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Quem somos?
A Receita Estadual do Rio Grande do Sul, criada pela Lei Complementar nº
13.452, de 26 de abril de 2010, é uma instituição de caráter permanente,
essencial ao funcionamento do Estado, órgão de execução subordinado à
Secretaria da Fazenda, responsável pela administração tributária estadual.

Governador do Estado
José Ivo Sartori

Missão

Secretário da Fazenda
Luiz Antônio Bins

sociedade e garantir a observância da legislação tributária, fortalecendo o

Prover recursos para o Estado, prestar serviços de excelência à

cumprimento voluntário e o combate à sonegação.

Secretário Adjunto da Fazenda
Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Visão
Subsecretário da Receita Estadual
Mario Luis Wunderlich dos Santos

Consolidar-se como instituição pública de excelência em administração
tributária, com servidores comprometidos e capacitados e dotada de recursos

Subsecretários Adjuntos da Receita Estadual
Guilherme Comiran
Luís Fernando Flores Crivelaro
Paulo Amando Cestari

prioritários para a execução de suas atividades.
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Caro leitor,
O Relatório de Atividades reafirma o compromisso da Receita
Estadual do Rio Grande do Sul com a transparência e respeita
a previsão legal estabelecida na Lei Orgânica da
Administração Tributária (LOAT) - Lei nº13.452/2010.

Ir para
Capa do Item

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Aqui apresentamos anualmente à sociedade as nossas
principais realizações, resultados, projetos e estratégias
para seguir cumprindo a nossa missão de prover recursos
para o Estado e prestar serviços de excelência à sociedade.

As capas deste relatório são ilustradas por
fotografias das equipes de colaboradores da
Receita Estadual do Rio Grande do Sul.
Os resultados e as ações apresentadas, da
mesma forma, são fruto do trabalho
desempenhado pelos cerca de 1,4 mil
profissionais da Instituição.

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Com vista a contribuir para a sustentabilidade e o racionamento
dos recursos públicos, a divulgação desta publicação é
apenas digital. O conteúdo é amplamente navegável,
bastando utilizar os ícones do menu para navegar entre os
capítulos ou os botões localizados no lado inferior esquerdo
para navegar entre as páginas.

Boa leitura!

Receita Estadual RS
Secretaria da Fazenda - RS
Governo do Rio Grande do Sul
www.receita.fazenda.rs.gov.br w w w
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Equipe da Delegacia da Receita
Estadual de Caxias do Sul durante
ação do Programa Face a Face
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É com grande satisfação, e com sentimento de
dever cumprido, que encerramos a gestão 2015 2018 da Receita Estadual. Foram quatro anos de
desafios e muitas realizações, em que conduzimos
a administração tributária gaúcha durante a pior
crise econômica da história do País.
Ao longo desse período, o comprometimento e a
competência de todos resultou em muitos frutos
para a Receita Estadual. Nos mais variados
âmbitos da nossa atuação, destinamos esforços
significativos para minimizar os efeitos da crise
sobre o nível das receitas públicas, reforçando o
nosso protagonismo na solução do cenário vivido.

“

Ao longo desse período, o
comprometimento e a
competência de todos
resultou em muitos frutos
para a Receita Estadual.

operações bem-sucedidas e criamos o CIRA
(Comitê Interinstitucional de Recuperação de
Ativos), sem descuidar do estímulo ao
cumprimento voluntário e da fiscalização
preventiva.
Avançamos e quebramos recordes na cobrança
de devedores, com iniciativas como a nova política
de parcelamentos e o Programa Compensa-RS.
Simplificamos obrigações e nos aproximamos e
facilitamos a vida das pessoas, como por exemplo
por meio da criação do Plantão Fiscal Virtual, que
atende cerca de 470 dúvidas online por dia, e da
reestruturação da Central de Atendimento ao
Contribuinte, em Porto Alegre.
Ainda, fomos propositivos em alternativas de
política tributária para o desenvolvimento do
Estado e incrementamos sobremaneira a
educação fiscal e o Programa Nota Fiscal Gaúcha,
que já conta com mais de 1,6 milhão de cidadãos
cadastrados. Também reforçamos
significativamente a transparência, com foco no
tema das desonerações fiscais, lançando o Portal
Receita Dados e diversas publicações.

“

RELATÓRIO DE

Já no início da gestão, realinhamos as alíquotas
do ICMS, iniciativa que viabilizou a execução
financeira do Governo. Obtivemos crescimento na
arrecadação de tributos e recordes históricos no
combate à sonegação. Realizamos inúmeras

Internamente, alavancamos nossa eficiência
organizacional, com ações voltadas à
centralização e à especialização de atividades.

Realizamos investimentos maciços em tecnologia,
expandindo nossos horizontes com o Big Data.
Paralelamente, não deixamos de lado nossas
necessidades de pessoal, investindo na gestão de
pessoas e na busca incansável por novos
concursos públicos. Evoluímos significativamente
nossa comunicação e nosso planejamento
estratégico, aplicando metodologias fundamentais
relacionadas à gestão de projetos e de processos.
Muito foi feito, mas, evidentemente, ainda há muito
por fazer. Que a nova gestão seja o início de um
período igualmente exitoso, perpetuando os bons
resultados e as conquistas já obtidas, mas
também implementando novos avanços e ideias.
Que sigamos permanentemente desenvolvendo e
transformando a história desta Instituição, sempre
vigilante nas suas atividades essenciais ao
funcionamento do Estado e prestando serviços
cada vez melhores à sociedade gaúcha.

