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Mensagem do Secretário
Em 2009, a Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí manteve e fortaleceu seu compromisso de incrementar a receita e
auxiliar no controle da despesa, promovendo o equilíbrio fiscal-financeiro e contribuindo, assim, para o desenvolvimento
sustentável do Estado.
Resultados substanciais vem sendo alcançados ano após ano e, embora 2009 tenha sido um ano difícil em razão da severa
crise financeira mundial, que atingiu não só a economia brasileira, bem como a dos Estados, o Piauí teve um desempenho
animador. Sua principal receita própria, o ICMS cresceu 12,67% de 2008 para 2009, saltando de R$ 1.398,88 milhões para R$
1.576,18 milhões. A arrecadação total de tributos destaca-se mais uma vez em relação ao ano anterior, ratificando a evolução
constante da receita própria do Estado, graças a ações eficazes nas áreas de administração tributária, modernização
tecnológica e administrativa, bem como de fiscalização da Secretaria da Fazenda, passando de R$ 1.660,12 milhões em 2008
para R$ 1.865,16 milhões em 2009, registrando um incremento de 12,35%.
Dentre as várias atividades realizadas, faz-se necessário ressaltar a plena operacionalização de todos os módulos Sistema
Integrado da Administração Tributária – SIAT, a exemplo da Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF, Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e, Guia de Informações do Valor Adicionado – GIVA, Guia de informações do ICMS, Substituição Tributária,
Arrecadação, Benefício Fiscal, Cadastro, Tabelas do Sistema (Relatórios), e SIPAF (Controle do Processos)
Ainda em relação à modernização fazendária, enfatiza-se, que as melhorias no âmbito tecnológico e operacional foram
diretamente proporcionais à aquisição e aperfeiçoamento de sistemas, o que permitiu celeridade, segurança e qualidade na
execução dos trabalhos.
Destaque também, para as ações desenvolvidas pela Superintendência da Despesa, no controle e acompanhamento dos
gastos públicos, permitindo que, por mais um ano, o Piauí cumprisse as metas estabelecidas no Programa de Reestruturação e
Ajuste Fiscal do ano de 2009, com possibilidade de contratação de novas operações de crédito para até 2013.
As ações concretizadas no decorrer do ano por esta Secretaria são evidenciadas separadamente neste relatório, por área
de atuação e unidades administrativas, sendo que as mesmas de forma harmônica, integraram-se na consecução dos objetivos
estabelecidos, possibilitando ao Estado atuar de forma eficaz na prestação de serviços à sociedade.

Antônio Rodrigues de Sousa Neto

Secretário da Fazenda do Estado do Piauí
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1. Arrecadação
Os resultados favoráveis da arrecadação em 2009 foram derivados, principalmente, dos procedimentos
adotados em relação ao controle da arrecadação, das ações empreendidas pela fiscalização e da tributação
legalmente aplicada.
Comparando-se o exercício de 2009 ao de 2006, constatou-se que a arrecadação acumulada de tributos
aumentou 54,77% em termos nominais, variando de R$ 1.133,91 milhões para R$ 1.754,97 milhões, de acordo com a
representação gráfica a seguir:

Estado do Piauí: Arrecadação Total de Tributos
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Fonte: GECAD/SEFAZ-PI
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O desempenho crescente da receita tributária foi resultante do crescimento da arrecadação do ICMS, que teve
um acréscimo de 47,03%, em termos nominais, no interstício de 2006 a 2009, equivalendo, em 2009, a 89,81% da
arrecadação total de tributos, demonstrado no gráfico abaixo:

Estado do Piauí: Arrecadação de ICMS
(Valores Nominais)
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Ademais, os tributos restantes (ITCMD, IPVA e Taxas) evidenciaram um crescimento percentual de 59,97% na
arrecadação, no período compreendido entre os anos de 2006 e 2009, em termos nominais. Observa-se que o IPVA
cresceu 64,77% no período de 2006 a 2009, conforme exposto na representação gráfica seguinte:

Arrecadação de IPVA e demais Tributos e Taxas
R$ Mil
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Fonte: GECAD/SEFAZ-PI
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No tocante as transferências constitucionais repassadas ao Estado do Piauí, através do Fundo de Participação
dos Estados – FPE, houve um acréscimo de 28,48%, em termos nominais, entre 2006 e 2009, já deduzidos os valores
relativos ao FUNDEF/FUNDEB, 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

Vale destacar, por oportuno, que em razão da redução da alíquota do IPI para alguns produtos, tais como veículos,
eletrodomésticos da linha branca, materiais de construção civil, dentre outros, a receita tributária do Estado superou os recursos do
FPE em 12,16% no ano de 2009.
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2. Administração Financeira e Contábil do Estado
A gestão financeira, contábil e orçamentária do Estado é executada 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 registro e controle da receita e da despesa.

Execução Orçamentária
No Balanço Orçamentário do Estado do Piauí no exercício de 2008, verifica-se que a receita arrecadada em
2009, deduzidas as transferências constitucionais e as contribuições para a formação do FUNDEB, foi de R$
5.191.233.871 (cinco bilhões, cento e noventa e um milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e um
reais), representando um incremento de 18,40 % em relação à receita prevista.
De outra parte, as Despesas executadas no valor de R$ 5.261.164.181 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e um
milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais), representando 89,88 % do total previsto.
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No demonstrativo a seguir, observa-se que o Estado obteve um déficit orçamentário no valor de R$ 69.930.311
(sessenta e nove milhões, novecentos e trinta mil, trezentos e onze reais), decorrente da diferença entre o total das
receitas realizadas e as despesas empenhadas no exercício de 2009.

O quadro a seguir, demonstra o Resultado Financeiro apurado nos Balanços Patrimoniais de 2008 e 2009, quando
registrou um Superávit Financeiro de R$ 131.173.669 (cento e trinta e um milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e
sessenta e nove reais) e R$139.918.480 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta
reais), respectivamente.
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Dívida Pública
A Dívida Fundada é oriunda de obrigações assumidas através da realização de operações de crédito interna e
externa.
A Dívida Fundada Interna, no ano de 2009, registrou um ligeiro crescimento nominal da ordem de 6,23 % em
relação a 2008, motivado especialmente pela contração de novas operações de crédito, destinadas à infraestrutura
de transportes.
O demonstrativo a seguir, apresenta a variação do Estoque da Dívida Fundada Interna, no biênio 2008/2009.
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Quanto à Dívida Externa, observa-se uma mínima variação para maior em 0,68%, mantendo-se praticamente
estável, evoluindo de R$ 74.922.457 (setenta e quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinqüenta
e sete reais) em 2008, para 75.432.988(setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
oito reais).

No gráfico a seguir, verifica-se a evolução da Dívida Fundada do Estado do Piauí, suprimido os Precatórios.
Observa-se um crescimento no período de 2000 a 2002 e uma redução no interstício de 2004 a 2008, com uma
pequena elevação em 2009, em decorrência da realização de novas operações de crédito.
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Operações de Crédito
Em 2009, o Estado do Piauí contraiu operações de crédito junto ao BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, graças
ao equilíbrio financeiro-fiscal, bem como a sua capacidade de endividamento e pagamento. Veja-se o demonstrativo:

Dívida Consolidada Líquida
A dívida Consolidada Líquida em 2009 atingiu o patamar de R$ 2.434.575.147 (dois bilhões, quatrocentos e trinta
e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais), ficando bem aquém do limite
estabelecido pela LRF, ou seja, podendo ultrapassar em duas vezes a Receita Corrente Líquida, que foi de R$
4.043.264.624 (quatro bilhões, quarenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e vinte e quatro
reais).
De acordo com resolução do Senado Federal, estados e municípios podem se endividadem em até 2 vezes a
sua Receita Corrente Líquida – RCL.. O Estado do Piauí, embora tenha contraído novas operações de crédito,
demonstrou em 2009 a robustez de sua saúde financeira. O Estado do Piauí permanece com o endividamento dentro
dos parâmetros estabelecidos pela LRF com um percentual de 60,21% entre a Dívida Consolidada Líquida – DCL, e a Receita
Corrente Líquida – RCL, conforme demonstrativos a seguir:
- 15 -
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Comparativo DCL x RCL
4.500
4.000
3.500
3.000

3.054

2.886

2.500
2.000
1.500
1.000

4.043

3.832
2.850

2.908

2.088
1.759

1.940

2.632 2.711
2.358 2.487

2.435
1.954

1.821

500
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007
RCL

Fonte: GASEC/SEFAZ-PI
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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
De acordo com a PORTARIA GSF Nº. 281, de dezembro de 2005, atualizada pela Portaria GSF Nº 104/2008, de 22
de março de 2008, que dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, a Unidade
Adminsitrativo-Financeira é órgão diretamente subordinado ao Secretário da Fazenda e tem como competências:
I. Promover as condições necessárias para a alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros
necessários à operacionalização da Secretaria da Fazenda;
II.Promover a integração das atividades de apoio à Secretaria da Fazenda;
III. Providenciar a efetivação do inventário físico de materiais de consumo e permanente;

