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 A Secretaria Estadual da Fazenda desempenhou um papel 

essencial para minimizar os impactos negativos da pandemia da 

Covid-19, que marcou o ano de 2020, mantendo a efi ciência na 

arrecadação de tributos e incentivando o governo a adotar, ao 

longo desse período, medidas necessárias para reduzir custos e 

manter o equilíbrio das contas públicas.  

  

 Esse controle dos gastos, sem prejuízo na manutenção da efi ciência administrativa, e as medidas 

adotadas para controlar o avanço da pandemia, permitiram que os investimentos fossem, aos poucos, 

sendo retomados. E hoje estamos realizando o maior programa de investimentos da história, o PRO 

Piauí, que além de levar obras importantes para todos os municípios do Estado, ainda contribui para 

incentivar a recuperação da nossa economia e melhorar os indicadores sociais. Dessa forma, continuamos 

desenvolvendo o nosso Estado e melhorando a vida de todos os piauienses. 

 Mesmo com todas as limitações, conseguimos quitar dívidas, antecipar o pagamento da segunda 

parcela do 13º salário e anunciar a retomada da tabela de pagamento do Estado para o quinto dia útil em 

2021.  

     É preciso também reconhecer e agradecer aos gestores e servidores fazendários que trabalharam, 

incansavelmente, pela melhoria da gestão fi scal, tornando-a mais moderna, planejada e efi caz. Durante 

esse período, os serviços não deixaram de ser prestados, pois a Sefaz investiu na aquisição de tecnologias 

modernas para priorizar o atendimento on-line, adotou medidas para simplifi car a vida dos contribuintes, 

adquiriu so� wares, veículos, equipamentos e ainda realizou reformas, inclusive nos postos fi scais e 

agências, para melhor atender aos cidadãos. Enfi m, investimos na modernização da gestão fi scal e criamos 

mecanismos de aproximação entre o fi sco e os contribuintes.

 E o objetivo desse documento é exatamente mostrar, de forma transparente, as principais ações 

executas pela Sefaz-PI no ano de 2020, não apenas para cumprir uma das metas do nosso planejamento 

estratégico, mas, sobretudo, para prestar contas junto à população. 

  

 Vale ressaltar que é preciso aprimorar todas essas ações e continuar investindo na modernização 

da gestão fi scal para que o Estado possa oferecer um futuro melhor para todos os piauienses.  

  

Rafael Tajra Fonteles

Secretário da Fazenda do Piauí

Enfrentamos muitos desafi os, 
mas continuamos investindo
no desenvolvimento do Piauí

APRESENTAÇÃO 
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Construção da Nova 
Maternidade do Piauí

Foto: Regis Falcão
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Controle eficaz
das finanças

Antecipação da segunda
parcela do 13º Salário 

 A eficiência e a transparência na gestão fiscal do 
Estado têm sido marcas do atual Governo. No âmbito de 
atuação da Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ-PI), 
o controle eficaz das finanças públicas, com a contenção 
de gastos e o incremento de receitas, permitem ao 
Governo fazer investimentos em vários setores como 
educação, saúde, obras, tecnologia e infraestrutura, 
dentre outros.

 Em decorrência desse constante aprimoramento 
da eficiência na gestão fiscal, duas ações importantes na área do Tesouro foram anunciadas pelo 
Governo: a antecipação do pagamento do 13º salário e a mudança na tabela de pagamento dos 
servidores públicos para o quinto dia útil. Estas medidas só foram possíveis devido à constante 
busca pela manutenção do equilíbrio nas contas públicas. 

 O Governo antecipou a segunda parcela 
do décimo terceiro salário dos servidores públicos 
estaduais para o dia 14 agosto, a mesma seria paga 
apenas no dia 21 de dezembro de 2020. 

 A medida foi extremamente importante para a 
retomada econômica, uma vez que injetou mais de R$ 
200 milhões na economia do Piauí. Portanto, além de 
ajudar os servidores, esses recursos foram importantes 
para o início da retomada das atividades do comércio 
e do setor de serviços. 

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONTROLE
DOS GASTOS E EQUILÍBRIO FISCAL
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Governo anuncia tabela de 
pagamento para o 5º dia útil 

Divulgação do calendário para pagamento dos 
bolsistas da UESPI e FAPEPI

Investimentos na
modernização do SIAFE-PI

 Graças à organização fi nanceira do Estado, 
também foi possível anunciar que a partir desse ano 
de 2021 os servidores voltam a receber o salário até o 
quinto dia útil do mês subsequente. Agora a nova tabela, 
divulgada ainda no início de dezembro de 2020, tem 
apenas duas faixas salariais: até R$ 2 mil e acima de R$
 2 mil. Assim o servidor pode se programar melhor e esses 
recursos vão poder circular mais rápido na economia. 

 Outro grande feito destacado na área do Tesouro foi a elaboração de um calendário 
de pagamento para os bolsistas da Universidade do Estado do Piauí (UESPI) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). Com esta iniciativa, há uma maior garantia de 
que todos recebam seus benefícios em dia.

 Investir em modernização de sistemas 
contribuiu para que todas essas ações do Governo 
se concretizassem. O moderno Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estado do Piauí (Siafe-
PI), adquirido há quatro anos, é um dos grandes 
investimentos na área do Tesouro para garantir um 
maior controle no âmbito das Finanças.

