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APRESENTAÇÃO

Como parte de sua missão de exercer o controle externo da administra-
ção pública, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) realiza 
auditorias operacionais em programas e ações executadas pelo Governo 
Estadual, com o propósito de avaliar a economicidade, a eficiência, a 
eficácia e a efetividade das políticas públicas. Desses trabalhos resulta 
um exame do gasto público, de sua qualidade e dos serviços prestados à 
sociedade.

Este Sumário, cujo foco é a Renúncia de Receita do Estado da Bahia, 
integra a série de Sumários Executivos deste TCE/BA. A edição de Su-
mários Executivos se insere na estratégia de divulgar, de forma objetiva e 
transparente, os resultados das auditorias operacionais que realiza, bus-
cando disseminar, tanto na esfera governamental quanto na sociedade 
civil, conteúdo que sirva de insumo para o aprimoramento das ações pú-
blicas, além de fomentar o controle social.

O clamor da sociedade moderna por serviços públicos de qualidade e 
em oferta compatível com as demandas exige transparência na atuação 
governamental em todos os níveis e, em especial, dos órgãos de controle, 
cuja ação primordial é zelar pela correta, eficiente e eficaz aplicação dos 
recursos públicos. Neste sentido, é fundamental que os cidadãos tenham 
conhecimento do como, do porquê, do onde e quando são gastos os tri-
butos arrecadados de toda a sociedade, a fim de que possam contribuir 
ativamente com a gestão responsável da coisa pública, evitando desvios e 
favorecendo a realização do interesse comum.

Com especial atenção à cidadania, buscando estimular cada vez mais a 
participação da comunidade na fiscalização do gasto público, no acom-
panhamento da gestão e no diálogo institucional, o TCE/BA, por meio 
dessa iniciativa, estabelece mais um canal de acesso à sociedade, visando 
potencializar o controle democrático.

Esta edição apresenta, portanto, informações resumidas sobre o traba-
lho realizado pela 7a Coordenadoria de Controle Externo no exercício 
de 2017. Seu resultado está contido no Processo no TCE/009417/2017, 
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apreciado na Sessão Plenária de 12/02/2019, sob a relatoria do Conse-
lheiro Pedro Henrique Lino de Souza, cujo relatório de auditoria poderá 
ser acessado por meio do sítio www.tce.ba.gov.br.

Gildásio Penedo Filho
Conselheiro-presidente
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RENÚNCIA DE RECEITA DO ESTADO DA BAHIA

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar Federal nº 
101, de 04/05/2000, estabelece que a renúncia de receita decorre da “[…] 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
[...]”, acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

A renúncia de receita tem origem na concessão ou ampliação de incen-
tivo ou benefício fiscal, mas o texto legal não deixa clara a diferencia-
ção entre os termos. A doutrina conceitua o incentivo ou benefício fiscal 
como eventos do mundo jurídico, enquanto o seu efeito no mundo fático 
seria a renúncia de receitas.

A Lei Federal nº 12.465, de 12/08/2011, que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Federal de 2012, defi-
ne incentivos e benefícios de natureza tributária como:

Art. 89

§ 2º […] gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema 
tributário vigente que visem atender objetivos econômicos e so-
ciais, explicitados na norma que desonera o tributo, constituin-
do-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, 
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzin-
do a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, au-
mentando a disponibilidade econômica do contribuinte.

Constata-se, do conceito, a exigência de um caráter de exceção ou exclu-
sividade na redução da arrecadação potencial, alcançando apenas um 
determinado grupo de contribuintes. Pode-se deduzir, assim, que nem 
toda medida que reduza a arrecadação potencial implicará em renúncia 
de receitas, mas somente aquelas que possuam um caráter de exceção ao 
sistema tributário de referência e alcancem, exclusivamente, determinado 
grupo de contribuintes.

A LRF, no § 1º do artigo 14, define ainda as medidas que podem dar 
origem à renúncia de receita, compreendendo: “[...] anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique re-
dução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado”.
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A legislação não explicita claramente o que é a renúncia de receitas, mas 
reforça o seu aspecto de tratamento diferenciado em detrimento da regra 
geral. O comando legal não apresenta ressalvas para anistias, remissões, 
subsídios e créditos presumidos, mas a isenção só é considerada renúncia 
de receita quando concedida em caráter não geral, assim como a altera-
ção de alíquota ou a modificação de base de cálculo.

Reforça-se, assim, o conceito de que nem todo fato que gera uma redução 
da arrecadação potencial pode ser caracterizado como renúncia de recei-
tas, mas apenas aqueles que representem um tratamento diferenciado.

Atualmente, a atração de investimentos no Estado se dá a partir de pro-
gramas governamentais e políticas públicas com objetivos variados, ins-
tituídos essencialmente na década de 1990 e início dos anos 2000, cujos 
instrumentos também incluem incentivos fiscais.

Conforme relação constante do Demonstrativo da Estimativa e Compen-
sação da Renúncia de Receita, presente no Anexo de Metas Fiscais da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Bahia 2017 (Lei Estadual nº 13.563, 
de 20/06/2016), DESENVOLVE1, PROALBA2, PROAUTO3, INFOR-
MÁTICA, FAZBAHIA (FAZCULTURA4 e FAZATLETA5) eram os 
principais programas de benefícios fiscais vigentes no Estado da Bahia.

1 Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da 
Bahia (DESENVOLVE).

2 Programa de Incentivo à Cultura do Algodão da Bahia (PROALBA).
3 Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia (PROAUTO).
4 Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (FAZCULTURA).
5 Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador do Estado da Bahia 

(FAZATLETA).
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O QUE O TCE/BA AVALIOU 

                                               

A auditoria teve como objetivo avaliar a adequação e suficiência dos con-
troles exercidos pelo Executivo Estadual em relação aos incentivos con-
cedidos por políticas públicas apoiadas em renúncia de receitas, com o 
intuito de opinar:

• em termos gerais, para todos os programas então vigentes, quanto 
a: (a) transparência das informações; (b) planejamento dos programas 
de incentivos fiscais; e (c) deliberações do Estado em relação aos as-
pectos que ameaçam o sucesso dos programas;

• no âmbito do programa DESENVOLVE, em razão de apresentar 
maior estimativa de renúncia de receita, quanto a: (a) concessão dos 
benefícios; (b) fiscalização e monitoramento das empresas habilitadas 
no programa; e (c) metodologia utilizada para mensurar o nível de 
atingimento das metas, objetivos e os impactos socioeconômicos.
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POR QUE FOI AVALIADO 

Em 2017, a estimativa de renúncia de receita alcançou cerca de R$3,2 
bilhões, que corresponde a 16,2% da receita de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) prevista, que foi de R$19,7 bilhões. 
Até agosto/2017, a realização da receita foi de, aproximadamente, R$2,7 
bilhões, o que equivalia a 85,75% do valor estimado.