IV. Exercer outras competências inerentes á sua área de atuação.

Gerência de Apoio Administrativo – GEADM
Além de dar continuidade às ações já implementadas em anos anteriores, a GEADM inovou realizando outras
atividades importantes nas áreas de transporte, protocolo, patrimônio, controle de documentos, apoio administrativo,
compras e recursos, contratos, e infraestrutura, como:
 Curso de capacitação para condutores;
 Curso de aperfeiçoamento de atendimento;
 Implantação da etiqueta com código de barras para controle patrimonial;
 Campanha sobre a importância do controle patrimonial e responsabilidade sobre os bens patrimoniais,
através de mensagens postadas no site da SEFAZ;
- 18 -
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 Transferência de documentos dos depósitos localizados nos postos fiscais dos Noivos e Modelo;
 Recolhimento de documentos da GECON, GEDIP, GEFOR, COJUR e UNIFIS para o arquivo geral;


Higienização, organização técnica e acondicionamento dos documentos que chegam ao arquivo geral;



Eliminação de documentos fiscais;



Acompanhamento dos arquivos correntes;



Atendimento de solicitações de documentos feitas pela SEFAZ e por funcionários públicos e contribuintes

Depósito da Pedro Freitas - Equipe trabalhando na organização técnica dos
documentos

Depósito da Pedro Freitas - Arquivo geral

- 19 -
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Depósito da Pedro Freitas - equipe trabalhando na eliminação dos documentos



Criação do Núcleo de Apoio Administrativo;



Elaboração da cartilha de Dicas de Consumo Consciente;



Planejamento de compras Sede/UNITRAN para viabilizar a contratação de aquisições contínuas;



Aquisição de lixeiras seletivas;



Aquisição de câmeras para instalação no prédio-sede;
- 20 -
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Criação da Coordenação de Compras e Recursos;



Regulamentação, através de Portaria, dos procedimentos relativos à supervisão e fiscalização dos contratos e
outros ajustes celebrados no âmbito da SEFAZ;



Regulamentação, através de Portaria, das contratações de serviços de natureza continuada, exigência para
cumprimento da disposição do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93;



Troca de quadros de distribuição elétrica;



Instalação de câmeras no prédio-sede;



Estruturação do núcleo de infraestrutura com equipe de engenharia civil e elétrica;



Diversas reformas executadas pela NINFE em 2009:

- Reforma do PF de Miguel Alves – Município: Miguel Alves – R$ 14.598,08
- Reforma PF Lagoa Seca – Município: Fronteiras – R$13.563,86
- Reforma PF Retiro – Município: Cajueiro da Praia – R$ 35.564,00
- Reforma Setor de Inteligência – Município: Teresina – R$ 54.333,31
- Reforma Posto Fiscal Pau Ferro – Município: Pio IX – R$ 8.927,39
- Reforma Climatização UNIFIS Sede – Município: Teresina – R$ 228.880,00

- 21 -
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PF MIiguel Alves antes

PF MIiguel Alves – depois da reforma

PF Retiro - antes da reforma

PF Retiro – depois da reforma
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Assessoria de Controle de Gestão - ACG
No exercício de 2009 houve uma intensificação e maior absorção de atividades pela Assessoria de Controle de
Gestão – ACG, tendo como referência o exercício de 2008, ano de implantação deste setor. Esse incremento na
atividade funcional é decorrente de um planejamento estratégico, com o estabelecimento de diretrizes para uma
maior otimização da execução das atividades, adotado no início do ano corrente. Dentre as atividades de maior
relevância desenvolvidas por este setor, destacam-se:


Elaboração do Manual Prático de Atividades, com a implantação de procedimentos de controle;



Visita técnica realizada a cada Gerência Regional de Atendimento;



Coordenação e elaboração da Justificativa de Inspeção-TCE/PI das contas do exercício de 2008;

 Capacitação para a prática de retenções tributárias (ISS, INSS), exigências para execução da despesa
pública, direcionada às Supervisões Financeiras de todas as Unidades Gestoras da SEFAZ;
 Disseminação do Seminário de Direito Público de 2009 com foco na temática “Gestão e Fiscalização de
Contratos”;
 Execução de Auditorias Internas nos setores do Núcleo de Contratos, Núcleo de Patrimônio, Núcleo de
Suprimentos, Núcleo de Transportes, Setor de Coordenação de Estágio, Retenção da Contribuição
Previdenciária dos Processos de Despesa;


Emissão de Parecer Contábil/Jurídico;



Implantação de procedimentos para execução das retenções tributárias (Check List);



Análise dos processos de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos;



Coordenação das Prestações de Contas mensais (TCE-PI) das Unidades Gestoras desta SEFAZ;
- 23 -

Relatório de Gestão 2009

Grupo de Educação Fiscal do Piauí – GEFE
Durante o ano de 2009, o Grupo de Educação Fiscal do Piauí ampliou suas atividades por todo o Estado através
da criação dos subgrupos nas Gerências Regionais de Atendimento, da execução de capacitação para novos
disseminadores em Educação Fiscal e participação em eventos locais. Dentre as ações realizadas, destacaram-se:


Formação dos subgrupos das GERAT´s de: Campo Maior, Floriano, Piripiri, Picos e Oeiras;



Realização de Encontro com os gestores dos Órgãos Públicos para apresentação do Programa e solicitação
de envolvimento na execução das ações de Educação Fiscal;



Encontro de Tutores para apresentar a nova Plataforma a ser utilizada pelo GEFE-PI no curso de formação de
Disseminadores;



Curso de Disseminadores de Educação Fiscal on-line para 550 Técnicos e Professores;



Participação na IV Feira dos Municípios;

Feira dos Municípios 2009 – estande do programa de educação fiscal

Encontro de tutores – curso de formação de disseminadores

- 24 -

Relatório de Gestão 2009



Participação no desfile do dia 07 de setembro abordando temas relativos à pratica de cidadania através das
escolas: U.E. Gov. Freitas Neto, U. E. Prof. Milton Aguiar, U.E. Prof. Darcy Araújo, U.E. Didácio Silva, ETE. Prof.
João Mendes Olímpio de Melo;



Culminância do Projeto Corpo a Corpo com a “Ação Piauí Nota 10”, ambos realizados de forma simultânea
nas cidades de Floriano, Oeiras, Picos, Campo Maior, Parnaíba, Piripiri, com participação dos alunos da rede
pública estadual que repassaram à sociedade informações sobre a função socioeconômica dos tributos e a
importância da fiscalização da aplicação desses tributos, que são pagos pela própria sociedade quando
efetua uma compra;

Projeto “Corpo a Corpo” e “Ação Piauí nota 10”

Participação no desfile de 07 de setembro
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Escola Fazendária - ESAFAZ
Em virtude da necessidade de priorizar esforços para a melhoria da qualidade de vida do servidor e de sua
integração ao ambiente de trabalho, foi promovida uma melhor adequação da estrutura organizacional da Escola
Fazendária, que resultou na criação de um novo setor, o Núcleo de Eventos. Este núcleo tem o importante papel de
fornecer apoio logístico à realização e acompanhamento de eventos da própria Secretaria da Fazenda e dos diversos
órgãos e entidades do Estado que utilizam estrutura física e equipamentos da Escola.
A Escola tem dado ênfase especial à implementação de diversos eventos que refletem uma política de gestão
de recursos humanos voltada a um intenso programa de capacitação dos servidores fazendários, desenvolvendo
diversos programas, cursos, treinamentos e seminários. Para dar suporte a esse objetivo institucional a Supervisão de
Capacitação e Treinamento - SUTRE tem envidado os melhores esforços para qualificar o pessoal e desenvolver uma
cultura organizacional voltada para resultados eficazes. O quadro abaixo evidencia este panorama:

Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS EM 2009
600
Fonte: ESAFAZ/SEFAZ-
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Também merece destaque, dentre as ações executadas pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas –
CODEP, por intermédio de sua Supervisão de Qualidade de Vida – SQV, as atividades culturais específicas voltadas à
promoção do bem-estar do Servidor Fazendário e de sua integração ao ambiente de trabalho e familiar.
Além das atividades supramencionadas, podemos destacar outras de fundamental importância realizadas no
decorrer do ano de 2009, dentre as quais:
 Controle e Acompanhamento dos Estagiários;


Mensagens de felicitações aos Servidores da SEFAZ no mês do aniversário;



Apoio à iniciativa do servidor - lançamento do livro “Incentivo Fiscal e Desenvolvimento no Brasil -1950 a 2007”,
do auditor fiscal, Francisco Celestino de Sousa;



Campanha de Cunho Social – Arrecadação de alimentos e donativos para famílias desabrigadas em virtude
das enchentes.

Gerência de Gestão de Pessoas – GEPES
A Gerência de Gestão de Pessoas atualizou suas atividades, organizando os dados cadastrais dos servidores
fazendários e a estrutura organizacional da SEFAZ, através da implementação do Regimento Interno e do
Organograma.


