quadros abaixo:

Conselho de Contribuintes - Quantidade de
Processos apreciados
500
400

469

489
442

350

300
200
100
0
2005

2006

2007

2008

Fonte: Conselho de Contribuintes

Análise Comparada do Estoque

2008

2007

2006

2005

514

651

718

812

Fonte: Conselho de Contribuintes

No ano de 2008, houve uma ligeira redução no total do crédito tributário
constituído definitivamente na esfera administrativa. Isto se deveu ao fato de
processos de contribuintes na área de serviços de telecomunicações, bebidas e
cigarros, no valor aproximado de R$ 200.000.000,00, necessitarem de uma
instrução mais acurada no sentido de evitar demandas judiciais ou, pelo menos,
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melhor auxiliar a instrução dos procuradores do Estado à defesa do mesmo.
Observamos esta situação no gráfico a seguir:

Conselho de Contribuintes - Crédito Tributário
constitituído definitivamente
R$

89.299.067,36

90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00

49.227.428,56

50.000.000,00

30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00

35.989.729,76

40.000.000,00

2006

2007

2008

Fonte: Conselho de Contribuintes

Qualidade das Decisões
Durante o exercício de 2008, os recursos não providos, providos em parte
e liquidados, corresponderam a 70% das Decisões do Conselho de
Contribuintes, restando 30% de desconstituição do crédito tributário, dentre
recursos providos e recursos de ofício, que já haviam sido desconstituídos na
Primeira Instância.
Qualidade das Decisões
Providos em
parte
11%

Providos
25%

De ofício
5%

Liquidados/
anistia 4%
Não providos
55%

Fonte: Conselho de Contribuintes

Novas Instalações
Em 2008, o Secretário da Fazenda, em concorrida solenidade, inaugurou
as novas instalações do Conselho de Contribuintes, que agora passa a contar
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com uma sala de sessões ao estilo de um tribunal administrativo, a exemplo de
diversos outros tribunais administrativos das diversas Unidades da Federação.

7. Gerências de Atendimento
Durante o ano de 2008, as gerências de atendimento, buscando
agilidade e eficiência nas informações e serviços prestados, bem como
aperfeiçoando o atendimento aos usuários internos e externos, desenvolveram
as seguintes atividades abaixo relacionadas:
Qualificação de Pessoal

Público Externo


SIAT/DIEF - realização de palestras e análise de casos práticos em

todas as GERATs.

Público Interno:



Seminário de Integração nas GERATs – participação da 1ª, 2ª, 4ª, 6ª,

8ª e 9ª GERAT;


Curso de Legislação Tributária do Estado do Piauí – ministrado

na 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, e 9ª GERAT;


Treinamento do SIAFEM - Conformidade Diária – extensivo a todas

as GERAT’s;


Sistema de Controle de Gastos – envolvendo todas as GERATs



Curso de Português e Redação Oficial – realizado em todas as

GERATs;
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Procedimentos de Realização da Despesa Pública e Exigência do

TCE – extensivo às GERATs;


Sistema de cadastro no SIAT – envolvendo todas as GERATs;



Treinamento Manual de Protocolo – direcionado a todas as GERATs;



Contribuição Previdenciária – extensivo às GERATs;



Treinamento CNAE FISCAL – compreendendo todas as GERATs;



SIAFEM – Execução Contábil e Financeira – extensivo às GERATs;



Treinamento DIEF e SIAT – ministrado em todas as GERATs;



Treinamento SIAT/PRODEPI – dirigido à 3ª GERAT;



Processo Administrativo Fiscal – extensivo às GERATs;



Treinamento IPVA – realizado em Teresina, envolvendo todas as

GERATS;


Informática para Iniciantes – dirigida à 1ª e 5ª GERAT.