 Esse Sistema continua sendo cada vez mais 
aperfeiçoado e atualizado com novas tecnologias para 
acompanhar os avanços que a modernidade requer na 
área da administração fi nanceira e contábil.

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONTROLE
DOS GASTOS E EQUILÍBRIO FISCAL
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Piauí foi o único Estado do país
que quitou dívidas junto à União 

Maior controle dos gastos 

 O ajuste fi scal nas contas permitiu ainda a 
quitação de dívidas do Estado junto à União, o que 
demonstra a boa vontade do Governo em honrar 
seus compromissos. O Piauí liquidou as dívidas 
DMLP – Dívida de Médio e Longo Prazo (DMLP) 
– e as oriundas da Lei 8.727/93, que refi nanciou 
as dívidas contraídas até 1991. Já tinha liquidado 
antes a dívida referente ä lei 9.496/97). 

 Portanto, o Piauí foi o único Estado do 
país que liquidou todas as dívidas com a União.

 Vale ressaltar que a antecipação do 
pagamento da DMLP é uma das medidas que 
pode aumentar a efi ciência da economia do 
Estado, tendo em vista que não serão mais pagos 
os juros dessa dívida. 

 Para alcançar o equilíbrio fi scal, o Governo, por meio da Comissão de Gestão Financeira e 
Gestão por Resultados (CGFR), procurou adotar medidas para compatibilizar a execução das despesas 
com a atual situação fi nanceira do Estado. 

 Efetivou-se, por exemplo, uma redução no custeio das Unidades Gestoras na fonte Tesouro, 
em comparação com o ano anterior. As medidas incluíram ainda a redução de valores nos contratos 
administrativos, de diárias, de locação de veículos, de terceirizados, de consultorias e de passagens 
aéreas.

 A prioridade é reduzir o que não é essencial para não prejudicar o andamento da máquina 
pública e comprometer a execução dos programas e das funções principais de saúde, educação, 
segurança e área social. As ações sempre visam assegurar o equilíbrio econômico, fi nanceiro e 
orçamentário. Mesmo com todas as difi culdades, o Governo também investiu em obras estruturantes 
em todo o Estado. 

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONTROLE
DOS GASTOS E EQUILÍBRIO FISCAL
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Custeio da máquina pública
com pagamento em dia

Investimentos com recursos do Tesouro 
ajudam recuperar a economia 

 O Estado do Piauí fechou o exercício de 2020 com 97,31% das despesas de custeio da máquina 
pública pagas. Isso signifi ca que os fornecedores de bens e serviços estão recebendo seus pagamentos 
em dia, diminuindo o risco de paralisação de serviços prestados à população piauiense. Essa evolução 
no índice de pagamento das despesas de custeio se deu em virtude do ajuste fi scal realizado nos 
anos anteriores, com cortes de despesas e medidas de contingenciamento. 

 Tais informações consideram todas as despesas do Grupo Econômico 3 – Outras Despesas 
Correntes, excluindo o pagamento com folha de pessoal e as despesa com saúde e educação, por se 
tratarem de despesas obrigatórias.

 De forma a diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia, o Tesouro Estadual 
aumentou consideravelmente seus aportes em investimentos.

 Com um aumento de mais de 300% em relação ao ano passado, os valores investidos irão 
auxiliar o Estado do Piauí em uma recuperação econômica mais rápida, gerando vários empregos 
e melhorando a infraestrutura do Estado, o que contribui para aumentar  o potencial de atração 
de novos investidores.

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONTROLE
DOS GASTOS E EQUILÍBRIO FISCAL



10

Aumento dos gastos com Saúde

Criação do Conselho de Governança 
Fiscal do Piauí

Alocação dos gastos COVID-19

 Para enfrentar a pandemia da Covid-19 
em seu aspecto mais sensível – a saúde das 
pessoas, o gasto com saúde no Estado do Piauí 
foi ampliado para que mais vidas pudessem ser 
salvas. Dessa forma, o Estado aumentou em 
mais de 44% as despesas com bens e serviços 
destinados ao atendimento da saúde pública.

 Para que o Estado mantenha uma boa gestão fi scal, em 2020 foi instituído, via promulgação de 
Emenda Constitucional, o Conselho de Governança Fiscal do Estado, que reúne os órgãos responsáveis 
pela execução do orçamento público estadual para que possam discutir e alinhar informações que 
garantam uma boa gestão fi scal. 
 A criação desse órgão é importante para promover práticas que resultem em maior efi ciência 
na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento 
e na transparência da gestão fi scal. Portanto, esse conselho zela pelo equilíbrio fi scal do Estado.  
 O Conselho é composto pelo governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, 
Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça,  Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado e Defensor Público-Geral.

 A maioria dos recursos destinados para o combate à pandemia da COVID-19 foi alocada na 
saúde. No entanto, entendendo que o combate à pandemia deve ocorrer de forma multidisciplinar, 
o Estado alocou recursos em outras áreas, como assistência social, segurança pública, entre outras. 
Na segurança, por exemplo, houve um volume alto de despesas com o objetivo de manutenção 
do distanciamento social, apontado como a 
melhor forma de prevenir a doença.  E na área 
da assistência social, o Estado teve que prestar 
auxílio às famílias de baixa renda que foram 
atingidas diretamente pela pandemia, por meio 
de entrega de cestas básicas e outros insumos.