Implantação da Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório – 1ª etapa;



Regularização da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social) da Sede e das
nove Gerências Regionais, relativa ao período de janeiro/04 a julho/09, em parceria com a Controladoria
Geral do Estado (CGE), estando a Certidão Negativa de Débitos atualizada;



Conclusão da alimentação no Sistema de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual da Administração
(SEAD), referente aos dados pessoais e ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores ativos e inativos
da SEFAZ;



Atualização do Organograma da SEFAZ;
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Implantação do módulo de prontuários no Sistema de Cadastro do Servidor;



Regulamentação da Licença Capacitação;



Inserção da Gratificação de Incremento de Arrecadação – GIA METAS na composição da remuneração dos
fazendários;



Conferência do CPF e PASEP dos fazendários para detectar servidores com mais de um emprego, através do
site do Banco do Brasil;



Otimização do cadastro dos servidores, com destaque para:



Atualização do currículo dos servidores;



Conferência e atualização do cadastro de licenças prêmio/capacitação;



Atualização da árvore das unidades de acordo com o novo regimento interno;



Cadastro dos novos cargos comissionados e função gratificada criados conforme LC Nº 113/2008;



Extinção de agências e exclusões de funções gratificadas de acordo com o novo regimento interno;



Conferência dos servidores e suas lotações de acordo com a árvore das unidades do Sistema de Cadastro do
Servidor;



Padronização dos códigos utilizados nas ocorrências;



Atualização e correção de falhas no sistema de férias do servidor.
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Gerência de Execução Financeira e Orçamentária – GEFOR
Em 2009, a Gerência de Execução Financeira e Orçamentária continuou seu trabalho de acompanhamento dos
pagamentos, despesas e orçamento, além da elaboração da programação de pagamento de despesas, registro e
controle das disponibilidades e levantamento das conciliações bancárias. Destaque para:


Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da SEFAZ;



Criação do Núcleo Administrativo Financeiro, diretamente ligado à Supervisão Financeira, para executar
serviços de retenções tributárias;



Aperfeiçoamento com relação ao Sistema de Controle de Gastos - Infogastos e ao Programa de Controle de
Diárias.

Comissão Permanente de Licitação – CPL
Nesse ano de 2009, a Comissão de Licitação realizou o maior número de licitações dos últimos 05 (cinco) anos,
atendendo à meta de não fragmentar as compras e reunir vários itens ou objetos afins para realizar processos
licitatórios nas modalidades convite, tomada de preços e pregão, tendo utilizado preferencialmente a última na
aquisição de bens e serviços comuns, com vistas à obtenção de uma maior economia nas compras e contratações
realizadas por este órgão, já que o pregão permite a redução dos valores das propostas inicialmente apresentadas,
através de rodada de lances e negociação de preços com a empresa vencedora.
Assim, obteve a economia de R$ 160.526,50 (cento e sessenta mil reais, quinhentos e vinte e seis reais e cinqüenta
centavos) nos processos licitatórios em relação ao valor orçado previamente pela SEFAZ para as modalidades
convencionais e ao valor médio das propostas originalmente ofertadas para a modalidade pregão.
A CPL também iniciou a utilização da modalidade Pregão Eletrônico, através do Sistema da Web “Licitações-e”
do Banco do Brasil, objetivando ampliação da competição, maior transparência e economicidade, já que os licitantes
não precisam estar presentes no órgão para participar do certame, sendo os lances ofertados virtualmente e todas as
fases da licitação realizadas na forma eletrônica, com consulta franqueada a quaisquer interessados no sitio
www.licitacoes-e.com.br.
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Foi também disponibilizado um link no sitio da SEFAZ – www.sefaz.pi.gov.br/Instituciona/Licitações, em que
constam todos os editais de licitação publicadas pela SEFAZ, permitindo aos interessados baixarem os arquivos
correspondentes, sem que tenham que se deslocar à Comissão de Licitação deste órgão.
Também durante esse ano, a SEFAZ investiu na qualificação dos membros da CPL, através da participação nos
seguintes eventos: “Seminário Estadual de Direito Público”, “Curso sobre as Políticas de Aquisições do BID” e “Prática na
Elaboração de Termo de Referência e as Normas de Elaboração do Edital nas Licitações Públicas”, tendo a Comissão
disseminado aos servidores da SEFAZ das áreas interessadas os conhecimentos obtidos nas referidas capacitações,
mediante palestras proferidas pelos membros da Comissão para exposição do conteúdo repassado nos referidos
cursos, além de ministrar Curso de “Noções Básicas sobre Licitações” dirigido a gerentes e servidores das Gerências
Regionais de Atendimento.

Dem onstrativo de Processos Analisados pela CPL - Ano 2009
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4. Administração Tributária
Gerência de Tributação - GETRI
Em 2009, a Gerência de Tributação, focada no planejamento estratégico da SEFAZ, direcionou grande parte dos
seus esforços a realizar ajustes e adaptações no Regulamento do ICMS, bem como sua divulgação.
Dentre os ajustes realizados destacamos o novo processo para a restituição de indébitos e a implementação das
novas normas sobre as operações de exportação e importação de produtos do exterior.
Este ano, também, foi realizada a consolidação dos 08 (oito) atos normativos que regulam a pauta fiscal.
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. Como exemplo, podemos citar, a
Portaria Gasec nº 502/2009 que alterou a Portaria Gasec nº 210/2009, que implementa a cobrança de ICMS
complementar, 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:
• 04 (vinte e um) decretos autônomos;
• 16 (vinte e seis) decretos alteradores ou atualizadores de normas já existentes;
• 47 ( quarenta e sete) decretos de concessão de incentivos fiscais a empreendimentos industriais e
agroindustriais na forma da Lei nº 4.859/96;
• 17 (dezessete) decretos que alteram os decretos de incentivos já existentes;
• 25 (vinte e cinco) atos normativos que estabelecem pautas fiscais;
• 18 (dezoito) portarias normativas autônomas;
• 12 (doze) portarias alteradoras das portarias normativas;
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• 77 (setenta e sete) portarias para conceder regimes especiais;
• 123 (cento e vinte e três) regimes especiais;
• 06 (seis) orientações de serviço,
• 919 (novecentos e dezenove) pareceres versando sobre os mais diversos temas, como respostas à consultas,
restituição de quantias indevidamente recolhidas, regimes especiais de tributação, dentre outros;
• 07 (sete) comunicados;
• 07(sete) projetos de lei ordinária, dos quais 05 (cinco) já devidamente aprovados e publicados.
Dentre outras atividades desenvolvidas e dos atos acima mencionados merecem destaque:
• minuta do projeto de lei que altera a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989 que dispõe sobre o ITCMD. Este
projeto visa adequar à atual lei conforme o novo código civil;
• lei nº 5.913, de 05 novembro de 2009 que dispõe sobre a dispensa dos débitos fiscais referentes à multas, juros
de mora e correção monetária, decorrentes do atraso no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA, e das Taxas Estaduais arrecadadas no exercício da competência do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PI;
• participação como palestrante no 2º Seminário sobre o Simples Nacional nas cidades de Teresina e Floriano
com a presença da União, Estado e Município;
• atendimento a aproximadamente 1.500 consultas realizadas através do fale conosco;
• disponibilização em meio eletrônico, na página da Secretaria, de vários dos requerimentos que o contribuinte
precisa preencher para solicitar benefícios.
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Gerência de Informações Econômico-Fiscais - GIEFI
Coordenação de Cadastro - COCAD
A Coordenação de Cadastro de Contribuintes - COCAD, subordinada à GIEFI, responsável pela manutenção e
gerenciamento do cadastro apresentou a seguinte movimentação no período de 2009:
QUANTIDADE
4.389
439
596
4.495

PROCEDIMENTOS CADASTRAIS
Cadastramentos
Baixas
Cancelamentos
Alterações diversas
Fonte: COCAD/SEFAZ-PI

É válido ressaltar também, que no exercício de 2009, concretizou-se a descentralização dos procedimentos
cadastrais em todo o estado, medida esta, que proporcionou celeridade no processo de atendimento ao contribuinte.

Coordenação de Estudos Econômico-Fiscais - COEFI
No âmbito desta 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. Dentre estas atividades, podemos destacar a implantação de novos segmentos econômicos para
emissão da Nota Fiscal eletrônica e a implantação da Escrituração fiscal Digital.

Gerência de Controle da Arrecadação – GECAD
Responsável pelo controle da arrecadação, a GECAD trabalha em sintonia fina com a Unidade de Tecnologia da
Informação – UNITEC, e tem se mostrado eficaz nas suas tarefas. Segue abaixo algumas das atividades desenvolvidas
pela Gerência.
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Coordenação dos Recursos do Crédito Tributário - CORET
No ano de 2009, esta coordenação realizou os seguintes trabalhos:
 Cobrança e acompanhamento dos 500 maiores devedores através de convocação para regularização;
 535 processos formalizados de parcelamento;
 415 cobranças de parcelamentos realizados;
 2.196 acompanhamentos e cobranças de processos de Aviso de Débito e Autos de Infração;
 Normalizações dos processos anteriores através da inclusão no sistema/SIAT;
 Atendimento e acompanhamento dos contribuintes referentes ao conta corrente com relação a sistemática da
DIEF.

Coordenação de Acompanhamento da Receita Tributária - COART
Durante 2009, a coordenação desenvolveu as atividades abaixo:
•

Acompanhamento mensal do processo de digitação do DAR manual, executado pelas GERAT’s;

•

Elaboração de planilhas de acompanhamento das atividades de controle da conciliação, elaboradas por
este setor;

•

Elaboração de relatórios para atendimento da demanda do GABINETE, SUPREC, SUDESP, GEFIN, GERAT’S e
COTEPE;

•

Elaboração de relatório trimestral do cumprimento das metas de trabalho obedecendo a Portaria GSF Nº
206/2009;

• Controlar semanalmente o Relatório de Transferência Constitucional - RTC de informação para a GEFES
(Gerência de Execução Financeira Estadual);
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•

Fechamento da arrecadação mensal até o 5º dia útil do mês subseqüente;

•

Análise de processos com assuntos diversos (restituição, compensação de crédito, isenção, retificação, etc.)
com posterior encaminhamento para: UNATRI, GEAUD, GIEF, DECCOTERC, UNIFIS, SUPREC, UNITRAN,
Procuradoria Fiscal e outros;

•

Celebração do contrato de prestação de serviços de arrecadação de tributos estaduais por meio de
Documentos de Arrecadação (DAR) junto ao UNIBANCO.