Reforma/ Recuperação de Imóveis:
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 Recuperação do estacionamento da sede da 4ª GERAT, com a
correção do piso removido devido ao trânsito de veículos, bem como nova
pintura do mesmo;
 Recuperação do jardim (entrada da sede da 4ª GERAT) com a
implantação de novas plantas e pintura dos canteiros;
 Manutenção da estrutura do prédio das AGEATs de Valença e
Elesbão Veloso;
 Transformação de três salas da 8ª GERAT em um auditório com
capacidade para 40 pessoas, equipado com computador em rede e projetor
multimídia;
 Realização de recuperação, limpeza, localização e construção na
6ª GERAT, com recursos do custeio normal das agências de Atendimento ao
Contribuinte a seguir:
-AGEAT Itainópolis – compreendendo a recolocação do muro de
arrimo interno e recuperação do revestimento e pintura;
-AGEAT Simões – compreendendo a recuperação do revestimento
da agência e total revestimento dos muros;
-AGEAT Padre Marcos – edificação da sede própria da agência da
cidade, com o apoio da Prefeitura de Padre Marcos, que cedeu o espaço, em
Comodato de 20 (vinte) anos.

Realização de Projetos:



Operação Dia das Mães – realizada na 2ª e 7ª GERAT;



Operação Natal – empreendida na 1ª, 5º, 6ª, 8ª e 9ª GERAT;



Monitoramento de Contribuintes;
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 Levantamento da safra 2008 dos produtores rurais na 5ª e 8ª GERAT,
monitorando 80% destes produtores e evitando o desvio do escoamento da
safra;
 Implantação de novos programas da SEFAZ, dentro do SIAT,
possibilitando às GERATs um maior e mais eficaz controle e monitoramento dos
contribuintes, atingindo uma média de 60% de contribuintes monitorados através
desses novos programas;
 Monitoramento de 119 contribuintes, realizado pela 2ª GERAT
através da DIEF, nos meses de outubro a dezembro, sendo regularizadas as
pendências relativas a alterações cadastrais, declarações e débitos
declarados;
 Cadastramento, na 2ª GERAT, de 93 contribuintes que funcionavam
sem inscrição estadual, através de diligências no comércio local.
Otimização de Custos
Como forma de alcançar maior eficiência e eficácia, bem como
proporcionar maior celeridade na prestação de serviços aos contribuintes, foram
adotadas algumas medidas em prol da modernização das agências, resultando
na racionalização de custos como:


Aquisição de 05 veículos 0 Km, destinados às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 7ª GERAT;

 Implantação do sistema VOIP – SEFAZ e do SPARK, que conseguiram
reduzir satisfatoriamente a conta telefônica da Sede da 1ª, 6ª e 8ª GERAT;
 Redução
do
número
de
AGEATs
em
funcionamento,
proporcionando uma considerável diminuição das despesas com água, energia
elétrica, telefone e aluguel, conforme relação abaixo:
- 1ª GERAT – AGEATs de Luzilândia;
- 3ª GERAT – AGEATs de Altos, Monsenhor Gil e São Pedro do PI;
- 4ª GERAT – AGEATs de Isaías Coelho, Aroazes e Ipiranga;
- 5ª GERAT – AGEATs de Jerumenha;
- 6ª GERAT – AGEATs de Patos do Piauí, Dom Expedito Lopes,
Monsenhor Hipólito, Alegrete e São João da Canabrava;
- 7ª GERAT - AGEATs de Caracol;
- 8ª GERAT – AGEATs de Gilbués e Avelino Lopes;
- 9ª GERAT – Batalha.
Realização de Eventos:


Comemoração de aniversário de servidores;
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Festa junina;
Confraternização natalina;
Campanha Natal da Solidariedade (4ª GERAT).