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONTROLE
DOS GASTOS E EQUILÍBRIO FISCAL
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Foto: Paulo Barros 
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Obras do PRO Piauí aceleram
desenvolvimento economico e social 

100% dos municípios do Estado serão 
interligados por asfalto 

 Por conta da efi ciência administrativa e do 
equilíbrio fi scal do Estado, em plena pandemia o 
Piauí transformou-se num verdadeiro canteiro de 
obras, apostou no maior programa de investimentos 
da história, o PRO Piauí, que vai aplicar R$ 6 bilhões 
em quatro anos.

 Esse programa de desenvolvimento 
econômico e social já está levando investimentos 
para todas as cidades e municípios do Estado, 
permitindo melhorias na educação, mobilidade, 
renda, infraestrutura e realização de obras 
importantes, que geram emprego e renda.    

 Dentre as principais obras que estão 
sendo realizadas pelo programa estão: a 
construção da Nova Maternidade, a duplicação 
das BRs 343 e 316, a construção da Adutora 
do Litoral e da Adutora Padre Lira, o Novo 
hospital de Picos, a macrodrenagem de Oeiras, 
o esgotamento sanitário de Piripiri, a Rodovia 
Transcerrados, a rodovia PI 392 e o Centro de 
Convenções de Teresina, dentre outras.  

 O programa também investe recursos para que o Estado tenha todos os 224 municípios 
interligados por asfalto, realizando obras nas quatro rodovias que faltam para completar 100% dos 
municípios asfaltados: Rodovia Morro Cabeça no Tempo; Rodovia Pavussu; Rodovia Guaribas (BR 
235) e Rodovia Domingos Mourão. Vale ressaltar que em 2002 o Piauí tinha apenas 66 municípios 
asfaltados. 

 O PRO Piauí, que é coordenado pelo Secretário Estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, ainda 
investe na recuperação, restauração ou reconstrução de 4000 km de rodovias estaduais (6.500 km 
existentes hoje) e centenas de calçamentos em cidades e povoados. Em 2002 eram apenas 1.500 
km de rodovias estaduais asfaltadas.  

INVESTIMENTOS QUE AJUDAM 
NA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 
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Melhorias na Educação qualifi cam
o ensino público estadual

 O programa PRO Piauí já investe R$ 43.273.086,48 em um cronograma de 126 obras em 
escolas da rede estadual de ensino, de norte a sul do estado, priorizando a modernização do ensino 
público. Todo recurso recebido de ação judicial relativa ao precatório do Fundef, R$ 1,652 bilhão, será 
integralmente aplicado nas escolas da rede estadual de todo o Piauí. 

 As melhorias visam reestruturar espaços físicos, além de promover a expansão do ensino 
público de qualidade, com objetivo de levar desenvolvimento econômico e social para todos os 
municípios piauienses. 

 Todas essas obras e projetos do PRO Piauí estão ajudando o Estado a acelerar a recuperação da 
economia, tão afetada pelos efeitos da pandemia do novo coronavarírus, e ainda mudam a realidade 
de todos os piauienses.  

INVESTIMENTOS QUE AJUDAM 
NA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 
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Foto: Paulo Barros 
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ICMS Educação benefi ciará cidades que 
se destacaram na qualidade da educação

 Em dezembro de 2020 foi sancionada no 
Estado do Piauí a lei que cria o ICMS Educação. A 
fi nalidade é promover, em regime de colaboração 
mútua entre Estado e os municípios, a melhoria 
da educação básica do Piauí. A lei vai benefi ciar 
com recursos as cidades que se destacarem pela 
qualidade na educação, expressa pelo índice de 
Qualidade em Educação Municipal (IQEM). 

 Segundo a lei, o percentual do ICMS 
pertencente aos municípios é distribuído 75% com 
base no Valor Adicionado Fiscal e 25% com base 
em critérios estabelecidos na lei estadual. Dos 25 
pontos estabelecidos na lei Estadual, 10 pontos 
terão como base o critério educacional.

 O ICMS Educação vai promover um ambiente de mútua colaboração entre governo e prefeituras, 
visando a melhoria da educação básica. Estimulará também o engajamento dos gestores na busca 
de melhores resultados nas políticas públicas de educação, principalmente para a alfabetização na 
idade certa. Proporcionará ainda o fortalecimento da gestão pública por resultados.

MAIS RECURSOS PARA
 ESTADOS E MUNICÍPIOS

Piauí receberá R$ 364,7 milhões
de compensação das perdas da Lei Kandir
 O Piauí recebeu, no fi nal do ano passado, a primeira parcela dos recursos fi nanceiros da Lei 
Complementar 176/2020, que assegura o pagamento de R$ 58 bilhões aos estados e municípios 
como compensação pelas perdas provocadas pela desoneração de ICMS de produtos destinados à 
exportação, prevista na Lei Kandir, de 1996. Serão transferidos cerca de R$ 4 bilhões por ano a todos 
os estados e municípios brasileiros até 2037.