Tabela 01 – Renúncias de receitas em 2017
Em R$1.000,00

Programa Órgão Responsável Modalidade Renúncia 2017

Prevista Realizada 
até agosto

DESENVOLVE SDE
Dilação de 

pagamento e 
fi nanceiro

2.712.675,00 2.325.369,00

PROAUTO SDE Financeiro e 
crédito presumido 316.713,00 154.140,00

PROALBA SEAGRI Crédito presumido 30.077,00 19.924,00

FAZBAHIA

SETRE / 
FAZATLETA;

SECULT /
FAZCULTURA

Crédito presumido 13.173,00 8.457,00

INFORMÁTICA SEFAZ e SDE Crédito presumido 147,00 0,00

PROBAHIA (1) SDE
Crédito Presumido
(Decreto nº 6.734, 

de 09/09/1997)
0,00 234.629,00

Outros de 
Natureza Fiscal

Não identifi cado pela 
auditoria

Crédito presumido 
e redução da base 

de cálculo
135.634,00 8.757,00

TOTAL 3.208.417,00 2.751.276,00

Fontes: Anexo II da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, leis estaduais que instituíram os 
programas e Quadro Consolidado do 2º Quadrimestre, encaminhado pela SEFAZ.
Nota:  (1) O programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia (PROBAHIA) não é men-
cionado na Lei Orçamentária Anual de 2017, entretanto, consta do Quadro Consolidado do 2º 
Quadrimestre.
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O programa DESENVOLVE apresentava a maior estimativa de renúncia 
de receita, equivalente a cerca de 84,55% de toda a renúncia estimada 
para 2017.

Todos os programas promovem renúncias no recolhimento do ICMS. O 
impacto e o percentual dos valores renunciados em comparação com o 
valor do imposto efetivamente arrecadado ao longo dos últimos quatro 
anos (2013 a 2016) estão demonstrados no Gráfico 01, que apresenta a 
evolução da renúncia realizada versus ICMS realizado.

Gráfico 01 – Evolução da renúncia realizada versus ICMS realizado

Em R$ 1.000,00

Fontes: Relatórios e Pareceres Prévios do TCE/BA sobre as Contas do Chefe do Poder 
Executivo, 2013 a 2015, Quadro Consolidado SEFAZ/2016 e Sistema Integrado de Pla-
nejamento, Contabilidade e Finanças (FIPLAN) – Execução da Receita Orçamentária/
ICMS Estados e Municípios, 2013 a 2016.

Observa-se que o percentual renunciado em relação à receita auferida 
decresceu ao longo dos quatro anos que precederam a auditoria.
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COMO SE DESENVOLVEU O TRABALHO

A auditoria foi realizada em 2017, abrangendo o período de 01/01/20156 

até 31/08/2017.

Na fase de planejamento foram definidos os objetivos, o alcance, os pro-
cedimentos e as fontes de critérios da auditoria. Foram realizados:

(a) estudo da legislação;

(b) levantamento das principais informações a respeito dos programas de 
incentivos fiscais disponíveis no Estado;

(c) levantamento nos sistemas internos do TCE/BA (PROINFO, AUDIN 
e SGA)7 de achados de auditoria associados ao objeto auditado, cons-
tantes nos relatórios de 2002 e 2008;

(d) coleta de informações e documentos a partir de contatos com a 3ª Co-
ordenadoria de Controle Externo, cujas atribuições incluem o acom-
panhamento da LRF, inclusive das receitas renunciadas;

(e) levantamento de ações/instrumentos/sistemas que estavam sendo uti-
lizados por órgãos públicos estaduais com o objetivo de monitorar a 
renúncia de receitas;

(f) entrevistas com agentes públicos relacionados diretamente com a im-
plementação das políticas públicas de incentivos fiscais;

(g) elaboração da Matriz de Planejamento; e

(h) definição dos programas de auditoria a serem utilizados, com os seus 
respectivos procedimentos.

6 Durante a fase de execução da auditoria, identificaram-se fatos relevantes ocorridos 
em anos anteriores (mais precisamente a partir de 2011), os quais foram considerados 
no trabalho.

7 PROINFO: Sistema de gerenciamento de protocolos eletrônicos do TCE/BA;
 AUDIN: Sistema de Auditoria Interna;
 SGA: Sistema de Gerenciamento de Auditoria.
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Essas atividades permitiram a seleção das áreas a serem examinadas e 
a elaboração de Matriz de Planejamento, construída a partir de cinco 
eixos:

I) Transparência;

II) Planejamento;

III) Concessão;

IV) Fiscalização e Monitoramento; e

V) Avaliação.
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O QUE O TCE/BA ENCONTROU

I) Transparência

O eixo Transparência reuniu os esforços de identificação e estabelecimen-
to de requisitos mínimos acerca dos programas de incentivos fiscais, para 
que os sítios eletrônicos do Governo do Estado estivessem de acordo com 
a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Constituição Federal de 1988.

O princípio constitucional da publicidade, constante no artigo 37 da Cons-
tituição Federal, no artigo 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011, e 
no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.618, de 28/12/2012, tratam do dever 
de transparência pelos órgãos públicos, respeitando o direito da socie-
dade ao acesso às informações. Os mencionados normativos devem ser 
seguidos por toda a estrutura do Executivo Estadual. Concluídos os tra-
balhos auditoriais, restou evidenciada:

1 Publicação de informações mínimas necessárias

Os portais institucionais dos órgãos e entidades do Executivo Estadual 
não dispõem da totalidade das informações mínimas estabelecidas, em 
cumprimento à obrigação de fornecer a transparência ativa determinada 
por Lei.

O Quadro 01 a seguir fornece uma síntese dessas informações, além de 
demonstrar o programa de incentivo fiscal do Estado da Bahia que não 
disponibiliza cada requisito.
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Quadro 01 – Informações mínimas versus programas/sítios oficiais

Informações Mínimas Programas

Presente em todos os sítios

01 Explicação geral sobre o programa

PROALBA, FAZATLETA, 
FAZCULTURA E DESENVOLVE

02 Legislação correlata

03 Contato para fornecimento de informação

04 Setores que serão benefi ciados com o 
programa

05 Explicação de como investir ou se habilitar

 Ausente nos sítios dos programas listados abaixo

06 Relação de benefi ciários do programa FAZATLETA

07 Requisitos para pleitear habilitação DESENVOLVE

08 Critérios para avaliar adequação dos 
projetos aos objetivos do programa PROALBA

09 Métodos para monitorar e avaliar os 
resultados

PROALBA, FAZATLETA, 
FAZCULTURA E DESENVOLVE

10 Relatório de desempenho do programa DESENVOLVE, FAZATLETA

11 Resultado socioeconômico dos benefícios FAZATLETA, FAZCULTURA E 
DESENVOLVE

12 Montante total de recursos renunciados e 
separado por programa

PROALBA, DESENVOLVE, 
FAZATLETA, FAZCULTURA

13 Prazo de fruição do benefício DESENVOLVE

14 Valor do investimento/patrocínio DESENVOLVE

Fontes: Portais institucionais oficiais.

As situações identificadas demonstraram uma baixa disponibilização das 
informações, relativas aos recursos renunciados e aos requisitos para a 
habilitação nos programas de incentivos fiscais, nos sítios do governo es-
tadual na internet, o que comprometia:

• a identificação dos programas de incentivos fiscais existentes no Esta-
do da Bahia e a celeridade na habilitação, por parte do público-alvo, 
pessoas físicas e jurídicas, ante a ausência de informações essenciais, 
como os requisitos necessários para pleitear habilitação;
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• o controle social, diante da impossibilidade de acesso pelos cidadãos 
às informações a respeito dos recursos renunciados pelo Estado da 
Bahia e seus impactos na economia do Estado; e

• a tempestividade das ações do órgão de controle externo, que se vê 
obrigado a solicitar informações adicionais para emissão de seus opi-
nativos, o que se materializa na exigência de relatórios dos órgãos e 
entidades.