Controle de Impostos Diretos e Taxas – COCIM
As atividades desenvolvidas pela COCIM, durante o ano de 2009 foram:


Envio de Notificações de Lançamento de IPVA, exercícios fiscais de 2004 a 2008, para os proprietários,
inadimplentes, dos veículos de placas com terminações de 1a 9 e 0;



Monitoramento (controle) das isenções e imunidades concedidas, exercício fiscal 2008, na capital e interior:



Realização de treinamento para a anistia do IPVA – Lei 5.913/09, para operacionalizar o sistema SNA e sistema
DETRAN, no dia 18 de novembro, sendo o público alvo funcionários das gerências regionais;



Atendimento aos contribuintes para esclarecimento quanto ao pagamento em cota única e parcelamento
com relação à anistia;



Efetivação de Parcelamento de débitos referente ao IPVA de exercícios anteriores;



Realização de Convênio com a FIPE para a liberação da tabela de valores venais, exercício 2010, dos veículos
da frota ativa do Estado;



Monitoramento das isenções e imunidades concedidas, exercício fiscal 2008, capital e interior;



Lançamentos de IPVA de veículos novos, adquiridos em 2009 ou em anos anteriores ainda não lançados;
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Informação a UNATRI via despacho, para atendimento dos 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 atrasos, referente ao parcelamento de
IPVA.

5. Unidade de fiscalização
Em 2009, 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 pela Unidade.

Gerência da Auditoria – GEAUD


Realização de Auditorias Fiscal – contábil, durante o exercício de 2009, em 96 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, comunicações e Indústria, resultando na lavratura de
1.371 Autos de Infração e 803 Avisos de Débitos;



Concedeu a baixa de inscrição no CAGEP de 422 empresas em todo o estado, proferiu 5.861 pareceres fiscais
e realizou 795 procedimentos fiscais entre diligências, vistorias e termos de não conformidade nos diversos
processos formalizados;



Participou 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, GT 54 – Comércio
Exterior e GT 51 – ITCMD;
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Realizou o monitoramento 699 empresas, viabilizando o recolhimento de imposto declarado e não recolhido,
bem como corrigindo as informações inexatas contidas nas declarações: DIEFs e GIA ST;



Aproximação do Fisco com a Universidade Federal do Piauí – PI através de reunião com os responsáveis pelo
setor Tecnológico objetivando o credenciamento da instituição para a realização de procedimentos de
homologação de sistemas referentes ao Programa Aplicativo Fiscal – PAF no ECF;



Realização de reuniões entre representantes da UNIFIS, COJUL e CCE a fim de conhecer e analisar os resultados
dos julgamentos nas instâncias administrativas da SEFAZ, bem como obter subsídios para o aperfeiçoamento
dos procedimentos fiscais;



Atualização e inserção no SIAT dos procedimentos relativos a Roteiros de Fiscalização e Auditoria Fiscal –
Contábil através da formação de uma comissão específica de auditores fiscais, com o intuito de desenvolver e
implementar novos padrões de trabalho nas auditorias da SEFAZ-PI;



Definição de novos procedimentos relativamente aos processos de inscrição e alteração cadastral de
empresas culminando com a descentralização dos processos nas agências de atendimento;



Diligências junto à UNATRI no sentido de provocar alterações na legislação do ICMS do Piauí visando
aperfeiçoar as ações desenvolvidas nos Grupos Operacionais de Fiscalização;



Realizou atividades de fiscalização em 60 postos revendedores na Gerência Regional de Teresina, 20 na
Gerência Regional de Parnaíba e 15 na Gerência Regional de Picos para a verificação da situação cadastral,
dos estoques e do controle de qualidade dos combustíveis;



Participação e auxílio na elaboração nos seguintes cursos oferecidos pela SEFAZ: utilização do SIPAF no
Monitoramento de Empresas, Excel Avançado, SPED Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica e Sistema ECFc na Capital e
nas Diretorias Regionais ;

- 37 -

Relatório de Gestão 2009


Criação de procedimentos atualizados para a cobrança do ITCMD com base em projetos desenvolvidos por
outras secretarias da fazenda, nos estados;



Transferência de sede do Núcleo de Controle e Arquivo de Notas Fiscais – NUCONF (sala de notas) para um
novo prédio, com instalações amplas e modernas, próximo ao edifício sede da SEFAZ, a fim de melhorar e
agilizar o trabalho do setor.

Gerência de Suporte à Ação de Fiscalização – GESAF


Constituição e instalação, em sede própria, de um Grupo Operacional de Inteligência Fiscal;



Participação em cursos e encontros nacionais dos Auditores lotados no Grupo de Investigação Fiscal;



Homologação e sugestão de relatórios para o monitoramento do contribuinte, dentro do SIAT;



Monitoramento dos maiores contribuintes da DIEF que apresentaram débito no Conta-Corrente e distorções nos
relatórios de monitoramento;



Monitoramento do cálculo do incentivo fiscal de todas as empresas detentoras deste benefício;



Constituição de uma equipe para acompanhar o envio dos arquivos SINTEGRA, cobrança e suporte ao
contribuinte;



Efetivação do convênio com o TCE-PI, através do acesso on-line e da base de dados das prestações de
contas, para cruzamento de informações fiscais;



Monitoramento das empresas do SIMPLES NACIONAL;



Seleção de 101 empresas, para auditoria fiscal, em razão do monitoramento, denúncias recebidas e sugestões
das GERAT’s;
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6. Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito – UNITRAN
Unidade de grande relevância para a Receita Estadual, a UNITRAN é fruto de uma reestruturação da SEFAZ em
2009, que incluiu, dentre outras estruturas, a Unidade de Coordenação de Atendimento – UNICAT. A seguir as ações
mais relevantes da Unidade:

Gerência de Trânsito – GTRAN
•

Implantação parcial do projeto Sefaz Expresso, a implantação não se realizou diretamente nas transportadoras,
mas no PF da Tabuleta em virtude de problemas no Link da Telemar;

•

Com um corpo funcional composto por 16 servidores o Sefaz Expresso está processando, 46% dos documentos
fiscais da seção de Transportadoras Conveniadas;

•

Implantação do projeto de Reengenharia, onde foi realizado o deslocamento dos digitadores para linha de
atendimento buscando diminuir o tempo gasto na execução dos trabalhos e a desburocratização dos
trabalhos desenvolvidos pelos coordenadores e supervisores;

•

Realização do curso “Crimes Contra Administração Pública”, visando o aperfeiçoamento dos Servidores;

•

Elaboração do material didático do curso “ICMS Transporte”.

Seção De Transportadoras Conveniadas


Cobrança e regularização dos TVIs pendentes de pagamento junto às transportadoras que são fiéis
depositárias;



Mudança de procedimentos internos para dar mais agilidade no atendimento aos contribuintes e aumentar a
quantidade de notas processadas;
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Análise constante das notas retidas e dos relatórios de blitz pendentes para possibilitar a cobrança ou a feitura
de termo de responsabilidade;



Trabalho de acompanhamento e suporte às Seções de Transportadoras do interior: Picos, Floriano e Parnaíba;



Análise das mudanças na legislação para fechar os procedimentos e padronizar o atendimento do setor nos
turnos da manhã e da tarde;



Início das atividades do projeto Sefaz Expresso como forma de agilizar e otimizar o volume de notas
processadas, começando com as transportadoras Ramos e Termaco;



Aumento na triagem de notas fiscais com suspeita de irregularidade para que a blitz possa verificar as
mercadorias;

Fiscalização Itinerante


Monitoramento e definição de rotas normais e clandestinas de acesso ao Estado, de acordo com
intensificação de atuação das equipes volantes nas divisas e distribuição de quatro Postos Móveis em regiões
estratégicas, estes últimos dispostos na 6ª, 8ª, 9ª e 10ª Regiões Fiscais;



Identificação de depósitos clandestinos, na Capital e no interior, com atuação fiscal efetiva de levantamento
de estoque de mercadorias, cobrança dos impostos, multas e taxas devidos e intimação para inscrição junto
ao Fisco Estadual;



Ampliação do efetivo militar para atuação junto às equipes de fiscalização, em parceria com o Batalhão de
Polícia Rodoviária Estadual;



Operações conjuntas entre a GTRAN/COFIT, DECCOTERC, DELEGACIA DE ENTORPECENTES, PRF, ANTT,
SECRETARIA DE TRANSPORTES, POLÍCIA CIVIL, IBAMA E MINISTÉRIO PÚBLICO;
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Operações quinzenais realizadas no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 316, nesta Capital, com
abordagens a veículos de grande, médio e pequeno porte, bem como veículos de transporte de passageiros,
com o objetivo de identificar e coibir o transporte de mercadorias e de passageiros em situação fiscal irregular;



Participação das equipes de Blitz nas operações realizadas semanalmente pelo Batalhão de Polícia Rodoviária
Estadual nas Pontes Metálica, da Amizade e Ponte Nova, e Teresina, bem como nas rodovias estaduais PI 112,
113 e 130;