 Do total dos recursos, o Piauí receberá R$ 364,7 milhões até 2037 de compensação das 
perdas da Lei Kandir. Esses recursos reforçarão o caixa do estado e dos municípios para obras de 
infraestrutura e ações em áreas prioritárias, como saúde e segurança pública.

 A primeira parcela, de R$ 24,7 milhões, caiu nas contas do estado e das prefeituras piauienses 
no dia 31 de dezembro. Desse valor, R$ 18,8 milhões foram disponibilizados para o Governo do Estado 
e R$ 5,9 milhões foram distribuídos para 172 municípios piauienses que atenderam às condições 
do Tesouro Nacional. Os demais 52 municípios dividirão R$ 300 mil e devem receber essa primeira 
parcela no início desse ano de 2021. 
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Estados e municípios lutaram quase uma 
década para liberação dos recursos 

 A sanção da Lei Complementar 176/2020, no 
dia 29 de dezembro de 2020, e a transferência desses 
recursos num ano tão difícil para economia, marcado 
pelos efeitos da pandemia do coronavírus, encerra 
uma disputa de quase uma década entre estados e 
União.

 Essa vitória foi possível graças a uma ampla 
mobilização e articulação dos governadores e 
entidades representativas dos estados e municípios 
junto ao Congresso e ao governo federal, com 
destaque para a articulação intermediada pelo 
Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal 
(Comsefaz), presidido pelo Secretário de Fazenda do 
Piauí, Rafael Fonteles.

Serão investidos R$ 83 milhões na melhoria 
da infraestrutura das rodovias 
 Os recursos da operação de crédito, junto ao 
Banco de Brasília (BRB), no valor de R$ 83 milhões, 
foram liberados na primeira quinzena de dezembro. 
Esses recursos serão destinados, exclusivamente, 
para obras de melhoria da infraestrutura nas rodovias 
do Piauí, o que benefi ciará a população das mais 
diversas regiões e municípios e ainda contribuirá para 
o desenvolvimento do Estado. 

 Esses recursos são importantes para a 
continuidade dos investimentos que já estão sendo 
feitos pelo Estado, a exemplo das obras do PRO Piauí. 

MAIS RECURSOS PARA
 ESTADOS E MUNICÍPIOS
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Foto: Paulo Barros 
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SIMPLIFICAÇÃO DE TRIBUTOS E IMPLANTAÇÃO 
DE MALHAS FISCAIS APRIMORAM FISCALIZAÇÃO 

Diminuição das obrigações 
acessórias EFD ICMS IPI

Sefaz publica Guia Prático da EFD 
e orienta sobre a dispensa da DIEF

 Visando facilitar a vida do contribuinte, a Sefaz realizou projetos e ações que visam a 
simplifi cação de tributos. E ainda investiu em modernização para aprimorar o trabalho da fi scalização 
de empresas, implantando 44 malhas fi scais, sendo 16 disponibilizadas para os contribuintes no 
próprio site da Sefaz (www.sefaz.pi.gov.br).

  Além de servir para orientar os contribuintes para evitar sanções fi scais, as malhas inibem 
a sonegação fi scal a partir do cruzamento das informações dos documentos fi scais eletrônicos. 
Portanto é possível apurar possíveis irregularidades apenas por meio desse sistema de cruzamentos 
eletrônicos de informações econômico-fi scais. 

 Com vistas à simplifi cação das obrigações tributárias acessórias, a Sefaz-PI permitiu a dispensa 
da DIEF, que ocorrerá de forma defi nitiva agora no início de 2021 para que apenas a EFD ICMS IPI seja 
a declaração exigida aos contribuintes.

 Ainda em 2020, mesmo sendo opcional, vários contribuintes já foram dispensados do envio 
da DIEF. 

 A Secretaria da Fazenda do Piauí (SEFAZ-

PI) lançou a versão 1.2 do “Guia Prático da 

Escrituração Fiscal Digital/EFD ICMS IPI – Estado 

do Piauí”, que incluiu novos procedimentos 

específi cos estabelecidos pelo Estado relativos 

à Escrituração Fiscal Digital (EFD). O documento 

já está disponível para todos os contribuintes 

na internet, basta acessar o link: https://portal.

sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/portal/

efd/documentos.php
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SIMPLIFICAÇÃO DE TRIBUTOS E IMPLANTAÇÃO 
DE MALHAS FISCAIS APRIMORAM FISCALIZAÇÃO 

Malha Simples Nacional

Malhas Fiscais

 Por meio de notificações no início 
do ano, via Domicílio Tributário Eletrônico-
DTe estadual e federal, a SEFAZ conferiu às 
empresas do Simples Nacional (microempresas 
– ME e empresas de pequeno porte – EPP) 
a possibilidade de autorregularização no 
cumprimento voluntário de suas obrigações. 
Tratou-se de projeto realizado por meio de 
cruzamentos eletrônicos no conjunto de 
informações apresentadas à Receita Federal 
do Brasil e à SEFAZ-PI, que detectaram possível 
omissão de receita segundo parâmetros 
estabelecidos na própria legislação federal que 
regula o Simples Nacional. 

 Diante do cenário de isolamento causado pela pandemia, o prazo para a regularização se 
estendeu mais do que o previamente planejado para permitir que os contribuintes notificados 
pudessem compreender e resolver sua respectiva situação. 