8. Tecnologia da Informação
A Unidade de Tecnologia e Segurança da Informação – UNITEC,
composta pelas gerências de Segurança da Informação – GESEG, de Sistemas
Corporativos – GESIS e de Projetos de Inovação Tecnológica – GEPRO, no ano
de 2008, executou as seguintes ações:
 Implantação do Sistema Integrado de Administração Tributária
(SIAT), ferramenta corporativa que proporcionou à administração fazendária o
controle das relações tributárias com os contribuintes do ICMS, integrando todos
os procedimentos, desde o registro da empresa, pelo cadastro, até a
constituição do crédito tributário, por meio da lavratura do auto de infração. As
operações de trânsito de mercadorias foram integradas também, ao sistema de
arrecadação, ao processo administrativo fiscal e ao planejamento das ações
de fiscalização. Por extensão, este sistema possibilitou aos contribuintes a
dispensa da entrega da GIVA e da GI-ICMS;
 Continuação do plantão de suporte a banco de dados e de
segurança da informação, nas 24 horas do dia, em todos os dias da semana;
 Desenvolvimento de rotinas para armazenamento de Nota Fiscal
Eletrônica, recebidas e emitidas por contribuintes do Estado do Piauí, em banco
de dados seguro;
 Desenvolvimento de funcionalidade para integração das Notas
Fiscais Eletrônicas ao módulo SITRAN, do SIAT;
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 Implantação do projeto Business Intelligence (BI) para o SIAFEM, que
permitirá emissão de relatórios, com bastante flexibilidade, pelos usuários do
sistema. Esses relatórios são possíveis para os anos de 2006, 2007 e 2008;
 Implantação da ferramenta Applinx que permite o desenvolvimento
de funcionalidades que flexibilizam o uso do SIAFEM, inclusive via web,
melhorando a interface do sistema para o usuário;
 Suporte técnico à implantação do Sistema de Gestão da Dívida
Pública, que permite maior segurança e facilidade de relatórios relativos ao
controle da mesma;
 Desenvolvimento de sistema, juntamente com equipe da Secretaria
da Fazenda do Maranhão, permitindo a inclusão da SEFAZ no projeto do
Cadastro Sincronizado Nacional;
 Desenvolvimento de ferramenta que proporciona controle
automático dos processamentos de arquivos de arrecadação, inclusive com
integração ao sistema de voz sobre IP (VOIP), que avisa, via mensagem de voz
por telefone, e também por email, ao pessoal de plantão, quando os arquivos
não são processados;
 Desenvolvimento de sistema para monitorar a temperatura da sala
dos servidores e sala dos no-breaks. O sistema mostra a temperatura de cada
sala e está programado para, através de uma ligação telefônica e alarmes
sonoros e visuais, informar o aquecimento dos ambientes monitorados. Também
é realizada uma ligação para telefones pré-definidos em caso de aquecimento;
 Elaboração de projeto de upgrade de velocidade de Links e
ampliação da rede WAN da SEFAZ com execução em andamento;


Configuração e instalação de 100 novas estações de trabalho;

 Instalação e configuração do novo servidor TED em uma máquina
mais robusta e confiável, substituindo o antigo servidor. Esse servidor é
responsável pela recepção de todas as declarações dos contribuintes, inclusive
de outros Estados via SINTEGRA;
 Substituição dos equipamentos servidores dos postos fiscais para
computadores com maior poder de processamento;


Ampliação dos serviços de telefonia através de Voz sobre IP (VOIP);