Apreensão dos mais diversos tipos de mercadorias em circulação pelo Estado, em situação fiscal irregular;



Triagem e averiguação de documentos fiscais e mercadorias nas Transportadoras conveniadas, com
disposição de 02 (duas) equipes de Blitz por quinzena, à disposição da Coordenação de Transportadoras;



Trabalho de apoio e realização de operações de fiscalização em veículos de pequeno e médio porte, no Posto
Fiscal da Tabuleta, Postinho e Taboca;



Intensificação das atividades do Grupo de Inteligência Fiscal, em parceria com agentes da Delegacia
Tributária, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e Delegacia de Combate ao Crime Organizado.
Levantamento de informações, através do monitoramento de passes fiscais, apuração de denúncias
encaminhadas pelo Disque-Denúncia ou diretamente para a COFIT;



Integração de bases de dados com Grupos de Inteligência Fiscal de outros Estados, para controle de
movimentação de mercadorias e prevenção de ilícitos fiscais;



Aquisição de 10 viaturas L-200 para aprimoramento do trabalho de fiscalização no interior do Estado;



Locação de 04 (quatro) viaturas descaracterizadas, para o monitoramento de veículos e estabelecimentos
envolvidos na prática de ilícitos fiscais, na Capital e no interior, de modo a permitir a atuação eficaz da
fiscalização itinerante e resguardo do interesse público no cumprimento das obrigações tributárias;



Acompanhamentos das ações da Blitz, mediante análise de relatórios de produtividade, entregues pelas
equipes à Coordenação, quinzenalmente, com média de 20 ocorrências por equipe;
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Realização de Palestra Direção Defensiva para os agentes de Fiscalização Itinerante e treinamento de
mecânica e utilização das viaturas;



Ampliação do quadro da Blitz para média de 22 equipes por quinzena, dispostas nas 10 (dez) regiões fiscais do
Estado;



Número de regiões fiscais abrangidas: 10;



Quantidade média de equipes por quinzena: 18 volantes e 04 postos móveis;



Número médio de agentes por quinzena: 42;



Número total de equipes em 2009: 472;



Número total de agentes em 2009: 944;



Número de veículos utilizados por quinzena :18 viaturas caracterizadas, 04 viaturas descaracterizadas e 04
Postos Móveis



Arrecadação até dezembro de 2009: R$ 7.087.091,40;



Despesa estimada de diárias no ano: R$ 633.700,00 (considerados apenas valores de diárias, não acrescidos os
de hora noturna);



Despesas de abastecimento e manutenção das viaturas: R$ 479.781,91;



Quantidade estimada de ocorrências com arrecadação direta até Dezembro de 2009:
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JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

238

406

547

720

1.112

1.164

1.138

1.173

1.236

1.266

1.037

694

Fonte: NUTRAN/SEFAZ-PI

6.1. Gerência de Suporte e Apoio Logístico - GELOG
Coordenação de Apoio Logístico – COAL


Reforma do Posto Fiscal de Miguel Alves e da REFESA – 3ª Região Fiscal;



Recuperação do Calçamento do pátio dos Postos Fiscais de: Pontões, Marcolândia e Paraibinha;



Construção de 30m de muro no Posto Fiscal de Pontões;



Estudo Geológico para implantação do Poço Tubular para o Posto Fiscal de Boa Esperança;



Aquisição de Material Permanente, de Construção, Elétricos e Hidráulicos para serem empregados em reparos
e manutenção de diversos Postos Fiscais: Bom Jardim, Forquilha, Boa Esperança e outros;



Aquisição de Móveis: Guarda - roupas e Camas para diversos Postos Fiscais;



Aquisição de 04 (quatro) BOMBAS HIDRÁULICAS para os Postos Fiscais de: Mangueira, Retiro, Miguel Alves e
Prensa; e 01 (um) quadro de distribuição de BOMBA e Caixas d’água para o Posto fiscal de Boa Esperança
juntamente com os acessórios necessários a sua instalação;



Recuperação e conserto do telhado dos Postos fiscais de: Pontões, Paraibinha e Tabuleta;



Instalação de linha telefônica para Coordenação de Pessoal da UNITRAN e troca da Central telefônica no
Posto Fiscal da Tabuleta por outra juntamente com as peças necessárias a sua instalação;
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Aquisição de Equipamentos:
- NOBREAK para utilização junto aos equipamentos de circuito fechado de câmeras de TV;
- CADEIRAS GIRATÓRIAS para utilização em diversos Postos Fiscais;
- ANDAIME TUBULAR PADRÃO MECAN para atender serviços de manutenção do Posto Fiscal da Tabuleta e
outros Postos;
- APARELHO DE FAX para o Posto Fiscal de Tasso Fragoso;



Aquisição de 01 (um) TRANSFORMADOR de 45 KVA e a recuperação do existente para o Posto Fiscal dos Noivos
e Recuperação do Transformador do Posto Fiscal de Sabiazal.



Recuperação de 02(dois) Quadros de Geradores (USCA), retirados dos Postos Fiscais de Pipocas e Marcolândia
para serem instalados nos Postos Fiscais de Pontões e Virginia;



Recuperação, serviços e padronização de VIATURAS;



Solicitação de confecção de Documentos Fiscais e outros formulários diversos: (Termos de Responsabilidade e
Confissão de Divida de Mercadorias em Trânsito, Notas Fiscais Avulsas, TRCDMT) e formulários de TICKET
quentinha, blocos de pesagem de veículos e controle de conferência de mercadorias em trânsito, sacos
Plásticos, Caixas e Fitas personalizadas;



Conservação e Manutenção de Aparelhos de Ar-Condionado, Splits, Bomba de Poços, Frigobares e Instalações
Elétricas em diversos Postos Fiscais como: Rio Parnaíba, Tabuleta Paracaty, Sabiazal, Ponte da Amizade,
Pontões, e São João da Fronteira;



Renovação de diversos CONTRATOS Referente à:
- Manutenção das Balanças de Postos Fiscais;
- Prestação de serviços de Capatazia;
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- Fornecimento de Alimentação para a 2ª, 6ª, 5ª, 7ª, 8ª e 9ª GERATs, Posto Fiscal de Forquilha – 4ª Região Fiscal e
1ª Região Fiscal;
- Prestação de serviços de Auxiliares – Serventes, Recepcionistas, Motoristas e etc;
- Serviços de Digitação;
- Fornecimento de Energia Elétrica dos postos Fiscais de Fronteira com o Estado do Ceará;
- Fornecimento de Água para os Postos Fiscais de Lagoa Seca, pipocas, Cova Donga, e Corinto Matos;
- Locação de Máquinas Fotocopiadoras;
- Monitoramento das Viaturas da Fiscalização Itinerante;
- Fornecimento de Água Potável para o Posto Fiscal de Retiro;
- Fornecimento de Impressão de Documentos Fiscais;
- Fornecimento de Água para o Posto Fiscal de Boa Esperança.


Solicitação de Contratação de fornecimento de água potável para abastecimento do Posto Fiscal de Retiro;



Solicitação de Contratação de fornecimento de água por meio de carro pipa para abastecimento do Posto
Fiscal de Boa Esperança;



Contratação, Substituição e Transferência de terceirizados para realizar serviços de limpeza, pedreiro,
digitação, e capatazia em diversos Postos Fiscais;



Contratação de Aluguel de Imóvel – galpão- próximo a sede da SEFAZ;



Realização dos contratos de Locação de Imóveis para melhoria nas condições de trabalho e atendimento nos
Postos Fiscais do Interior;



Locação de Imóveis nas cidades de: São Raimundo Nonato, Luzilândia, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves para
funcionamento de Postos Fiscais;
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Locação de imóvel na cidade de Parnaíba para funcionamento de alojamento do pessoal da Blitz;



Quitação de débitos junto a AGESPISA e CEPISA e EMBRATEL;



Melhoria do controle de Gastos através do Programa INFO-GASTOS;



Dedetização, descupinização e desratização em diversos Postos Fiscais: Tabuleta, Pontões, Corinto
Matos(Marcolândia), Paraibinha e Pipocas.

Coordenação de Pessoal – COPES


Entrada na UNITRAN de 56 servidores removidos de outras Gerências, decorrentes do próprio interesse e do
fechamento de algumas agencias;



Mudança na forma de entrega das Portarias dos servidores, sendo elas escaneadas e enviadas para o E-MAIL
de cada servidor, facilitando o recebimento das mesmas;



Mudança na data de solicitação das férias, visando assim uma melhor elaboração da escala dos Postos Fiscais;



Inclusão e realização de Ginástica Laboral com os servidores do Posto Fiscal da Tabuleta e anexos através do
Grupo Qualidade de Vida, visando uma melhor qualidade de vida aos funcionários;



Inclusão do Apoio Psicológico aos Servidores Públicos da SEFAZ atuantes nos principais Postos Fiscais, por meio
de Intervenções Psico-Educativas e programas de qualidade de vida, otimizando a saúde dos funcionários em
ações de prevenção primária, secundária e terciária, sobretudo no que se refere a álcool e outras drogas;



Ponto Eletrônico em fase de implantação em todos os Postos Fiscais informatizados.