 A SEFAZ Piauí disponibiliza hoje 16 malhas 
fiscais aos contribuintes. Todas essas malhas fiscais 
estão disponíveis ao contribuinte para consulta um dia 
após o envio da declaração, em ambiente específico, 
por meio de acesso restrito por sua Agência Virtual 
de Atendimento (e-AGEAT -> SIAT Web).

 Com a finalidade de esclarecer os cruzamentos 
efetuados, todas essas malhas contam com a 
possibilidade de visualizar a Regra da Malha (Ficha 
da Malha), que pode ser consultada pelo contribuinte 
e também pelo auditor que assim o desejar. 
 Nessa ficha há uma breve explicação sobre 
o cruzamento efetuado e orientações sobre como 
proceder.

 A disponibilização da malha para o contribuinte é um esforço preventivo da SEFAZ, 
possibilitando a correção espontânea das informações, o recolhimento do imposto devido (quando 
for o caso) ou ainda a contestação da ocorrência por meio da abertura de chamado pelo Fale com a 
SEFAZ, isso tudo antes do início de procedimento formal de fiscalização. 
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Matriz de Risco e Relevância

Monitoramento

 Implantação de uma Matriz de Risco e Relevância 
para escolha de empresas a serem auditadas. A interface 
já está acessível aos auditores que classifi ca o risco e 
relevância dos contribuintes. 

 Com projeto a seleção de contribuintes continuará 
sendo  impessoal e baseado em evidências, porém é um 
produto mais fl exível para se adequar a novas expertises, 
dados ou tecnologia. Tal projeto proporciona um melhor 
gerenciamento e transparência no processo de seleção.

 Foi realizado o monitoramento, auditoria 
preventiva, notadamente das operações dos maiores 
contribuintes, visando manter a estabilidade da 
arrecadação tributária do Piauí. Nesse sentido, 
monitoramos e auxiliamos a correta escrituração das 
operações das 766 maiores empresas em 2020, sendo 
frequente o pedido de novas empresas para que sejam 
monitoradas, o que prova a importância deste trabalho 
para crescimento empresarial.

Arrecadação e fi scalização: Sistema 
Eletrônico de Fiscalização (SEF)

 O Sistema Eletrônico de Fiscalização (SEF), projeto da SEFAZ Piauí, foi disponibilizado em 
produção aos auditores em 2020 e consiste em um sistema informatizado de operação de trilhas 
de auditoria e monitoramento com base em roteiros, relatórios e regras de negócio previamente 
defi nidos.

 Esse sistema, que já conta com 8 roteiros e 1 gerenciador de produtos, visa sanar/mitigar 
a falta de padronização dos métodos de Fiscalização, agilizando assim o processo de auditoria, 
permitindo uma melhor avaliação do trabalho dos agentes fi scais e da efi ciência de cada um desses 
roteiros. 

SIMPLIFICAÇÃO DE TRIBUTOS E IMPLANTAÇÃO 
DE MALHAS FISCAIS APRIMORAM FISCALIZAÇÃO 
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Foto: Paulo Barros 
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Código de Defesa dos Contribuintes

Conselho de Defesa dos
Contribuintes do Piauí 

 Visando ampliar cada vez mais o diálogo e a parceria com os contribuintes, a Sefaz tem 
implementado iniciativas que visam fortalecer essa relação entre o fi sco e os contribuintes piauienses. 

 A lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte institui ainda o Conselho de Defesa dos 
Contribuintes do Piauí, com composição paritária, integrado por representantes do poder público e 
de entidades empresariais e de classe, com atuação na defesa dos interesses dos contribuintes. 

 O órgão tem por objetivo promover a cordialidade entre a Fazenda Pública e o contribuinte 
em relação ao aprimoramento e aplicação da legislação tributária. Deve ser composto por 
representantes da OAB, Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC), Federação da Agricultura 
e Pecuária do Piauí, Associação Comercial do Piauí, e do Centro das Indústrias do Estado do Piauí. O 
secretário estadual da Fazenda  é o presidente do conselho. 

 Em dezembro do ano passado, 
foi instituido o Código de Defesa dos 
Contribuintes do Piauí, que tem como objetivo 
promover o bom relacionamento entre o Fisco 
e o contribuinte, baseado na cooperação, no 
respeito mútuo e na parceria, com o intuito 
de fornecer ao Estado os recursos necessários 
para o cumprimento de suas atribuições 
no regular exercício da fi scalização, além 
de assegurar a ampla defesa dos direitos 
do contribuinte no âmbito do processo 
administrativo-fi scal em que tiver legítimo 
interesse e a adequada e efi caz prestação 
de serviços gratuitos de orientação aos 
contribuintes.

 O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) foi elaborado com a 
colaboração da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí 
(OAB-PI), visando uma simplifi cação e desburocratização na relação com o Fisco.

INICIATIVAS QUE MELHORAM A TRANSPARÊNCIA
 E PARCERIA COM OS CONTRIBUINTES
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Programa Contribuinte Legal

Transparência nos julgamentos
 e ações do TARF 

Mais de 50% dos processos do 
TARF são eletrônicos 

 A outra lei sancionada em dezembro de 2020 institui o Contribuinte Legal, programa de 
conformidade tributária que objetiva estimular os contribuintes dos impostos estaduais à regularidade 
tributária.