 Configuração e distribuição de equipamentos (switches, leitores de
código de barras e estações de trabalho) cedidos em comodato pelo Ministério
da Fazenda para o projeto da Nota Fiscal Eletrônica, inclusive com instalação e
customização do Kit de recepção e armazenamento de Notas Fiscais
Eletrônicas, cedido pelo mesmo;
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 Instalação de novo Firewall com maior poder de processamento,
substituindo o antigo servidor;
 Treinamento básico e avançado no PABX ASTERISK para dois
analistas da GESEG a fim de prepará-los para a elaboração e implementação
do projeto de VOIP para toda a SEFAZ, substituindo a central telefônica atual na
sede e em localidades do Interior;
 Participação em eventos de tecnologia, dentro e fora do Estado, a
fim de manter a equipe de TI atualizada e em sintonia com as tendências do
mercado tecnológico;
 Implementação da Ligação direta via fibra óptica com o TCE para
o uso do SIAFEM;
 Informatização do posto fiscal da Ponte da Amizade com a
utilização de VPN;
 Instalação de Link com a SEFAZ-MA com a finalidade de realizar o
compartilhamento lógico de postos fiscais;
 Desenvolvimento de funcionalidade que permite emissão
automatizada de Certidão de Situação Fiscal e Tributária, além da Dívida Ativa
do Estado, com validação automática pela internet;
 Desenvolvimento de funcionalidade que permite controle WEB de
parcelamento da SEFAZ e da PGE, com emissão de boletos de pagamento e
baixa de parcela;
 Implantação do Módulo de AIDF, integrado ao SIAT, com controle
via DIEF da utilização de documentos fiscais;
 Implantação de rotinas de processamento da arrecadação,
permitindo que a informação do pagamento esteja disponível nos sistemas da
SEFAZ em 15 minutos;
 Desenvolvimento de funcionalidade, via web, para consultas sobre
NF-e, disponibilizada tanto para contribuintes quanto para usuários internos à
rede da SEFAZ-PI;
 Implantação do sistema de gestão da Dívida Ativa do Estado,
substituindo o sistema antigo e integrando com o sistema de parcelamento;
 Customização e implantação do sistema de controle de gastos –
SCG, que permite uma melhor gestão pela UNAFIN;
 Implantação do Sistema Gerenciador Servidor, via Web, com
módulos de solicitação, consulta e autorização de férias;
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 Implantação do Sistema de Controle de Manutenção de
Equipamentos da UNITEC para gerenciar a entrada de equipamentos que
chegam à unidade para manutenção;
 Implantação do Sistema de Acompanhamento de Metas (SAM),
com apoio da equipe da Secretaria da Fazenda do Maranhão;
 Desenvolvimento de funcionalidade que permite consulta de
Manifesto, implantada no site do “Fronteira Rápida”, com resultado do
processamento das informações repassadas pelas transportadoras;
 Adição de novas funcionalidades no DAR WEB, permitindo
pagamento de TVI, Termo de Apreensão de Mercadorias, Aviso de Débito e
Auto de Infração integrados ao banco de dados do SIAT, além da possibilidade
de pagamento on-line, utilizando serviço web do BB – autoatendimento;
 Consolidação dos serviços de segurança na nova plataforma
integrada de antivírus, anti-spam e filtro de conteúdo web;
 Consolidação do uso da ferramenta de monitoramento de
ocorrências (OCOMON), relativas à tecnologia, permitindo um controle de
solicitações de demanda e da resolutividade dessas solicitações. No ano de
2008, o gráfico de atendimento dessas solicitações mostra-nos que a Unidade
de Tecnologia está atendendo, mensalmente mais de 80% dessas solicitações,
sendo que, para o ano de 2009, a meta é melhorar o atendimento para que
esse percentual ultrapasse aos 90%.

TABELA DE COLETA DE DADOS DE ATENDIMENTOS

Mês

jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08

Número de
Chamados não
Encerrados no
Período
Anterior (A)
58
86
68
115
108
113
125
129
147
153
54
66

Fonte: UNITEC/SEFAZ - PI

Número de
Chamados
Abertos no
Mês (B)
373
484
595
514
292
391
276
311
336
249
325
304

Número de
Chamados
Encerrados
no Mês (C)
345
502
548
521
287
379
272
293
330
348
313
304

Número de
Percentual de
Chamados
Atendimento
Pendentes no
(%)
Mês (A+B-C) [D/(B+C)]*100
86
68
115
108
113
125
129
147
153
54
66
66