Desta forma, entende-se que a resolução dos problemas apontados, com 
a disponibilização de informações completas e atualizadas, proporciona-
rá melhorias aos processos de gestão, monitoramento, controle e supor-
te adequado para a formulação de políticas públicas, bem como para a 
transparência e o controle social.

Espera-se, com a disponibilização das informações necessárias para o 
fornecimento da transparência, os seguintes benefícios:

• contribuição para o fortalecimento dos controles social e externo, em 
decorrência da possibilidade de análise das informações disponibili-
zadas;

• conhecimento prévio, pelos interessados, dos requisitos para pleitear 
a habilitação; e

• auxílio na gestão dos programas pelas próprias Secretarias, em decor-
rência da estrutura elaborada para o fornecimento das informações.

Há que se ressaltar que a Lei Complementar Federal nº 160, de 
07/08/2017, artigo 3º, II e § 6º, estabelece que as unidades federadas de-
verão prestar informações sobre as isenções, os incentivos e os benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas 
no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Assim, conclui-
-se que a publicação dos requisitos mínimos estabelecidos pode ser uti-
lizada pelas Secretarias, inclusive, para a adequação ao comando legal, 
no momento em que o fornecimento das informações for exigido dos 
estados.
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2 Renúncias de receitas não declaradas pelo órgão fiscal do Estado

Identifi caram-se benefícios fi scais vigentes não informados pela Secretaria 
da Fazenda (SEFAZ) nos Anexos de Metas Fiscais das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias de 2017 e de 2018, bem como sem fundamentação em lei.

Diferentemente dos programas mencionados na LDO, tais incentivos fo-
ram incluídos no Regulamento do ICMS do Estado da Bahia 2012 (RI-
CMS-BA), Decreto Estadual nº 13.780, de 16/03/2012, ao contrário do 
que determina o artigo 150, § 6º da Constituição Federal de 1988.

De modo similar, o artigo 3º, inciso IV da Constituição do Estado da 
Bahia estipula que é vedado ao Estado “renunciar à receita e conceder 
isenções e anistias fiscais, sem interesse público justificado e reconhecido 
por lei.” No artigo 150 do mesmo normativo estabeleceu-se que “as isen-
ções, benefícios e incentivos fiscais somente serão concedidos mediante 
aprovação pela Assembleia Legislativa”.

Acrescente-se que os incentivos também não haviam sido convalidados 
mediante convênio assinado no âmbito do CONFAZ, requisito obrigató-
rio à época de sua instituição8, conforme artigo 1º, caput e incisos I a V, 
da Lei Complementar nº 24, de 07/01/1975.

A obrigatoriedade de elaboração anual, pelo Poder Executivo, de demons-
trativo de renúncia de receita, como parte integrante do citado Anexo de 
Metas Fiscais, tem fundamento no artigo 4º, inciso V, da Lei Comple-
mentar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). A exigência está reforçada no artigo 14 da mesma Lei.

Apesar do estabelecimento de regras constitucionais e na LRF, a audito-
ria identificou que o RICMS-BA 2012 definiu ao menos três incentivos 
que configuravam renúncia de receita, mas não foram declarados pela 
SEFAZ, a saber: no artigo 268, incisos XVIII e XLVI, relativos às aquisi

8 Essa exigência foi atenuada com a publicação da Lei Complementar nº 160/2017, que 
dispõe, no seu artigo 1º, sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal 
deliberar sobre o perdão dos créditos tributários decorrentes dos incentivos instituídos 
em desacordo com o disposto artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição 
Federal, além de tornar possível a sua reinstituição.
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ções de querosene de aviação e ao setor de óticas, respectivamente; e no 
artigo 270, inciso IX, referente aos produtores de lagosta e camarão.

Já o incentivo do artigo 269, inciso XIII, do RICMS-BA, concedido aos 
fabricantes de polpas de frutas, é considerado no cálculo da renúncia do 
Estado, mas não reportado de forma direta pela SEFAZ, que o inclui 
na categoria “outros de natureza fiscal”. Em síntese, as inconformidades 
estão dispostas no Quadro 02.

Quadro 02 – Renúncias de receitas não divulgadas e com instituição ir-
regular

Dispositivo do 
RICMS-BA Tipo de incentivo Setor benefi ciado Situação em 2017

Artigo 268, inciso 
XVIII

Redução da base de 
cálculo9 Aviação Incentivo vigente  (até 

31/12/2018), não 
autorizado em lei e não 
informado nas LDOs 

2017 e 2018.
Artigo 268, inciso 

XLVI
Redução da base de 

cálculo Óticas

Artigo 269, inciso 
XIII Crédito presumido10 Fabricantes de 

polpas de frutas

Incentivo vigente 
(prazo indeterminado), 

não autorizado em 
lei,  considerado na 

elaboração das LDOs 
2017 e 2018, embora sem 

divulgação nominal.

Artigo 270, inciso 
IX Crédito presumido

Criadores e 
produtores de 

lagosta e camarão

Incentivo não mais 
usufruído, mas que 

confi gura renúncia de 
receita não autorizada 

em lei.

Fonte: Decreto Estadual nº 13.780/2012 – Regulamento do ICMS do Estado da Bahia 

2012.

9 Modalidade de incentivo em que o montante sobre o qual é aplicada a alíquota (per-
centual) é reduzido, o que torna menor o valor do imposto a pagar.

10 Por esta modalidade de incentivo, é conferido um abatimento sobre o valor do imposto 
a pagar. O crédito presumido está previsto na Lei Estadual nº 7.025, de 24/01/1997, 
mas as hipóteses admitidas no § 1º do artigo 1º dessa Lei não contemplam aquelas 
inseridas no RICMS-BA 2012.
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Os benefícios anteriores são caracterizados como renúncia de receita 
pelo fato de só poderem ser utilizados se houver a prévia celebração de 
termo de acordo com o Estado. Ou seja, cabe ao interessado requerer o 
incentivo, o que configura tratamento diferenciado, por atender a grupo 
restrito de contribuintes.

De acordo com a SEFAZ, embora tais incentivos compreendam receitas 
renunciadas, houve a opção por não informá-los em razão de seu valor e 
do número de contribuintes atendidos, pois o órgão os considera pouco 
relevantes quando comparados aos benefícios já declarados.

Entretanto a auditoria concluiu que os montantes não são desprezíveis, 
mesmo na comparação com os já informados11. A título de exemplo, para 
os incentivos dos setores de transporte aéreo e de óticas, obtiveram-se os 
valores resumidos no Quadro 03.

Quadro 03 – Renúncia dos setores de aviação e óticas
Em R$1,00

Incentivo Ano 2016 Ano 2017 (janeiro a setembro)

Transporte Aéreo 10.731.137,00 8.403.504,00

Setor de Óticas 8.119.737,46 7.701.263,83

Fonte: Informações ao Processo 207.855/2017-3, juntadas ao ofício SEFAZ GAB nº 

212/2017.

Em decorrência das circunstâncias verificadas, ocasionou-se a impreci-
são nos demonstrativos elaborados pela SEFAZ. Consequentemente, há 
prejuízos ao controle social, já que a população não conhecerá tais in-
centivos.