 A fi nalidade é fortalecer a relação fi sco-contribuinte, estimulando a autorregularização, com 
vista à redução do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações tributárias, que 
deverá resultar em melhoria na qualidade da tributação. 

 Esse incentivo à autorregularização é permitido por meio de benefícios como: a redução de 
multas punitivas, a concessão de prazos diferenciados, a simplifi cação das obrigações e ainda o 
avanço nas prioridades desses processos. 

 A partir de 2020, as sessões do TARF-PI começaram a 
ser transmitidas pela plataforma de videoconferência WEBEX 
MEET, sendo realizadas nessa estrutura 72 sessões. A utilização 
dessa ferramenta aumenta a transparência dos julgamentos e 
ações do Tribunal, garantindo todos os direitos assegurados às 
partes e melhorando a relação do fi sco com o contribuinte.

 Atualmente, 53,41% dos processos do TARF-PI são 
eletrônicos, diminuindo sensivelmente o uso de papel e 
documentos físicos. Com os processos eletrônicos, os 
procedimentos ganham mais efi ciência e agilidade, além 
de maior transparência. A medida atende processos 
para o público externo e interno, facilitando a vida do 
contribuinte, fomentando o equilíbrio ambiental, além 
de benefi ciar a qualidade do recurso público.

INICIATIVAS QUE MELHORAM A TRANSPARÊNCIA
 E PARCERIA COM OS CONTRIBUINTES
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Sefaz estimula contribuintes
a negociarem dívidas  

REFIS 2020

Balcão de Negociações

 Visando a recuperação de crédito tributário e estimular 
os contribuintes a regularizarem débitos com o fi sco estadual, 
a Sefaz lançou o Refi s 2020 e ainda realizou o Limpa 2021. 

 A Sefaz lançou o Refi s 2020, que encerrou no dia 18 
de dezembro, para que os contribuintes quitassem dívidas 
com ICMS, IPVA, ITCMD e Taxas do Detran, conseguindo                                                                                                                              
recuperar mais de R$ 50 milhões para o cofre estadual. E muitos 
contribuintes aproveitaram as vantagens oferecidas, como a 
redução de multas e juros que chegaram até 95%, no caso do 
ICMS, para regularizarem-se junto ao fi sco estadual.    

 Também foi realizado, no período de 07 a 11 
de dezembro, o Balcão de Negociação, que é uma 
oportunidade para as empresas devedoras do Tesouro 
Estadual renegociarem dívidas com até 95% de descontos 
de juros e multas. 

 A iniciativa é promovida por meio de uma parceria 
entre a Corregedoria Geral de Justiça/ Tribunal de Justiça 
do Piauí (TJ), Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

INICIATIVAS QUE MELHORAM A TRANSPARÊNCIA
 E PARCERIA COM OS CONTRIBUINTES
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Investir na modernização da Gestão 
Fiscal para melhorar atendimento 

Aquisição de equipamentos e soft wares 

Aquisição de Veículos 

 Procurando melhorar o atendimento aos contribuintes piauienses, mesmo com a pandemia 
não pararam os investimentos na modernizar da gestão fi scal. Por meio de recursos oriundos do 
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (PRODAF/PROFISCO II) foram investidos 
recursos na compra de equipamentos, aquisição de soft wares, veículos, qualifi cação de servidores, 
reforma de postos fi scais e agências. Com o objetivo de melhorar a efi ciência e a transparência na 
gestão fi scal, serão aplicados U$$ 50 milhões nessa segunda fase do programa

 A Sefaz adquiriu 11 novos veículos, 
visando aprimorar o trabalho da 
fi scalização. Foram investidos cerca de R$ 
850.499,00. 

 O maior investimento desses recursos foi em 
Tecnologia da Informação (TI). A Sefaz-PI investiu  R$ 
17.270.191,00 nessa área em 2020. Foram adquiridos 
702 computadores e equipamentos de TI para 
modernização da infraestrutura do Data Center,  
visando garantir mais segurança dos dados e rapidez 
na implantação de novos projetos. Também foram 
feitos investimentos na aquisição de ativos para 
aumentar o desempenho da rede.  
  
 Ainda foram adquiridas licenças de soft ware: 
Sistema Integrado de banco de dados Oracle Exadata 
e do novo Sistema Integrado de Administração 
Tributário (SIAT-Web), que deve ser executado em 
no máximo três anos e vai melhorar a efi ciência da 
Administração Tributária do Piauí.     

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
 FISCAL/PROFISCO II 
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Instalação de Scanner

Reformas de agências
e postos fi scais 

Revisão do Planejamento
Estratégico da Sefaz (2020-2024)

 Para auxiliar o trabalho de fi scalização do 
trânsito de mercadorias, a Sefaz instalou um scanner 
no posto fi scal da Tabuleta, em Teresina.  

 Ao passar pelo portal, diversas informações são 
captadas do veículo, incluindo o número atômico dos 
materiais que compõe a carga e a presença de itens 
ilegais tais como materiais radioativos, explosivos, 
armas e drogas. 