Operações de trânsito que viraram notícia:
Núcleo SEFAZ/DECCORTEC apreende mais de R$ 121 mil em bebidas e cigarro.
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Agentes da Secretaria da Fazenda e policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária e
as Relações de Consumo, integrantes do Núcleo Integrado Sefaz/Deccortec, descobriram um depósito com R$ 121.350
em bebidas, cigarros e fumo sem nota fiscal na cidade de Esperantina, 174 Km ao norte de Teresina.
No depósito foram encontrados vários tipos de bebidas destiladas, cigarros de marca nacional e fumo. Foram
aplicadas multas (principal e acessória), bem como o valor do ICMS, totalizando R$ 43.200. Os agentes do fisco
estadual já monitoravam o depósito há algum tempo.

Depósito – Apreensão de Bebidas

Posto Fiscal da Tabuleta realiza apreensões na área urbana de Teresina
A blitz do Posto Fiscal da Tabuleta, zona sul de Teresina apreendeu o caminhão baú de placa BUW-1579
transportando mercadoria sem nota fiscal. O caminhão foi pego na zona norte no bairro Poty Velho com bebidas e
produtos enlatados de gêneros alimentícios para abastecer mercadinhos de Teresina.
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Outra apreensão realizada pela blitz em Teresina ocorreu na Avenida Miguel Rosa. Uma Hilux com roupas e
calçados trafegava sem nota fiscal. Nesta, foram apreendidos 51 pares de tênis, 22 shorts, 08 calças e 53 camisetas. De
acordo com os donos da mercadoria, as peças seriam comercializadas em São Luís – Maranhão. As taxas, multas e
ICMS contabilizaram R$1.092,93.

Caminhão Baú - Apreensão de bebidas e gêneros alimentícios

Veículo Hilux - Apreensão de roupas e calçados

Grande carga de cigarros é apreendida em Marcolândia
A equipe de fiscalização do Posto Fiscal Corinto Matos que fica no município de Marcolândia, divisa dos Estados
do Piauí com o Pernambuco, realizou grande apreensão de cigarros sem documentação fiscal.
A irregularidade foi constatada durante a pesagem do caminhão, que transportava biscoito de Pernambuco para
o Pará. Diante da diferença de peso da mercadoria, o caminhão foi encaminhado para conferência e foram
encontradas 163 caixas de cigarros sem qualquer documentação fiscal e avaliadas em R$ 81.500,00, que foram
liberadas logo após o pagamento do ICMS, taxas, multas e FECOP, totalizando R$ 29.309,76.
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SEFAZ implanta Reengenharia dos Postos para dar mais agilidade nos serviços
Para se ter uma maior eficiência e rapidez na realização das atividades dos Postos Fiscais do Estado, uma equipe
da Gerência de Controle de Mercadorias em Trânsito – SEFAZ-PI desenvolveu o Projeto de Reengenharia dos Postos. O
projeto tem como objetivo tomar conhecimento da real situação do funcionamento dos postos, para que, a partir, daí
sejam tomadas medidas que visem uma maior produtividade nos setores e consequentemente, oferecer um melhor
atendimento ao público.
Um mapeamento foi realizado em todos os postos fiscais do Estado, analisando-se a rotina dos servidores, a
estrutura física e a distribuição de atividades para cada servidor. Um questionário foi aplicado aos servidores e
detectou-se que dentre os 700 técnicos fazendários, 120 são supervisores e cerca de 27% do efetivo possuem nível
superior, dentre outras informações que foram úteis para o planejamento da reengenharia.
Através deste mapeamento, o projeto traçou algumas metas no intuito de diminuir o tempo gasto na tramitação
de um documento fiscal no posto, de melhor aproveitar a mão-de-obra técnica, promover um ambiente de trabalho
mais harmônico e reduzir os custos, contribuindo dessa forma para uma maior produtividade e arrecadação.

Reengenharia dos Postos fiscais - Ambiente de trabalho
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Núcleo SEFAZ/DECCORTEC em conjunto com a PRF apreende mercadorias irregulares
O Núcleo integrado da SEFAZ/DECCORTEC, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, realizou uma
operação no Posto da PRF, na BR-316, para coibir a sonegação fiscal.
A Operação teve início às 6h da manhã e terminou por volta das 10h. A equipe abordou caminhões, carros
pequenos e ônibus para verificar o trânsito de mercadorias sem a apresentação de nota fiscal. Em quatro horas de
fiscalização, foram apreendidas 15 toneladas de feijão, seis malas com confecções, um aparelho de som e 2.800 kg de
mel com situação fiscal irregular.
A ação conjunta da SEFAZ/DECCORTEC e Polícia Rodoviária Federal é primordial para combater a sonegação
de impostos. Em uma revista de rotina, na quinta-feira, foram apreendidos produtos de informática, cosméticos e
confecções, vindos do Rio de Janeiro. ‘

Operação de fiscalização - abordagem de caminhões e carros realizada pela SEFAZ em conjunto com a PRF
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Ações de fiscalização da SEFAZ evitam evasão fiscal no Piauí
Para coibir a sonegação fiscal no Piauí e garantir o cumprimento dos direitos dos contribuintes, atualmente, 36
equipes de fiscalização atuam em 10 regiões fiscais do Estado. Somente até abril deste ano, o trabalho da equipe de
fiscalização de mercadorias em trânsito realizou 1.911 apreensões evitando uma perda de R$ 1.557.451,29 aos cofres
públicos.
As parcerias mantidas pela SEFAZ são principalmente com a Polícia Rodoviária Federal e DECCORTEC. Mas
dependendo da natureza do ato da infração fiscal, podem ser acionados pela equipe, o IBAMA, Vigilância Sanitária,
Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria Fiscal, Ministério Público e outros.
Entre as principais ocorrências de irregularidades fiscais estão: transporte de mercadorias sem Nota Fiscal, uso de
Inscrição Estadual de outro contribuinte, subfaturamento, entrega de mercadorias em local diverso do constante no
documento fiscal, Notas Fiscais com prazos de circulação vencido, uso de Notas Fiscais de estabelecimentos com
inscrição baixada, suspensa ou cancelada, circulação de mercadorias por desvios, para evitar passagem nos Postos
de fronteira, etc.

Constatada a irregularidade, na maioria das apreensões o pagamento do imposto, multa e taxas devidas ocorre
imediatamente e logo após a mercadoria é liberada. Nos demais casos, lavram-se um Termo de Responsabilidade,
para pagamento dentro de oito dias, ou Auto de Infração, podendo a mercadoria ficar sob responsabilidade da SEFAZ
(depósito) ou do contribuinte (como fiel depositário). Os casos que necessitam de uma investigação mais apurada são
encaminhados à DECCORTEC para investigar crimes de Ordem Tributária.
Entre as mercadorias mais apreendidas encontram-se confecções, cigarros, fumo, bebidas, celulares e
acessórios, madeira, entre outros.
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Operação de fiscalização - abordagem de carros realizada pela SEFAZ em conjunto com a DECCORTEC

Fiscalização apreende mais de 35 mil kg de feijão em depósito clandestino
A equipe de fiscalização de blitz de Teresina fechou um depósito clandestino de feijão, no bairro Lourival
Parente, em Teresina.
O depósito já vinha sendo monitorado pela equipe. No local foram apreendidos 35.580 kg de feijão em
situação irregular. O valor da mercadoria foi avaliado em R$ 50.279,00. As multas, taxas e ICMS somaram R$ 8.553,95.
O proprietário realizou o pagamento da multa e a mercadoria foi liberada. O dono do depósito foi intimado a
fazer regularização de sua situação fiscal junto a Secretaria de Fazenda.
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Núcleo SEFAZ/DECCORTEC divulga balanço de final de semana
Com o objetivo de combater a sonegação e a concorrência desleal, o núcleo SEFAZ/DECCORTEC realizou
diligências de fiscalização em cidades da região norte do Estado. Durante a operação, que abrangeu Piripiri, Parnaíba
e São João da Fronteira, foram detectados e retidos uma série de produtos desacobertados de nota fiscal.
O valor das mercadorias apreendidas em situação irregular foi de R$ 61.957,89, e os proprietários foram autuados
e multados num total de R$ 16.273,34. No município de Piripiri, a blitz apreendeu eletrodomésticos que estavam sendo
descarregados de um caminhão em local não condizente com o especificado na nota, caracterizando descaminho.
Em São João da Fronteira foram apreendidas confecções sem nota fiscal sendo transportadas em um ônibus
interestadual vindo de Fortaleza. Já em Paranaíba, foi detectado um depósito clandestino com mercadorias diversas.

Diligências de fiscalização realizadas nas cidades de Piripiri, Parnaíba e São João da Fronteira

SEFAZ apreende quase 02 toneladas de queijo não-inspecionado
A Secretaria da Fazenda apreendeu 1.860 kg de queijo coalho sem nota fiscal e sem o selo SIF (Serviço de
Inspeção Federal), que atesta a segurança alimentar dos produtos de origem animal.
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O queijo era proveniente do estado do Maranhão. O condutor do veículo tentou passar pela fronteira do Piauí
com o produto camuflado em caixas de ovos. Em cima delas, havia caixas plásticas próprias para o transporte de
verduras e que, vazias, davam a impressão de que o caminhão estava descarregado.
A ADAPI (Agência de Defesa Agropecuária do Piauí), vinculada ao Ministério da Agricultura, aplicou multa de
1.200UFIR por transporte de produto de origem animal sem a documentação sanitária exigida e encaminhou o
caminhão ao Posto Fiscal de Timon (MA).

