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NOTA TÉCNICA SOBRE FECHAMENTO 

DE INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 
 

A SEFAZ-Ba anunciou o fechamento de diversas repartições fazendárias alegando como motivador redução de custeio. 

Muitas dessas unidades foram antigas delegacias fazendárias, que numa reestruturação anterior, ainda nos anos 90, 

centralizou as atividades das delegacias em três diretorias de administração tributária, voltando as inspetorias para a 

execução da fiscalização e ao atendimento ao contribuinte. 

 

Como sede de delegacias, essas Inspetorias possuem sede própria e o efetivo é quase todo de carreira, ou seja, eventual 

redução no custeio será mínimo frente ao desconforto ao contribuinte e a fragilização da fiscalização de 

estabelecimentos. Deve-se considerar que a reestruturação proposta prevê a criação de novos cargos, o que desconstitui 

a alegação de redução no custeio. Agora, sem uma discussão mais aprofundada com a comunidade dessas inspetorias e 

sem divulgar estudos quanto a suposta economia, a Sefaz-Ba anuncia o fechamento das inspetorias relacionadas abaixo: 

 

Arrecadação (R$)  

de Jan à  Dez/2018 

MUNICÍPIO(→) População
PIBperca

pta
IDH Contribuintes Servidores milhões de Reais

Serrinha 80.411 R$ 9.937 0,634 14840 15 136,73

Jacobina 80.394 R$ 15.208 0,649 9629 21 109,49

Sto Antônio J 100.605 R$ 20.442 0,7 21605 34 368,78

Seabra 43.941 R$ 9.781 0,635 8814 15 82,12

Ilheus 164.844 R$ 21.743 0,69 14289 35 130,11

Itaberaba 64.325 R$ 12.008 0,62 6425 12 59,48

Itapetinga 75.470 R$ 13.208 0,667 7398 8 50,9

Bom Jesus L 68.609 R$ 11.761 0,633 7895 8 178,84

Eunápolis 112.318 R$ 22.186 0,677 15627 9 286

TOTAL 790.917 106.522 157 1.402

INSPETORIAS EXTINTAS - QUADRO COM INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS

INSPETORIAS - quantitativo

 
 

Se propõe que a discussão sobre essa questão seja técnica se baseando em três eixos: 

 

Regional – A Bahia é um estado de ampla dimensão, ocupa uma área de 564 733,177 km², sendo pouco maior que a 

França. O deslocamento de uma inspetoria para outra implicará para contribuintes e fazendários de algumas das 

unidades extintas ou, de cidades abrangidas pela circunscrição fiscal dessas como de Belmonte a Teixeira de Freitas, 

que fica a 230,6 km de distância, exigindo uma viagem de aproximadamente 4 horas e meia. Segue quadro com as 

distâncias para as novas sedes: 

 

Inspetoria Extinta 
Infaz com 

circunscrição 

Distância 

em Km 

Jacobina Irecê 195 

Seabra Irecê 160,6 

Itaberaba Feira de Santana 122,2 

Bom Jesus L Guanambi 175,8 

Serrinha (Coité) Feira de Santana 109,2 

 

 

Ressalte-se ainda que Itaberaba não dispõe de SAC e que um ponto cidadão, a princípio, não dispõe da mesma estrutura 

que um posto SAC. 

 

http://www.sindsefaz.org.br/
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Quanto ao aspecto funcional, 

dos servidores, há unidades que 

não têm condições de absorver 

nem de prover recursos para 

subsidiar todos os servidores 

absorvidos das unidades 

fechadas, como Itabuna e Cruz 

das Almas. A extinção de Ilhéus 

merece uma atenção maior, visto 

que a sede foi reformada para 

abrigar a sede regional sul da 

procuradoria estadual. 

 

Econômico – Um dos 

propósitos de uma Infaz é o de 

conhecer o histórico da 

economia local, como ela se 

desenvolveu, quais as barreiras e 

fatores de proteção que 

necessitam, e com isso 

instrumentalizar a execução da 

ação fiscal. Percebe-se da 

proposta que haverá o 

deslocamento de áreas com 

grande potencial econômico 

para outras que já alcançaram o 

desenvolvimento, como Itabuna 

ou Teixeira de Freitas (quanto as 

inspetorias de Ilheus e Eunápolis) ou para uma outra com menor capacidade contributiva (Cruz das Almas que 

substituirá a Infaz Santo Antonio de Jesus, com menor número de contribuintes e menor arrecadação). 

 

Atividades – Algumas atividades, embora protocolizadas nos postos de atendimento, só são efetivadas nas Inspetorias 

fazendárias, o que demandará deslocamento do interessado até a nova Infaz com circunscrição. A Sefaz alega que o 

atendimento pode ser feito eletronicamente via web e DTE (soft). No entanto, no estado o acesso à rede é baixo e a 

transmissão de dados é precária. Deve-se considerar ainda que a Sefaz não dispõe de Processo Eletrônico, o que implica 

em envio de papéis ou arquivos eletrônicos de uma unidade a outra, gerando retrabalho e demora na prestação dos 

serviços oferecidos.  

 

Por todos esses motivos, o Sindsefaz propõe que se abra o debate com a comunidade e com os servidores fazendários 

acerca do fechamento de inspetorias fazendárias. Entende que assim o projeto poderá ser aprimorado e se evitará 

desgastes desnecessários à Administração Tributária. 

 

SERVIÇOS INSPETORIA
Protocolado Realizado Realizado

Ato Declaratório de X X

Baixa  de  IPVA X X

Cadastro  -  Alterações  e  X X

Certidões  Positiva,  Negativa  X X

Credenciamento para Emissão X X

Credenciamento para X X

DAEs   -   EMISSÃO X X

DAE e GNRE  -  Retificação X X

Defesa   /   Justificação   PAF X X

Denúncia   Espontânea  -  X X

Diferimento  -  Habilitação/  X X

ITD   Causa Mortis X X

ITD   Doação   -   Cálculo, X X

NF – A/OF  - Solicitação e X X

Nota  Fiscal  Avulsa  -  Emissão X X

Parcelamento  de  Débitos  X X

Regimes   Especiais X X

Requisição   de   Arquivos   X X

Restituição de X X

Senha   Internet   (Via Termo X X

Termo   de   Acordo X X

SEFAZ – BA Serviços realizados e protocolizados  (  SACs  X  
SAC

http://www.sindsefaz.org.br/