 Com a balança e um leitor de placa  integrados 
ao portal, é permitido realizar três trabalhos: a 
pesagem do veículo, identifi cação da placa e a 
descoberta do seu conteúdo. 

 Visando oferecer melhores condições de 
trabalho para os servidores e prestar um melhor 
atendimento aos contribuintes, a Sefaz investiu R$ 
347.988,00 em reformas de agências e postos fi scais.

  Foram reformadas as agências de Oeiras e São 
Raimundo Nonato e melhorada a identidade visual 
dos postos fi scais. 

 O novo Planejamento Estratégico da SEFAZ, com vigência no período de 2020 a 2024, foi 
atualizado de forma inovadora, aderindo às melhores práticas de gestão fi scal da MD-GEFIS, 
Metodologia para Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal, e aos projetos 
contemplados pelo fi nanciamento do BID, o PROFISCO II. 

 O novo Planejamento Estratégico da Sefaz (2020-2024) também está alinhado ao Plano 
Plurianual (PPA 2020-2023, Lei Estadual 7.326/2019) vigente do Estado, que busca o equilíbrio fi scal 
e a oferta de serviços públicos de qualidade para a sociedade.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
 FISCAL/PROFISCO II 
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Qualifi cação dos servidores
 Apesar de todas as limitações por conta da 
pandemia, a Secretaria da Fazenda não deixou de 
investir na capacitação dos seus servidores, priorizando 
a realização de cursos on-line para 284 servidores. 

 Ofereceu ainda dois cursos MBA (Master 
in Business Administration), que ainda estão em 
andamento: um sobre “Economia Brasileira para 
Negócio” e outro sobre “Formação Cientista de Dados 
da Data Science Academy”. 

 Esse tipo de investimento é importante para que 
os servidores adquiram ou aprofundem conhecimentos 
na área de gestão, administração e tributação.   

 Antes da pandemia, em março, disponibilizou o curso de formação para o cargo de Analista 
do Tesouro Estadual para 12 servidores. Também ofereceu o curso de “Atualização sobre o sistema 
IPVA”, com a participação do diretor, gerentes e supervisores da Unidade de Atendimento (UNICAT), 
objetivando, além da capacita;áo, aprimorar o serviço prestado ao cidadão.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
 FISCAL/PROFISCO II 

foto antes da pandemia 
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Modernização Tecnológica ajuda a 
superar desafi os na pandemia 

Atendente Virtual Teresa
atende novas demandas 

 Mesmo antes da pandemia, a Sefaz sempre 
investiu em modernização tecnológica visando facilitar 
o atendimento aos contribuintes do Estado. E, desde 
março, tem orientado esses contribuintes a procurarem, 
cada vez mais, o atendimento on-line

 Muitos dos serviços disponíveis nas agências 
podem ser resolvidos por meio do “Fale com a Sefaz”, 
disponível no site  (https://www.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/ ). 

 Dentre os serviços que podem ser acessados, estão: Cadastro, CPF na Nota, Declarações 
Eletrônicas, Documentos Eletrônicas, Denúncias Relacionadas ao ICMS, e-Ageat, IPVA, ITCMD, Malha 
Fiscal, Postos Fiscais, Restituição de Pagamentos Indevidos e Taxas Estaduais.

  

 Em 2020, a atendente virtual da Secretaria da Fazenda, a Teresa, passou a tirar mais 
dúvidas dos contribuintes, a exemplo de questões relacionadas ao trânsito de mercadorias. 

 Essa ferramenta é essencial, principalmente agora na pandemia, para que os contribuintes 
não se desloquem até uma agência de atendimento, evitando assim aglomeração e propagação 
do novo coronavírus. 

  Além da Teresa e do Fale com a SEFAZ, a Unidade de Atendimento (UNICAT) disponibilizou 
o atendimento através dos e-mails das Agências de Atendimento.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS INOVAM
 ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
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Menor Preço Brasil 

Produtos de combate
ao coronavírus

Convênio com o
BB para pagar o IPVA   

 Em março de 2020, o Piauí aderiu à plataforma 
online “Menor Preço Brasil”, desenvolvida pela Secretaria 
de Fazenda do Rio Grande do Sul. O aplicativo é destinado 
a fornecer, aos consumidores, informações sobre preços 
praticados pelo comércio varejista, facilitando em relação 
à economia de tempo e mostrando produtos mais baratos 
no mercado.  
 
 O consumidor pode pesquisar preço de uma 
variedade de produtos, como medicamentos, combustível, 
alimentos, vestuários, dentre outros, em um raio de até 
30 km da sua localização. 

 Quem já baixou o aplicativo também pode 
pesquisar preços de produtos destinados ao combate do 
coronavírus, como álcool em gel, máscaras e luvas.
O aplicativo está disponível para o sistema operacional 
Android (Google) e iOS (Apple). 

 A Sefaz também fechou parceria com o Banco do 
Brasil para que os contribuintes que são clientes do banco 
paguem o IPVA, tanto por aplicativo como pelo site. Essa 
atividade trouxe mais comodidade aos contribuintes, 
principalmente nesse período da pandemia.