80,05
88,07
82,65
82,83
71,75
75,20
67,83
66,59
68,32
86,57
82,59
82,16
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GRÁFICO DE ATENDIMENTO
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9. Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação é o setor responsável pelo
relacionamento entre a Secretaria e a imprensa, com o intuito de tornar
públicas as ações realizadas e, consequentemente, otimizar a imagem da SEFAZ
junto ao grande público.
Internamente, temos a missão de aproximar o órgão de seus servidores
que, muitas vezes, desconhecem as experiências bem sucedidas da Secretaria
como um todo.
Para que possamos desempenhar bem nosso papel enquanto
assessores, é necessário material de expediente, aquisição de bons
equipamentos, integração entre a equipe do setor e, principalmente, a
colaboração dos servidores, nossa principal fonte.
Felizmente, em 2008, conseguimos tudo isso! E o resultado é que muitas
notícias produzidas por esta Assessoria tiveram grande repercussão na mídia.
Prova de que nosso relacionamento com a os veículos de Comunicação foi
estreito e de que as estratégias adotadas foram eficazes. Como exemplo,
tomemos as ações abaixo:


Aquisição de máquina fotográfica de alta qualidade;
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Reformulação do boletim informativo “SEFAZ Notícias”;



Modificações no site da SEFAZ;



Aumento do tamanho das fotos;



Disponibilização de espaço para comentários;
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 Maior controle interno do portal, com verificação automática do
número de acessos por matéria, possibilitando identificar as pautas que
despertam maior interesse nos leitores;
 Intensificação do relacionamento com a imprensa, mediante visitas
aos veículos de comunicação e atualização constante do mailing list;
 Realização de entrevista coletiva para divulgação de redução do
IPVA 2009, com a presença de representantes de todos os veículos televisivos,
impressos e dos principais portais;
 Viabilização e cobertura de visitas às empresas que receberam
incentivos fiscais do Estado;
 Cobertura jornalística do 132º CONFAZ, que aconteceu em
dezembro, em Foz do Iguaçu- PR;
 Realização do cerimonial de inauguração da nova sede do
Conselho de Contribuintes;


Participação de cursos nas áreas de:
- Assessoria de Imprensa;
- Educação Fiscal;
- No Seminário Latino-Americano de Comunicação;
- No Intercom;

 Organização de palestra alusiva ao Dia do Empreendedor aos
estudantes do projeto Junior Achievement;


Engajamento em campanhas como Dia da Criança e Natal;

 Realização de campanha de revitalização e para a escolha do
nome da biblioteca da SEFAZ, em parceria com UNAFIN e Escola Fazendária;
 Enfoque mais humanizado nas matérias, com o objetivo de valorizar
os servidores da Secretaria.
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10. Modernização Fazendária
O Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração
Tributária – FUNDAT, objetiva propiciar recursos para o custeamento do
reaparelhamento e reequipamento desta Secretaria, com a finalidade de
atender encargos específicos inerentes ao desenvolvimento, aperfeiçoamento
e fomento das atividades de fiscalização, tributação e arrecadação dos
tributos estaduais.
Verificamos no exercício de 2008, a aplicação de R$ 2.526.131,16, cujos
recursos oriundos do FUNDAT, contemplaram as seguintes áreas:
Na Área de Informatização
 Implantação de sistema de monitoramento eletrônico de circuito
fechado de televisão;
 Desenvolvimento de softwares;
 Aquisição de licença de software;
 Aquisição de impressoras;
 Aquisição de notebooks;
 Aquisição de nobreaks.
Na área de Apoio e Comunicação











Aquisição de mobiliário;
Aquisição de central e aparelhos de ar condicionado;
Aquisição de aparelhos de TV e DVD;
Aquisição de microfones sem fio e caixas de som;
Aquisição de veículos;
Aquisição de aparelhos de fax;
Aquisição de ventiladores e fogões a gás;
Aquisição de máquinas de calcular elétricas;
Aquisição de frigobar,refrigerador e gelágua;
Aquisição de transformador.

Outros Investimentos Realizados
 Contratação de serviços para execução de obras e reformas de
recuperação e ampliação das instalações da sede, postos fiscais e agências de
atendimento do Estado;
 Realização do curso de argumentação jurídica;
 Inscrição dos servidores desta secretaria em cursos de capacitação;
 Realização de cursos de treinamento e aperfeiçoamento para
servidores da SEFAZ-PI.