Apreensão de quase 02 toneladas de queijo sem inspeção

Em uma única operação, SEFAZ recupera quase R$ 50 mil ao Estado
A fiscalização itinerante da Secretaria da Fazenda recuperou aos cofres públicos estaduais os impostos
referentes a R$ 161.885,80 em mercadorias, cujo ICMS não havia sido recolhido. As apreensões dos produtos sem Notas
Fiscais aconteceram na 9ª região fiscal, que compreende aos municípios próximos a Piripiri. Foram 300 sacos de milho;
2.500kg de carne bovina; 1.438 cartões telefônicos e materiais elétricos diversos. Os agentes apreenderam ainda 07
bombas para postos de gasolina, que eram transportadas clandestinamente em um caminhão de mudanças que
vinha de São Paulo com destino a Piracuruca.
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A operação foi realizada nas estradas de acesso aos municípios de Matias Olímpio, Piracuruca, Piripiri, Pedro II, Batalha
e Morro do Chapéu. O ICMS das mercadorias foi calculado em R$ 26.355,88. As multas somaram R$21.112,50, as taxas
R$ 66,36, totalizando R$ 47.544,44.

Ação da SEFAZ garante proteção ao comércio piauiense
Através de uma ação do Posto Fiscal Tabuleta, da Secretaria da Fazenda do Piauí, foi apreendida uma carga
de controles remotos oriundos do estado do Pará que seriam comercializados no Piauí. O material foi avaliado em R$
8.792,80 e gerou multa no valor de R$ 2.964,66.
Os controles estavam sendo transportados em dois carros com placa da cidade de Belém. Apesar dos produtos
conterem nota fiscal, a mesma constava como destino de comercialização dos objetos o estado do Pará, e não o
Piauí.
O não recolhimento dos impostos, além de caracterizar crime fiscal, pode gerar uma desestabilidade no
mercado local promovendo uma concorrência desleal em relação aos contribuintes que cumprem com suas
obrigações fiscais.

Apreensão de controles que seriam comercializados no Piauí, sem o devido recolhimento dos impostos
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Contencioso Administrativo
Corpo de Julgadores - COJUL
Em 2009, utilizando-se como parâmetro o ano anterior, o COJUL despachou 624 (seiscentos e vinte e quatro)
processos, bem como obteve uma redução significativa no estoque final dos mesmos, como se pode visualizar no
demonstrativo abaixo:

COJUL – Movimento processual

2006

2007

Var.
06/07

2008

Var.
07/08

2009

Var.
08/09

Estoque de processos
no início do período

267

442

65,54%

222

-49,77%

12

-94,59%

Nº de processos
recebidos

1121

881

-21,41%

872

-1,02%

614

-29,59%

Nº de processos
despachados

946

1101

16,38%

1082

-1,72%

624

-42,33%

Estoque de processo
no final do período

442

222

-49,77%

12

-94,59%

02

-83,33%

Fonte: COJUL/SEFAZ - PI
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Conselho de Contribuintes - CCE
No ano de 2009, foram autuados 398 processos e baixados 440, de forma que o estoque dos mesmos foi
reduzido em 8,17%, conforme o gráfico e quadros abaixo:

Conselho de Contribuintes - Quantidade de
Processos apreciados
500

469

489
442

440

2008

2009

400
300
200
100
0
2006

2007

Fonte: Conselho de Contribuintes
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Análise Comparada do Estoque
Fonte: Conselho de Contribuintes

2009

472

514

2008

2007

651

2006

718
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No ano de 2009, houve um aumento da ordem de 35,86% no total do crédito tributário constituído
definitivamente na esfera administrativa, alcançando o valor de R$ 66,88 milhões, conforme demonstrado no gráfico a
seguir:

Conselho de Contribuintes - Crédito Tributário
constitituído definitivamente

80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00

49.227.428,56

50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00

66.880.477,08

90.000.000,00

89.299.067,36

R$

10.000.000,00
2007
Fonte: Conselho de Contribuintes
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Qualidade Das Decisões
Durante o exercício de 2009, os recursos não providos, providos em parte e liquidados, corresponderam a 75%
das decisões do Conselho de Contribuintes, restando 25% de desconstituição do crédito tributário, dentre recursos
providos e recursos de ofício, que já haviam sido desconstituídos na Primeira Instância. Assim, mantêm-se a faixa
histórica de julgamentos no CCE.

Qualidade das Decisões
Providos em
parte
13%

Providos
20%
De ofício
5%

Liquidados/
anistia 2%

Não providos
60%

Fonte: Conselho de Contribuintes
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7.

Atendimento direto ao Contribuinte

Unidade de Coordenação de Atendimento – UNICAT
Visando sempre a melhoria da relação com os contribuintes, a SEFAZ criou esta Unidade. Jovem como a
UNITRAN, a GECAD veio como um diferencial na estrutura fazendária estadual. Abaixo, podemos visualizar os avanços
alcançados:

Descentralização do Cadastro em Parceria com a GIEF
O ano de 2009 foi marcado por grandes avanços administrativos, dentre os quais a instalação em fevereiro/09
da UNICAT – Unidade de Atendimento, para coordenar de forma uniforme às ações e diretrizes da SEFAZ/PI a serem
implementadas pelas Gerências Regionais e suas respectivas Agências de Atendimento aos contribuintes, a fim de
proporcionar o estreitamento da relação fisco/contribuinte, como forma de agilidade e eficiência nas informações e
serviços prestados.
Ocorreu também, a instalação da 10ª Gerência Regional de Atendimento com sede na cidade de Uruçuí, com
jurisdição nas cidades de: Antônio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolinia, Canavieira, Landri Sales, Manoel
Emídio, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Sebastião Leal e Uruçuí.
Além disto, concretizou-se a conclusão da transferência para a UNITRAN, da responsabilidade pelo
funcionamento dos postos fiscais, anteriormente vinculada a esta unidade.

Atividades Desenvolvidas
Descentralização do Cadastro em Parceria com a GIEF
Consistiu em transferir da Gerência de Informações Econômico-fiscais – GIEF, o processamento dos pedidos de
inscrição e alteração do cadastro do contribuinte, que resultou na redução significativa do prazo entre a data do
pedido e a liberação do número de inscrição
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Descentralização do REDAR em pareceria com a GECAD
Consistiu na liberação de perfil de operador do SIAT aos Gerentes Regionais e seus prepostos para procederem
ao lançamento de retificações de documentos de arrecadação.

Reuniões Mensais com os Gerentes Regionais
Foram realizadas reuniões mensais com os Gerentes Regionais, ocasião em que foram trabalhadas as alterações
da legislação e as recomendações emanadas da alta Administração, com reflexos no trabalho das Gerências
Regionais e Agências de Atendimento ao contribuinte.

Capacitação e Treinamento
Ao longo do ano, foram promovidos diversos eventos de capacitação e treinamento destinados aos servidores
lotados nas Gerências Regionais e Agências de Atendimento, em parceria com a Supervisão de Capacitação e
Treinamento – SUTRE, dentre os quais:

Capacitação de servidores

Reunião com os Gerentes
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Capacitação em Agência de Atendimento Padrão
Ofertado a todas as Gerências, compreendendo módulos de atualização da legislação, SIAT, Microinformática e
legislação de pessoal.

Capacitação em Emissão de Cupom Fiscal (ECF)
Ofertado a todas as Regionais com o objetivo de orientar os servidores da SEFAZ/PI, Contribuintes e Contabilistas
da Jurisdição de cada Regional, sobre a legislação que disciplina a utilização do equipamento emissor de cupom
fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica (ECF) e Sistema de Processamento Eletrônico de Dados (SPED)
Foi proferido palestra para os servidores da SEFAZ/PI, contribuintes e contabilistas da jurisdição de todas as
Regionais, com o objetivo de divulgar a funcionalidade dessas ferramentas eletrônicas colocadas à disposição da
sociedade.

Apoio ao Programa de Educação Fiscal
Foram desenvolvidas várias ações de apoio ao Programa de Educação Fiscal pelas Gerências Regionais, dentre
elas a campanha “Nota 10”, com o objetivo de disseminar a cultura de pagar impostos e de acompanhar a boa
aplicação dos recursos em prol da sociedade.

Construções e Reformas
 Construção da sede própria da Agência de Atendimento de Paulistana;
 Recuperação e limpeza da Sede da 6ª Gerência Regional de Picos – PI;


Pintura e recuperação do prédio da 9ª Gerência Regional de Atendimento - Agência de Atendimento de Piripiri
(realizada em outubro e novembro de 2009).
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Palestra sobre NFE e SPED - servidores da SEFAZ, contribuintes e
contabilistas

Apoio ao Programa de Educação Fiscal – Campanha “nota 10”

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
2009, executou as seguintes ações:

Gerência de Segurança da Informação - GESEG:
 Aquisição de 80 novos computadores e 20 notebooks;
 Aquisição de um sistema de armazenamento de dados (Storage NAS), garantindo maior espaço para o
armazenamento dos bancos de dados e arquivos da SEFAZ e garantindo maior disponibilidade, segurança,
desempenho e gestão simplificada;
 Upgrade de velocidade em 05 links de comunicação de dados, melhorando a performance dos sistemas e
agilizando o atendimento ao contribuinte;
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 Aquisição de novos No-Breaks para o Data Center da SEFAZ, garantindo maior autonomia, segurança e carga
suficiente para atender as demandas programadas;
 Aquisição de 10 equipamentos servidores para bancos de dados, rede e aplicações;
 Implantação do novo Servidor de Aplicação, SUN GLASSFISH, substituindo o antigo. Essa mudança está
garantindo maior disponibilidade das aplicações Java, visto que o novo servidor é mais robusto, estável e
seguro;
 Treinamento em tecnologia Java para Web;
 Treinamento em Administração da Storage NETAPP;
 Treinamento em Administração do Sistema Operacional Linux ;
 Treinamento do software Bacula para administração de backup corporativo.