 E a medida já está valendo, inclusive para quem 
não deseja sair de casa e já quer pagar o seu IPVA 2021. 
A nova tabela já foi divulgada pela Sefaz.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS INOVAM
 ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
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IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 
À ECONOMIA DURANTE A PANDEMIA

1-Prorrogação por 90 dias do prazo de pagamento da cota única do IPVA com 5% de desconto. O 
pagamento foi realizado com desconto até o dia 30 de junho de 2020

2-Suspensão por 60 (sessenta dias) dos atos processuais relacionados ao processo administrativo 
tributário, inclusive o prazo concedido para impugnação e interposição de recursos, que vencerem 
no período de 19 de março de 2020 até 30 de abril de 2020.

3-Prorrogação do prazo para a transmissão eletrônica dos arquivos da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais (DIEF) e da Escrituração Fiscal Digital (EFD) para o dia 18 de maio de 2020, 
referente às operações realizadas no mês de março de 2020;

4-Prorrogação por 60 dias dos Regimes Especiais e os credenciamentos concedidos pela Secretaria 
da Fazenda, com vencimento no período de 19 de março a 18 de abril de 2020.

5-Prorrogação para maio de 2020 do prazo para entrega da Guia de Informação e Apuração do 
ICMS – Substituição Tributária – GIAST e da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de 
Alíquotas e Antecipação – DeSTDA, referente às operações realizadas no mês de março de 2020;

6-Dispensa da entrega dos arquivos magnéticos previstos no Convênio ICMS 57/95 – SINTEGRA;

7-Em relação à Dívida Ativa, foram suspensas por 90 dias as novas inscrições e ajuizamentos, 
exceto quando ocorria prescrição, como previsto no Decreto nº 18.914 de 30/03/2020;

8-Prorrogação do prazo para pagamento do ICMS devido nas saídas de mercadorias e na prestação 
de serviços para julho, agosto e setembro de 2020, das empresas optantes pelo Simples Nacional, 
relativo às competências março, abril e maio; 

9-Prorrogação do prazo para pagamento do ICMS devido pelos Microempreendedores Individuais 
(MEI), referente às competências março, abril e maio, para os meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2020, respectivamente;

10-Suspensão, por 60 dias, contados a partir de 19 de março de 2020, dos termos e notificações 
emitidos pelos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual relativamente às ações fiscais e ao 
monitoramento fiscal;

PARA AJUDAR OS CONTRIBUINTES: 
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1- Redução, pelo prazo de 90 dias, de 18% para 12% na alíquota do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) para produtos que são essenciais na prevenção do coronavírus;

2- Adesão ao aplicativo “Menor Preço Brasil”, para que as pessoas pesquisem  valores de produtos 
destinados ao combate do coronavírus, como álcool em gel, máscaras e luvas;  

3- Divulgação do atendimento virtual por meio do Fale com a Sefaz no endereço  https://www.
sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/ , visando  esclarecer dúvidas dos cidadãos e dos  contribuintes; 

4- Atendimentos por meio do uso da inteligência artificial- atendente virtual Teresa, ajudando a 
esclarecer dúvidas dos cidadãos e dos contribuintes;

5- Disponibilização de e-mail para priorizar o atendimento não presencial nas agências da Sefaz 
em Teresina e no interior, visando esclarecer os mais diversos serviços: Redar, ITCMD, IPVA, Isenção 
de ICMS (portares de Deficiência, Taxistas), dentre outros serviços que não necessitam de protocolo 
no SEI (Sistema Eletrônico de Informação);

6- Esclarecimentos de dúvidas sobre processos relacionados ao cadastro de empresas por meio do 
e-mail: piauidigital2@sefaz.pi.gov.br

PARA AJUDAR OS CIDADÃOS

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 
À ECONOMIA DURANTE A PANDEMIA
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IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 
À ECONOMIA DURANTE A PANDEMIA

PARA FACILITAR O 
TRÂNSITO DE MERCADORIAS

PARA FORTALECER OS SETORES
ECONÔMICOS ATENDIDOS PELA 
AGÊNCIA DE FOMENTO:

1- Adoção de medidas que agilizaram o processamento e a conseqüente liberação ou 
disponibilização das mercadorias aos destinatários;

2- Processamento dos documentos fiscais com antecedência mínima de 48 horas em relação às 
mercadorias que adentram no estado do Piauí, possibilitando a regularização prévia por parte dos 
contribuintes;

3- Tratamento especial para o processamento das cargas de materiais médico-hospitalares e 
produtos alimentícios, independentemente da situação fiscal dos contribuintes envolvidos, com o 
intuito de ajudar as empresas no abastecimento desses itens.

1-Renegociação de financiamentos com parcelas vencidas, com carência de até 6 (seis) 
meses, mediante solicitação dos devedores e dentro da capacidade de pagamento de cada 
empreendimento;

2- Foram concedidos novos financiamentos de capital de giro com recursos próprios da Agência, 
com carência de até 06 ( seis) meses e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses;

3- Concessão de crédito para as empresas que trabalham na produção de equipamentos de 
combate ao coronavírus, tais como máscaras, luvas, sabão, álcool em gel; 

4- Financiamento para o setor de turismo, com recursos do FUNGETUR, com capital de giro para 
restaurantes, pousadas, hotéis, bares, pubs, agências de viagem nas seguintes condições:
    - Prazo: 48 meses
    - Carência: 12 meses
    - Taxa de Juros: 5% a.a.+ INPC.



36