Do mesmo modo, fica prejudicado o controle externo, aspecto exempli-
ficado pelo fato de que a auditoria só tomou conhecimento da existência 
dos benefícios do RICMS-BA 2012 ao examinar a norma e solicitar infor-
mações aos gestores do órgão fazendário.

11 O programa INFORMÁTICA teve projeção de apenas R$147.000,00 a renunciar na 
LDO 2017, ajustada para zero na LDO 2018. O FAZBAHIA, que soma as renúncias 
de FAZATLETA e FAZCULTURA, teve um total R$13.173.000,00 projetados na 
LDO 2017, tendo a estimativa da LDO 2018 sido estabelecida em R$11.492.000,00.
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Além disso, como a situação configura tratamento diferenciado, haverá 
o risco de desconhecimento do incentivo fiscal por parte dos demais in-
teressados em obtê-lo.

Como houve o descumprimento da legislação referente à criação de be-
nefícios fiscais, revelou-se uma deficiência ou mesmo a ausência de pla-
nejamento de políticas públicas voltadas a esses incentivos.

Nos casos em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido prévio 
diagnóstico de um problema e escolha da intervenção estatal mais ade-
quada à sua solução. Assim, a própria Administração se vê prejudicada, 
uma vez que esses benefícios não se sujeitam ao controle de metas ou 
objetivos claramente definidos em lei.

A auditoria pontuou ser necessário garantir um nível básico de publici-
dade às receitas renunciadas pelo Estado, além de certificar o cidadão de 
que os incentivos somente serão concedidos após prévio planejamento e 
em atenção ao princípio da legalidade.

II) Planejamento

O eixo II da auditoria se ocupou do nível de organização estadual quanto 
ao planejamento dos programas que concretizam políticas públicas utili-
zadoras de incentivos fiscais.

Entende-se planejamento como uma ferramenta para análise dos meios 
que serão utilizados para atingir os objetivos estabelecidos e desejados 
com uma política pública. No caso de programas amparados por incenti-
vos fiscais, o planejamento deve compreender o estabelecimento das me-
tas e resultados que se buscam alcançar após sua implementação.

Nesse sentido, a política de benefício fiscal precisa ser formalizada com 
base na compreensão do problema que se deseja enfrentar. Assim, é ne-
cessário realizar estudo prévio com a complexidade exigida para cada 
programa.

Vale ressaltar que a concessão de um incentivo não é um fim em si mes-
mo, ou seja, o Estado só renuncia a uma receita para viabilizar determi-
nada política ou programa de governo, como quando deseja estimular 
a geração de emprego, atrair investimentos para determinado setor da 
economia ou desenvolver uma região.
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Por isso, a tomada de decisão relacionada ao incentivo deve estar fun-
damentada em avaliação de custos, benefícios e riscos. Executados os 
exames auditoriais, identificou-se a situação adiante exposta.

1 Ausência de planejamento estruturado das políticas públicas de in-
centivo fiscal

Constatou-se que nenhum órgão/entidade questionado do Poder Execu-
tivo disciplinava procedimentos, mantinha registros ou realizava estudos 
prévios ao planejamento com vistas à instituição das políticas públicas de 
incentivos fiscais.

Como a criação de incentivos fiscais requer um processo legislativo, a 
auditoria buscou compreender como ocorria, no âmbito do Executivo, a 
concepção da política que culminaria na publicação de uma lei específica 
para essa finalidade.

Além de leis especiais, observou-se que o artigo 166 da Constituição da 
Bahia prevê a existência de lei para disciplinar uma política estadual de 
incentivos, em atenção a princípios e prioridades estabelecidos nas Cons-
tituições Federal e Estadual. Contudo, não se identificou a norma para 
tal política, sendo que a Casa Civil afirmou não possuir competência em 
relação à matéria.

A respeito do planejamento dos incentivos existentes, a SEFAZ argumen-
tou que sua atribuição se limitava à avaliação dos impactos financeiros 
dos benefícios na arrecadação estadual, de modo que essa atuação ocor-
ria sob demanda.

Consultada pela auditoria, a SEFAZ não apresentou nem soube indicar 
a localização dos registros da criação do Programa DESENVOLVE, fato 
que se repetiu nas consultas à Casa Civil e à SDE.

De modo semelhante, quando questionadas a respeito da elaboração de 
estudo prévios para a criação de políticas de incentivos fiscais, a SETRE 
não respondeu ao item solicitado e a SECULT informou que não possuía 
setor responsável para essa etapa.

Já a SEAGRI indicou como responsável a “Superintendência de Políticas 
Públicas do Agronegócio – SPA, em articulação com a SDE e SEFAZ”, a 
despeito do que afirmaram estas Secretarias em suas respostas.
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A carência de análises aprofundadas para o lançamento de políticas de 
incentivos fiscais foi corroborada por informação prestada pela Superin-
tendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), que afirmou 
não ter realizado, até agosto de 2017, estudos e indicadores voltados ao 
subsídio de tais políticas.

A auditoria detectou que a execução dos programas de incentivos fiscais 
no Estado da Bahia ocorria sem referência a um diagnóstico preciso das 
causas de problemas postos na agenda pública, para os quais tivessem 
sido definidas metas necessárias ao alcance das soluções possíveis, e após 
a devida consulta ao público interessado.

O planejamento da política de incentivo fiscal deve justificar a concessão 
do benefício, definir os setores que serão beneficiados e estabelecer uma 
metodologia para aferição dos resultados pretendidos.

Na Bahia, após a criação de incentivos por lei entre 1996 e 2001, novas 
renúncias foram introduzidas a partir de 2012, por simples alteração do 
Regulamento Estadual do ICMS, o que evidenciou a falta de uma dis-
ciplina geral para a instituição de incentivos fiscais no Estado. Aliada a 
este aspecto, a inexistência de unidade central que coordenasse a elabora-
ção dos programas a serem instituídos tornou dispersas as atividades dos 
diferentes órgãos e entidades atuantes na concepção da correspondente 
política pública.

As fragilidades do planejamento, em síntese, acarretavam os seguintes 
prejuízos:

• Superficialidade dos relatórios de desempenho dos programas, já que 
a aferição dos resultados socioeconômicos só é possível quando defi-
nidas previamente as metas a serem alcançadas, como em relação a 
empregos e investimentos esperados;

• Possibilidade de instituição de benefícios fiscais incompatíveis com a 
região, público-alvo ou objetivo pretendido;

• Redução da transparência dos processos de instituição dos incentivos, 
especialmente quanto aos propósitos de sua concepção;

• Aumento do risco de falhas na gestão e no controle dos incentivos 
instituídos, eventualmente desconectados da capacidade operacional 
do órgão executor; e
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• Impossibilidade de que a experiência obtida com o planejamento de 
um incentivo seja aproveitada na concepção e na correção de rumos 
em programas futuros.

Assim, entendeu-se que a sistematização do planejamento, a incluir a 
realização de estudos prévios à elaboração das políticas de incentivos, 
acarretaria melhorias nos processos de criação de benefícios fiscais, de 
modo a garantir que os incentivos instituídos correspondessem à melhor 
alternativa para o alcance do objetivo pretendido e que estivessem sujei-
tos aos constantes controles interno, externo e social.