Gerência de Sistemas Corporativos - GESIS:
 Construção e Implantação do Portal Web do CONFAZ 2009 realizado em Teresina-PI;
 Desenvolvimento de módulo para emissão de Auto de Infração às empresas optantes do SIMPLES;
 Desenvolvimento de módulo para emissão de Auto de Infração TEF;
 Desenvolvimento de módulo para emissão de Ordem de Serviço de Fiscalização Específica;
 Desenvolvimento e implantação de cruzamentos e relatórios de auditoria para o módulo “Fiscalização
Eletrônica” do SIAT;
 Desenvolvimento e implantação do módulo TEF, disponibilizando no SIAT as funcionalidades de processamento
e cruzamento de informações relacionadas ao TEF;
 Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Contratos da SEFAZ-PI;
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 Implantação do Sistema de Controle de Processo da PGE. O sistema foi cedido pela PGE-BA e implantado nos
servidores da SEFAZ-PI;
 Implantação no Fiscus-PGE de módulos que possibilitam a inclusão na dívida ativa de débitos referentes a IPVA,
ITCD e débitos não tributários;
 Implantação no Portal do Contribuinte da funcionalidade Baixa de Documentos Fiscais;
 Implantação no Portal do Contribuinte da funcionalidade de Controle e Emissão de Boletos de Parcelamento
possibilitando aos contribuintes consulta e pagamento das parcelas em aberto;
 Integração do projeto nacional SUPER SIMPLES ao Cadastro do Contribuinte do SIAT;
 Implantação do módulo de Controle de Ações Judiciais no SIAT;
 Integração do SINTEGRA ao SIAT;
 Integração do Sistema da Dívida Ativa (Fiscus-PGE) com o SIAT. Este projeto visa centralizar o controle da dívida
ativa no SIAT agilizando a manutenção e evolução dos serviços prestados pela PGE/SEFAZ;
 Manutenção e evolução do SIAT (Sistema Integrado de Administração Tributária) desenvolvendo novas
funcionalidades nos módulos disponibilizados no sistema;
 Reformulação e Implantação do novo Dar Web;
 Implantação do módulo de controle do PED (Processamento Eletrônico de Documentos) no SIAT;
 Treinamento em tecnologia Java para Web com foco no projeto Auto-atendimento;
 Treinamento em Administração do Sistema Operacional Linux.

Gerência de Projetos de Inovação Tecnológica - GEPRO:
 Implantação do Sistema da Dívida Pública;
 Homologação da substituição de rotinas COBOL por rotinas NATURAL no SIAFEM;
- 66 -

Relatório de Gestão 2009
 Migração do banco Oracle para uma storage mais robusta;
 Atualização da versão do sistema operacional do SIAFEM;
 Implantação do módulo extrator de dados do SIAFEM;
 Implantação do BI (Business Intelligence) para desenvolvimento de relatórios;
 Criação de aplicativo para relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;
 Processamento de arquivos de declaração do SUPER SIMPLES possibilitando o confronto com os dados de
faturamento fornecidos na DIEF;
 Desenvolvimento de rotinas de sincronismo com SEFAZ autorizadoras e SERPRO para minimizar os problemas de
sincronismo de NF-e;
 Desenvolvimento da rotina de registro de passagem através do SIAT;
 Otimização de consultas/processamentos do SIAT;
 Implementação de um servidor de standby para o banco de dados dos sistemas SIAT e SIP a fim de melhorar a
disponibilidade desses sistemas;
 Treinamento em tecnologia Java para Web;
 Treinamento em Administração da Storage NETAPP;
 Treinamento em Administração do Sistema Operacional Linux ;
 Treinamento do software Bacula para administração de backup corporativo.

9. Assessoria de Comunicação
O ano de 2009 teve início com um desafio para a Assessoria de Comunicação: a realização do CONFAZ em
Teresina. Durante os 03 primeiros meses, boa parte das atenções foi voltada para o planejamento do nosso maior
evento do ano. Foram muitas reuniões, planejamentos e muita ação. A Assessoria de Comunicação em parceria,
principalmente com a UNAFIN e a UNATRI, teve uma relevante participação na realização do evento.
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Realização do CONFAZ em Teresina

Contratamos uma agência de publicidade para o desenvolvimento da marca do CONFAZ. Fora isso, toda a
comunicação visual do evento foi desenvolvida pela ASCOM desta secretaria, como Folders, pastas, banners, brindes
e até os painéis do evento.
Também desenvolvemos um site contendo todas as informações do evento, a ficha de inscrição, a
programação, as notícias pertinentes e ainda as potencialidades turísticas do nosso estado. O evento foi um sucesso,
reconhecido, inclusive, na ata da reunião do GEFIN.
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Passado o CONFAZ, voltamos às atividades normais. Conseguimos grandes espaços na mídia. Tivemos boas
inserções nos portais da capital e do interior, intensificamos nosso relacionamento com as rádios e colocamos as
notícias da SEFAZ no dia a dia dos piauienses
Mas para que conseguíssemos tal feito, lançamos mão de algumas estratégias, como a realização de entrevistas
coletivas, ampliação dos contatos jornalísticos e o envio diário de releases. Também fizemos algumas aquisições
importantes, como uma máquina fotográfica moderna, um gravador digital e um notebook. Para garantir um melhor
acompanhamento das notícias da SEFAZ que repercutiram na mídia, contratamos uma empresa de ‘clipagem
eletrônica’, que nos entrega, semanalmente, cópias de todas as matérias televisivas que fizeram menção à SEFAZ.
Em 2009, tivemos uma parceria muito fortuita com a Educação Fiscal. Contratamos uma agência de publicidade
para o desenvolvimento do material de trabalho do GEFE; ajudamos na realização da reunião de apresentação do
programa aos gestores estaduais e mobilizamos toda a imprensa, da capital e interior, para dar visibilidade ao maior
evento de Educação Fiscal da história do Estado: o Piauí Nota 10. A própria equipe da Assessoria esteve presente em
três municípios que sediaram o evento, registrando os principais acontecimentos. Além disso, também participamos da
Comunicação do desfile de “07 de setembro”, desenvolvendo enormes faixas para chamar a atenção das pessoas
para a participação da Educação Fiscal no desfile. Aproveitamos o layout das faixas e disponibilizamos na parte
superior do site da Secretaria.
A Assessoria de Comunicação da SEFAZ, em parceria com a UNAFIN, também estimulou uma nova cultura
ambiental dentro da Secretaria e lançou a campanha “Adote um copo”, como forma de reduzir o impacto ambiental
causado pelo descarte dos milhares de copos de plástico que são inutilizados todos os meses na SEFAZ; teve
participação no lançamento do livro “Incentivos Fiscais no Brasil”, de autoria do auditor Celestino de Sousa; contribuiu
com as capas do Plano Estratégico de 2009, do Manual da UNAFIN e do Balanço Geral de 2008; também elaborou a
nova camiseta dos integrantes do Coral da SEFAZ; desenvolveu vários cartões que homenagearam os públicos interno
e externo da Secretaria nas principais datas comemorativas. Tivemos participação ativa em boa parte das muitas
palestras que foram realizadas na Escola Fazendária, como a que foi apresentada à Associação dos Jovens
Empresários e no lançamento do PROMOTAF aos servidores.
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Nesse ano, o Governo Federal instituiu a figura jurídica do Empreendedor Individual. Como forma de dar suporte
aos milhares de empreendedores do Piauí, que, aderindo ao MEI, deverão se relacionar com a SEFAZ, a Assessoria de
Comunicação elaborou uma cartilha com todas as informações necessárias para a abertura e desempenho das
empresas individuais. A cartilha, no entanto, embora elaborada e diagramada, aguarda a abertura do sistema do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para inscrições de empreendedores do Piauí.
Já no final do ano, foi a vez de voltarmos os nossos esforços para a divulgação da anistia do IPVA. Mais uma vez,
contamos com o apoio de todos os veículos de Comunicação na divulgação dos benefícios concedidos aos
proprietários de veículos. Além disso, fomos responsáveis pela contratação de uma agência de publicidade que
realizou uma grande campanha publicitária e conseguiu alcançar os objetivos almejados.
No decorrer de todo o ano, a ASCOM esteve presente, apoiando e divulgando, muitos eventos realizados na
SEFAZ. Participamos da inauguração da Agência de Atendimento de Paulistana e da reinauguração da Agência de
Atendimento Leste, no Espaço Cidadão; das missas comemorativas; do SEFAZ em Junho, SEFAZ Criança; de alguns
momentos do atendimento psicossocial; das campanhas de doação; dos muitos aniversários dos servidores e das
inúmeras palestras que foram realizadas.
Também tivemos a preocupação de manter o site da SEFAZ sempre atualizado, tanto na intranet como na
internet, sempre trazendo as informações de interesse de fazendários e da sociedade em geral.

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:
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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.
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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.
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