III) Concessão

As conclusões quanto à fase de concessão dos benefícios ficaram delimi-
tadas ao programa DESENVOLVE, selecionado por critérios de materia-
lidade e relevância.

A etapa de concessão do incentivo fiscal está relacionada ao processo de 
exame e aprovação dos projetos propostos pelas empresas que pleiteiam 
a habilitação no programa. É uma etapa de fundamental importância, 
uma vez que nesta fase é feita uma análise criteriosa do projeto, a fim de 
verificar se, de fato, o empreendimento está alinhado com as diretrizes do 
programa e se as suas contrapartidas compensarão a renúncia dos recur-
sos por parte do Estado.

Diante da relevância que a etapa de concessão representa para o sucesso 
do programa, tal eixo dedicou-se a investigar como o Estado avaliava a 
compatibilidade dos agentes econômicos ao programa DESENVOLVE, 
concluindo sobre o grau de formalidade dos procedimentos de exame e 
julgamento dos projetos, a observância aos critérios de avaliação previa-
mente estabelecidos e o respeito aos princípios constitucionais relativos à 
legalidade e à igualdade tributária.

1 Flexibilização na aplicação dos critérios de concessão

Concluídos os trabalhos auditoriais, restou evidenciada, em seis proces-
sos de concessão, a inobservância aos critérios de avaliação previamente 
estabelecidos. Tais situações estão detalhadas nas seções a seguir.
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1.1 Benefício concedido sem análise do projeto do empreendimento

Conforme o regulamento do programa, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 8.205, de 03/04/2002, para pleitear os incentivos fiscais, a empresa 
deve apresentar à SDE informações básicas do projeto, tais como nome 
da empresa, CNPJ, endereço, natureza e valor do investimento, capaci-
dade de produção, empregos gerados, faturamento, infraestrutura neces-
sária etc.

Estando o projeto de acordo com as diretrizes do programa, serão for-
malizados os compromissos e contrapartidas assumidos tanto pelo par-
ticular quanto pela Administração Pública. Posteriormente, a empresa 
deverá apresentar à Secretaria-Executiva os documentos exigidos na le-
gislação, incluindo o projeto completo do empreendimento.

Como demonstrado no Quadro 04, fica evidenciado o descumprimento 
ao regulamento do programa quanto à exigência do encaminhamento do 
projeto do empreendimento. A empresa Acciona Windpower Brasil, já 
beneficiária do DESENVOLVE, solicitou a extensão do benefício a uma 
de suas filias, dispensando, assim, a apresentação e análise do plano de 
viabilidade econômica e financeira do projeto. Como justificativa para 
o pleito, alegou-se o caráter temporário do projeto e a necessidade de 
tornar o processo de requerimento de incentivo fiscal menos burocrático.

Quadro 04 – Benefício concedido sem análise do projeto do empreen-
dimento

Empresa Tipo do 
Projeto

Valor do 
Investimento
(em R$1,00)

Situação Evidenciada
Dispositivo 

não 
observado

Acciona 
Windpower 

Brasil – 
Comércio e 
Indústria de 

Equipamentos 
Eólicos Ltda.

Implantação 15.000.000,00

Benefício estendido 
à fi lial da empresa 

sem análise do 
plano de viabilidade 

econômica do projeto. 
O empreendimento foi 

enquadrado na Classe II 
do programa.

Artigo 9º do 
regulamento 

aprovado pelo 
Decreto nº 

8.205/2002.

Fonte: Processos de concessão dos benefícios.
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A situação demonstra inobservância aos critérios de concessão, uma vez 
que a ausência do projeto impossibilita a correta avaliação da compatibi-
lidade do empreendimento com os objetivos do programa.

1.2 Enquadramento de projeto em desrespeito ao índice de aderência

O regulamento do programa também previu o cálculo do índice de ade-
rência, cujo objetivo é identificar em que medida os projetos apresenta-
dos contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

O indicador resulta da ponderação dos seguintes subíndices: atividade 
econômica; geração de empregos; cadeias produtivas; exportações; im-
pacto ambiental; desconcentração espacial; e responsabilidade social. Da 
análise técnica do projeto apresentado pela empresa, notas são atribuídas 
a cada subíndice, que, juntos, formam a nota final do índice de aderência.

Apurada a nota do indicador, o projeto é enquadrado em uma das classes 
previstas no regulamento. Com base na classe do projeto, determinam-se 
as condições do benefício tributário, tais como prazo de fruição e percen-
tual máximo de desconto para o imposto.

A Resolução nº 02, de 19/04/2002, do Conselho Deliberativo do progra-
ma, estabeleceu parâmetros objetivos para o enquadramento dos projetos 
em uma das classes previstas, com base no índice de aderência obtido, tal 
como apresentado no Quadro 05.

Quadro 05 – Critérios de enquadramento nas classes previstas

Índice de 
aderência

Classe de 
enquadramento

Prazo 
máximo de 

fruição

Percentual máximo de desconto 
no ICMS

De 8,0 (oito) a 10,0 
(dez) pontos Classe I 12 anos Até o 12º ano 81%

 De 5,0 (cinco) a 
8,0 (oito) pontos Classe II 12 anos

Até o 10º ano 64%

Até o 11º ano 56%

Até o 12º ano 48%

Fontes: Resolução nº 02/2002 do Conselho Deliberativo do programa DESENVOLVE 
e Tabela I do Regulamento do programa DESENVOLVE, aprovado pelo Decreto nº 
8.205/2002.
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Identificou-se em quatro processos de concessão o enquadramento do 
projeto em desconformidade com a supracitada Resolução. As alterações 
de classe ocorreram por conta dos pleitos apresentados pelas empresas, 
cujas alegações basearam-se, em geral, na necessidade de um maior in-
centivo para assegurar a continuidade das operações. O Quadro 06 apre-
senta um resumo das situações evidenciadas pela auditoria, em desacor-
do com o artigo 1º da Resolução nº 02/2002 do Conselho Deliberativo 
do DESENVOLVE.

Quadro 06 – Enquadramento de projeto em desrespeito ao índice de 
aderência

Empresa Tipo do 
Projeto

Valor do 
Investimento
(em R$1,00)

Situação Evidenciada

Bridgestone 
do Brasil 

Indústria e 
Comércio 

Ltda.

Ampliação 252.000.000,00

O empreendimento obteve pontuação 
de 7,01 no índice de aderência, 

permitindo seu enquadramento na 
Classe II. Contudo, a pedido da 

empresa, o projeto foi enquadrado na 
Classe I.

M. Dias 
Branco S/A 
Indústria e 

Comércio de 
Alimentos

Ampliação 50.000.000,00

O empreendimento obteve pontuação 
7,38 no índice de aderência, permitindo 

seu enquadramento na Classe II. 
Todavia, o projeto foi enquadrado na 

Classe I.

Penha Papéis 
e Embalagens 

Ltda.
Ampliação 20.000.000,00

Empreendimento alcançou nota 7,34 
no índice de aderência, possibilitando 

sua habilitação na Classe II. Entretanto, 
a pedido da empresa, o projeto foi 

enquadrado na Classe I.

Graftech 
Brasil 

Participações 
Ltda.

Ampliação 8.000.000,00

O empreendimento obteve nota 5,64 no 
índice de aderência, o que possibilitaria 

o seu o enquadramento na Classe 
II. Contudo, a pedido da empresa, o 
projeto foi enquadrado na Classe I.

Fonte: Processos de concessão dos benefícios.
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1.3 Dispensa de piso mínimo de arrecadação em projeto de ampliação

Ao tratar do benefício de dilação do prazo de pagamento, o regulamento 
do DESENVOLVE determina, para os projetos de ampliação e moder-
nização, o cálculo da média mensal dos saldos devedores apurados nos 
meses anteriores ao pedido do incentivo.

Tal valor serve de piso para efeito de cálculo da parcela do saldo devedor 
mensal do ICMS passível de incentivo. Na prática, os projetos de am-
pliação e modernização usufruem de menores descontos de ICMS, em 
comparação aos projetos de implantação.

Foram identificados pela auditoria dois casos em que o piso mínimo de 
arrecadação foi dispensado, mesmo se tratando de projetos de ampliação. 
Em ambos os casos, as alterações foram pleiteadas pelas empresas. A 
situação evidenciou desrespeito aos critérios de concessão, dado que os 
projetos de ampliação e modernização foram equiparados aos projetos 
de implantação, gozando, assim, de maiores descontos de ICMS, em de-
sacordo com o artigo 3º, §§ 4º e 5º do regulamento aprovado pelo Decre-
to nº 8.205/2002. Os casos supracitados estão resumidos no Quadro 07.
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Quadro 07 – Dispensa de piso mínimo de arrecadação em projeto de 
ampliação

Empresa Tipo do 
Projeto

Valor do 
Investimento 
(em R$1,00)

Situação Evidenciada

Graftech Brasil 
Participações 

Ltda.12
Ampliação 8.000.000,00

O projeto de ampliação 
foi habilitado ao programa 
DESENVOLVE por meio 

da Resolução nº 37, de 
02/05/2017, sem menção ao 
piso mínimo de arrecadação.

Engepack 
Embalagens São 

Paulo S/A.
Ampliação 100.000.000,00

O projeto de ampliação 
foi habilitado ao programa 
DESENVOLVE por meio 

da Resolução nº 68, de 
13/09/2016, que não previu o 
piso mínimo de arrecadação.

Fonte: Processos de concessão dos benefícios.

IV) Fiscalização

O exame deste tópico buscou identificar e avaliar os mecanismos de con-
trole e fiscalização que visam a certificar o cumprimento das contraparti-
das das empresas habilitadas no DESENVOLVE.

Cabe ao Estado garantir que o beneficiário do programa esteja cumprindo 
todas as obrigações assumidas no momento da concessão do benefício.

O incentivo tributário tem sempre como principal objetivo o atendimento 
ao interesse público, que, nestes casos, é representado pelos efeitos be-
néficos decorrentes da implantação ou ampliação de empreendimentos 
industriais, tais como: atração de investimentos, geração de emprego, au-
mento da cadeia produtiva, entre outros.

Neste sentido, é incoerente com o interesse público a manutenção de in-
centivos fiscais para empresas que não atendem às contrapartidas dos 
benefícios oferecidos pelo Estado.

12  Refere-se ao mesmo projeto constante do Quadro 06.
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Os mecanismos de monitoramento visam garantir a continuidade dos 
incentivos tributários somente para as empresas que cumpram todas as 
obrigações assumidas nos respectivos Protocolos de Intenções e respei-
tem as exigências legais, dispostas tanto na legislação tributária como no 
regulamento do programa DESENVOLVE.

Dessa forma, as atividades fiscalizatórias são executadas de modo a iden-
tificar e corrigir eventuais desvios na operação dos empreendimentos be-
neficiários.

Os artigos 2º e 3º da Portaria Conjunta SDE/SEFAZ nº 01, de 
13/01/2017, define a atuação institucional nas atividades fiscalizatórias 
das empresas beneficiárias, cabendo à SDE acompanhar o cumprimento 
dos compromissos assumidos nos Protocolos de Intenções, e à SEFAZ os 
aspectos tributários dos empreendimentos incentivados, por exemplo, a 
correta apuração do incentivo fiscal.

O processo de monitoramento executado pela SDE baseia-se no envio 
de formulários eletrônicos para as empresas beneficiadas, solicitando in-
formações básicas sobre os projetos, tais como investimentos realizados, 
empregos gerados, níveis de faturamento, execução do cronograma do 
projeto etc.

Posteriormente, a Secretaria realiza visitas técnicas periódicas aos empre-
endimentos, de modo a validar as informações prestadas.

1 Fragilidade nos procedimentos de acompanhamento das empresas 
habilitadas

Evidenciou-se deficiência nos procedimentos realizados pela SDE para 
coleta e validação das informações necessárias ao acompanhamento dos 
empreendimentos incentivados.

Quanto à coleta das informações, constatou-se que, do total de 57 empre-
endimentos notificados, 31, que representam 54,3%, não responderam à 
solicitação da Secretaria.

A situação demonstrou evidente deficiência no monitoramento dos em-
preendimentos, eis que, sem as informações solicitadas, não havia parâ-
metro inicial para o trabalho de acompanhamento por parte da Secreta-
ria.
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Em relação aos mecanismos de validação das informações declaradas 
pelos beneficiários do programa, observou-se que, dos 57 processos exa-
minados, apenas um apresentou registro de observações in loco.

Os procedimentos alternativos de validação apresentados pela SDE se 
mostraram insuficientes, especialmente aqueles utilizados para verificar 
o valor total do investimento realizado e a execução do cronograma de 
implantação ou ampliação do empreendimento.

V) Avaliação

A avaliação de desempenho corresponde a uma etapa crucial no ciclo 
de uma política pública. Trata-se do momento de averiguação dos resul-
tados pretendidos, bem como da promoção dos ajustes que se julguem 
necessários ao programa em execução, o qual, eventualmente, poderá ser 
extinto ou substituído.

A verificação de resultados dos programas instituídos para a concessão 
de incentivos fiscais tem fundamento no artigo 37 da Constituição Fe-
deral, que consagra o princípio da eficiência, replicado no artigo 13 da 
Constituição do Estado da Bahia.

De modo semelhante, verifica-se haver responsabilidade do controle in-
terno dos órgãos e entidades estaduais na fiscalização das renúncias de 
receitas, em consonância com os artigos 70 da Constituição Federal e 89 
da Constituição da Bahia, dispositivos complementados pelos artigos 90 
da Constituição baiana e 74 da Constituição Federal, que determinam a 
esse sistema de controle interno a avaliação do cumprimento das metas 
dos programas governamentais.

Com base nestes preceitos, o eixo Avaliação objetivou examinar como 
o Poder Executivo Estadual aferia o alcance dos objetivos mencionados 
na Lei Estadual nº 7.980, de 12/12/ 2001, que instituiu o programa 
DESENVOLVE, bem como no regulamento do programa, aprovado 
pelo Decreto Estadual nº 8.205/2002. Nesse sentido, avaliaram-se seis 
relatórios elaborados pela SDE, cujos dados foram coletados entre 2015 
e o primeiro semestre de 2017.

O exame da auditoria permitiu realizar o apontamento destacado a seguir.
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1 Ausência de avaliação de desempenho para o programa 
DESENVOLVE

Os documentos utilizados para apresentar resultados do programa 
DESENVOLVE não configuravam uma avaliação de desempenho, pois, 
embora registrassem dados de acompanhamento dos projetos analisados 
pela Secretaria, não examinavam o cumprimento de metas nem emitiam 
manifestação conclusiva sobre o andamento da política pública a que se 
reportavam.

A exigência dos relatórios está explícita no artigo 7º, inciso IV, do regula-
mento do DESENVOLVE, além de ser reforçada no artigo 7º, incisos II e 
III, bem como no artigo 8º, inciso VI, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo do programa (Resolução nº 01, de 19/04/2002).

Os arquivos encaminhados pela SDE, contudo, careciam de caracterís-
ticas típicas de um trabalho avaliativo, como as relatadas adiante: a) in-
dicação do objetivo da avaliação; b) parâmetro que funcionasse como 
referência ou critério avaliativo; c) método previamente definido; d) opi-
nião fundamentada sobre o cumprimento dos objetivos propostos; e) pro-
postas de encaminhamento, com ajustes que se julgassem necessários; 
f) identificação dos subscritores ou responsáveis técnicos; g) produtos 
intermediários, se houvesse, para comparação com o resultado final; h)
comunicação de resultados, seja a autoridades administrativas (dentre as 
quais, o Governador, por determinação no regulamento do programa) ou 
à sociedade; e i) tempestividade/momento da elaboração.

Outro aspecto observado foi o fato de que os relatórios não levavam em 
conta os estudos produzidos pela SEFAZ sobre o programa, cujo cará-
ter era pontual e limitado ao aspecto tributário. Essa Secretaria alegou 
que, mesmo que não houvesse o recolhimento integral de ICMS pelas 
empresas beneficiadas, a parcela efetivamente paga e os investimentos 
viabilizados pelas concessões, com a consequente geração de emprego 
e renda, justificariam o benefício. O órgão informou, entretanto, não ter 
encaminhado relatórios à SDE que demonstrassem tais alegações.

Verificou-se, ainda, que a SEI, órgão que poderia auxiliar os procedimen-
tos de avaliação do DESENVOLVE, revelou não ter produzido estudos e 
indicadores voltados para as políticas de incentivo fiscal, embora tivesse 
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experiência no desenvolvimento de indicadores para avaliar o desempe-
nho econômico e fiscal do Estado como um todo e de seus municípios.

Identificou-se, portanto, que a situação decorria de fragilidades no 
planejamento do programa, já que não se definiram previamente as 
metas, indicadores e uma metodologia com a finalidade de avaliar o 
DESENVOLVE. Nesse sentido, embora o artigo 8º da Lei Estadual 
nº 7.980/2001 contivesse parâmetros para enquadramento dos 
projetos apresentados, que permitiram a elaboração, pelo Banco de 
Desenvolvimento do Estado da Bahia (DESENBANCO), atual Agência 
de Fomento do Estado da Bahia S/A (DESENBAHIA), do índice de 
aderência ao programa, tais circunstâncias não eram reexaminadas pela 
SDE quando da elaboração dos relatórios do DESENVOLVE.

Os sistemas informatizados disponíveis às Secretarias envolvidas no 
programa não foram concebidos para fomentar a avaliação de desempenho, 
a exemplo do Sistema de Acompanhamento de Investimentos (SAI), 
da SDE, que não permitia a elaboração de relatórios específicos para o 
DESENVOLVE. No âmbito da SEFAZ, verificou-se não haver sistema 
único para a gestão dos incentivos fiscais, de modo que a avaliação 
deveria ser suprida a partir de dados extraídos de ferramentas diversas 
relacionadas ao acompanhamento das empresas contribuintes de ICMS.

Como consequência, o programa adquiria uma aparente imunidade a 
falhas, uma vez que estas sequer eram identificadas. Arriscava-se tornar 
sua existência um simples cumprimento das normas que lhe regiam, sem 
que se perseguissem seus propósitos no curto, médio ou longo prazo. 
Portanto, não era possível distinguir os aspectos de sucesso daqueles que 
não se mostravam bem-sucedidos.

Ademais, ante o baixo aproveitamento dos dados técnicos das unidades 
capazes de subsidiar os relatórios, ainda que a concessão dos incentivos 
fosse criteriosa, não se visualizaria o mesmo rigor para avaliar o desem-
penho do programa após as concessões ou para mantê-lo adequado às 
diretrizes do Plano Plurianual vigente.

O aprimoramento dos relatórios da SDE, ante o exposto, mostrou-
se uma necessidade para que a Secretaria pudesse de fato avaliar o 
DESENVOLVE, a fim de que seus resultados passassem a ser comparados 
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em diferentes períodos. Esperava-se, ainda, o fortalecimento da gestão do 
programa, ante o crescimento da integração e da comunicação entre as 
Secretarias envolvidas.

A medida seria essencial para que as deliberações sobre a existência, a 
manutenção e a mudança de rumos do programa se tornassem justificá-
veis para a sociedade.
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RESOLUÇÃO DO TCE/BA

Na sessão plenária de 12/02/2019 foi relatado pelo Conselheiro Pedro 
Henrique Lino de Souza e apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia o processo nº TCE/009417/2017, no qual, por meio 
da Resolução nº 013/2019, foi decidido:

 a) por maioria de votos, pela expedição de recomendações ao Che-
fe do Poder Executivo Estadual para que, na forma da lei:

a.1) quando da elaboração dos projetos de leis de diretrizes orçamen-
tárias, inclua todos os benefícios fiscais vigentes nos respectivos 
demonstrativos da estimativa e compensação da renúncia de re-
ceita, em conformidade com o art. 4º. § 2º, V, da LRF;

a.2) abstenha-se de instituir novos benefícios fiscais por meio de atos 
normativos infralegais, sem aprovação de lei específica, nos ter-
mos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal e do art. 150 da 
Constituição Estadual;

a.3) suspenda concessão dos benefícios fiscais previstos nos arts. 268, 
XVIII, XLVI, 269, XIII, e 270, IX, do Regulamento do ICMS 
(aprovado pelo Decreto Estadual nº. 13.780/2012), até que seja 
aprovada lei autorizadora específica, nos termos do art. 150, § 
6º, da Constituição Federal e art. 150 da Constituição Estadual;

a.4) apresente em relação aos benefícios instituídos no art. 268, inci-
sos XVIII e XLVI, e art. 269, inciso XIII, todos do RICMS-BA, 
relatório de desempenho individualizado por beneficiário, res-
paldado em análise técnica que permita avaliação dos benefícios 
socioeconômicos até então auferidos para o Estado;

a.5) apresente, para os empreendimentos listados a seguir, relatório 
de desempenho individualizado por beneficiário, respaldado em 
análise técnica que permita uma avaliação dos benefícios socio-
econômicos até então auferidos, acompanhado de parecer do 
Conselho Deliberativo, sob pena de retificação das resoluções 
concessivas: Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
– Projeto de ampliação aprovado pela Resolução nº 39/2016, re-
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tificada pela Resolução nº 78/2016; M. Dias Branco S/A Indús-
tria e Comércio de Alimentos – Projeto de ampliação aprovado 
pela Resolução nº 103/2013; Penha Papéis e Embalagens Ltda. 
– Projeto de ampliação aprovado pela Resolução nº 166/2011; 
Engepack Embalagens São Paulo S/A. – Projeto de ampliação 
aprovado pela Resolução nº 68/2016; e Graftech Brasil Partici-
pações Ltda. – Projeto de ampliação aprovado pela Resolução 
nº 37/2017;

 b) à unanimidade, pela expedição de recomendações ao Governo 
do Estado para que:

b.1) elenque em seu sítio oficial ou formalize um site específico con-
tendo todos os programas de incentivos fiscais do Governo do 
Estado, disponibilizando links que encaminhem o interessado 
para as páginas na Internet das Secretarias responsáveis pelos in-
centivos fiscais, oportunizando o conhecimento dos programas 
por novos interessados e facilitando a prospecção de novas habi-
litações. Essa estratégia otimizaria os esforços de divulgação de 
informações exigidas, já disponíveis ao cidadão;

b.2) atribua a um órgão específico, a responsabilidade de orientar as 
unidades estaduais quanto aos padrões de sítios da Internet, no 
que tange à transparência;

b.3) regulamente os processos de instituição de programas de incen-
tivos fiscais, definindo responsabilidades centrais e fornecendo 
regras gerais a serem seguidas pelas Secretarias, que deverão in-
cluir a obrigatoriedade de estudo prévio de viabilidade do pro-
grama, amparado em estimativas de valores arrecadados e re-
nunciados, bem como em indicadores e metas para mensuração 
dos benefícios socioeconômicos esperados;

 c) à unanimidade, pela expedição de recomendações à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (SDE), afim de que:

c.1) complemente seu sítio oficial com informações sobre os requisi-
tos para pleitear habilitação, métodos para monitorar e avaliar os 
resultados, relatórios de desempenho do programa e resultado 
socioeconômico dos benefícios;
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c.2) disponibilize, quando da regulamentação da Lei Complementar 
nº 160/2017, em seu sítio oficial, a relação de beneficiários dos 
programas de incentivos fiscais, o prazo de fruição do benefício, 
o valor de investimento e o montante de recursos financeiros dos 
programas;

c.3) desenvolva ferramenta ou aprimore o sistema SAI para possibi-
litar a geração de relatórios que subsidiem a avaliação de desem-
penho do programa DESENVOLVE;

c.4) articule com a SEFAZ, a DESENBAHIA e a SEI para a cons-
trução de indicadores ou adaptação daqueles já utilizados para 
enquadramento no programa, conforme art. 8º da Lei Estadual 
nº 7.980/2001;

c.5) conceba um novo modelo para elaboração dos relatórios do pro-
grama DESENVOLVE, que inclua uma opinião fundamentada 
– inclusive a partir de dados supridos por outras unidades do 
Executivo Estadual – sobre a evolução dos indicadores construí-
dos, além de propostas de encaminhamento, a configurar efetiva 
avaliação de seu desempenho;

 d) à unanimidade, pela expedição de recomendações à Secretaria 
da Fazenda do Estado (SEFAZ) para que:

d.1) disponibilize em seu sítio oficial, dados acerca dos programas 
de incentivos fiscais, com o intuito de complementar as infor-
mações como: I) métodos para monitorar e avaliar os resultados 
dos programas; e II) montante total de recursos renunciados e 
separado por programa, também relacionadas no Quadro 02 do 
relatório de auditoria;

d.2) divulgue, separadamente, no Anexo de Metas Fiscais da LDO, 
todos os incentivos fiscais concedidos pelo Estado, em atenção 
ao art. 165, § 6º da Constituição Federal, bem como aos arts. 4º, 
§2º, inciso V, art. 5º, inciso II e art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal;

 e) à unanimidade, pela expedição de recomendações ao Conselho 
Deliberativo do Programa DESENVOLVE (Presidido pelo Se-
cretário da SDE, a fim de que:
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e.1) deixe de conceder benefícios tributários no âmbito do programa 
DESENVOLVE em desacordo com critérios estabelecidos na le-
gislação vigente;

e.2) aplique sanções para empresas que não encaminharem as infor-
mações solicitadas pela Secretaria Executiva;

e.3) determine que a Secretaria Executiva formalize rotinas de pro-
cedimentos para validação das informações prestadas pelas em-
presas, especialmente quanto ao cumprimento da execução do 
cronograma previsto e ao aumento dos níveis de produção; e

e.4) determine que a Secretaria Executiva passe a elaborar laudo, 
para cada projeto habilitado, que comprove a realização total 
dos investimentos projetados, em atenção ao art. 16 do regula-
mento aprovado pelo Decreto nº 8.205/2002 e ao inciso VII do 
art. 8º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, aprova-
do pela Resolução nº 01/2002 do mesmo Conselho;

 f)  à unanimidade, pela expedição de recomendações comparti-
lhadas a todos os órgãos do Poder Executivo, principalmente à 
SDE, SEFAZ, SETRE, SECULT e SEAGRI para que:

f.1)  adote, para os próximos programas de incentivos fiscais a serem 
instituídos, um estudo prévio de viabilidade, que conte com a 
participação das unidades interessadas, bem como da Superin-
tendência de Estudos Econômicos (SEI), em atenção às regras 
gerais estipuladas para o Poder Executivo Estadual;

 g) à unanimidade, pela expedição de recomendações à SETRE, 
à SECULT e à SEAGRI para que disponibilize em seus sítios 
oficiais, os requisitos listados pela auditoria como mínimos ne-
cessários, conforme Quadro 02 do relatório auditorial;

 h) à unanimidade, pela remessa de cópia do presente feito à Casa 
Civil, ao Ministério Público Estadual (MPE) e à Assembleia Le-
gislativa do Estado da Bahia para que tomem conhecimento das 
conclusões desta auditoria;

 i)  à unanimidade, dar ciência à AGE, das conclusões deste traba-
lho, de modo a subsidiar a realização de futuras auditorias com 
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enfoque nos programas de benefícios fiscais do Estado que con-
figurem renúncia de receitas;

 j)  à unanimidade, anexar cópia dos presentes autos, aos processos 
de contas da SEFAZ, SDE, SEAGRI, SECULT e SETRE, refe-
rente ao exercício de 2017;

 k)  à unanimidade, pela expedição de determinação aos Órgãos Au-
ditados, para que encaminhem a esta Corte de Contas, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias, as peças resultantes das determinações 
trazidas pela 7ª CCE, bem como Plano de Ação, de forma con-
junta, contemplando o cronograma de adoção das medidas ne-
cessárias à implementação das recomendações deste Tribunal, 
com indicação dos responsáveis pela adoção de tais medidas, 
sob pena da aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 35 
da Lei Complementar nº 05 de 04/12/1991 e de acordo com a 
Resolução nº 105/2018 deste TCE;

 l)  à unanimidade, determinar que a Unidade Técnica competente 
(7ª CCE) acompanhe a implementação da recomendação exara-
da no Parecer Prévio das Contas de Governo relativas ao exercí-
cio de 2017, atinente à renúncia de receitas, conforme item 3.d, 
do Parecer Prévio – Processo de nº. TCE/002387/2018);

m) à unanimidade, determinar à Coordenadoria de Controle Exter-
no competente deste Tribunal, que realize o acompanhamento 
dos pontos constantes do relatório auditorial, inclusive verifican-
do as providências adotadas no âmbito do Estado para o sanea-
mento do quanto abordado pela auditoria.

A Resolução nº 013/2019 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE/BA, em 26/02/2019, podendo ser consultado, na íntegra, no portal do 
TCE/BA, endereço https://www.tce.ba.gov.br/jurisprudencia#conteudo.
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