Mario Luis Wunderlich dos Santos
Auditor-Fiscal da Receita Estadual
Subsecretário da Receita Estadual 2015 - 2018
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Equipe da Delegacia da Receita
Estadual de Erechim durante ação
do Programa Face a Face
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Contar com profissionais
comprometidos e capacitados é
imprescindível para a execução das
estratégias e para o cumprimento da
missão da Receita Estadual. Por isso, a
Instituição vem buscando implementar
iniciativas que desenvolvam
competências, capacitem e valorizem
as pessoas que dela fazem parte.
Por outro lado, para obter a máxima
eficiência e produtividade dos serviços
prestados, também é fundamental que
o tamanho da equipe seja adequado às
necessidades. Nesse sentido, o
contingente de servidores atual está
bastante abaixo do ideal e, o que é
mais grave, apresenta tendência de
queda ao longo dos anos. Nem mesmo
as recentes nomeações ocorridas em
2016 foram capazes de reverter esse
panorama, fruto da elevada quantidade
de aposentadorias no período.
Confira ao lado a evolução do
número de profissionais por cargo
no final de cada ano da gestão
2015 - 2018.

+
2015

2016

2017

2018

Variação
2018/2015

Auditores-Fiscais

391

470

431

418

6,9%

Técnicos Tributários

532

550

519

492

-7,5%

Adidos CEE

50

47

45

41

-18,0%

Policiais Militares

107

92

76

86

-19,6%

Estagiários

98

101

98

119

21,4%

Terceirizados

266

257

248

247

-7,1%

5

5

5

5

0,0%

1.449

1.522

1.422

1.408

-2,8%

Cargos

Extranumerários
Total

1.408

é o número de profissionais atuando na
Receita Estadual em 31 de dezembro de 2018.

-2,8%

é o percentual de redução do quadro
funcional durante a gestão 2015 - 2018.
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A Receita Estadual conta com 418
Auditores-Fiscais em seu corpo
funcional, o que representa apenas 50%
do número ideal (830) previsto na Lei
Orgânica da Administração Tributária
(Lei Complementar nº 13.452/2010). Tal
distorção inviabiliza o desempenho pleno
das atividades e evidencia a necessidade
urgente de nomeação dos aprovados no
concurso público a ser realizado em
fevereiro de 2019.

+
Perfil dos Auditores-Fiscais
A análise do perfil dos auditores-fiscais apresenta profissionais com características diversificadas,
capazes de potencializar os resultados das tarefas desenvolvidas. Confira os detalhes abaixo!

Distribuição por Gênero

Distribuição por Curso de Formação
Engenharia

25%

80%

Contabilidade
Arrecadação
de Tributos

418

Auditores-Fiscais
em exercício

Distribuição por Idade
26- 30
anos

Gestão e
Tecnologia

Desafios
para 2019

Administração

19%

Fiscalização e
Cobrança

Relacionamento
com Públicos

22%

20%

50%

da ocupação ideal
prevista em Lei.

41- 50
anos
51- 60
anos
61 ou +
anos

9%

4%

31- 40
anos

Direito

34%

Economia

8%

23%
26%
13%

TI

3%
Outros

15%
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Técnicos Tributários
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Em relação aos Técnicos Tributários,
atualmente 492 profissionais do cargo
compõem o quadro funcional da Receita
Estadual. O número representa apenas 38%
do previsto (1.300) para a carreira. Essa
realidade prejudica o desenvolvimento de
diversas atribuições e projetos previstos, bem
como reforça a necessidade de nomeação
dos aprovados no concurso público ocorrido
no final de 2018.

+
Perfil dos Técnicos Tributários
Quanto ao perfil, a carreira mostra maior distribuição em relação ao gênero e aos cursos de formação. No
que diz respeito à idade, percebe-se a maioria em um estágio avançado da carreira. Confira abaixo!

Distribuição por Gênero

Distribuição por Curso de Formação
Contabilidade

Gente e
Desenvolvimento

27%

64%

Administração
Arrecadação
de Tributos

492

Técnicos Tributários
em exercício

Distribuição por Idade

Gestão e
Tecnologia

Desafios
para 2019

Direito

15%

Fiscalização e
Cobrança

Relacionamento
com Públicos

17%

36%

38%

da ocupação ideal
prevista em Lei.

8%

26- 30
anos

2%

31- 40
anos

11%

41- 50
anos

Economia

6%

28%

51- 60
anos
61 ou +
anos

Engenharia

Letras

49%
10%

3%
Outros

24%
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A Receita Estadual promoveu 192 eventos de capacitação em 2018,
como por exemplo cursos, seminários, encontros e workshops.
O montante representa um crescimento de 55% frente ao ano anterior
(124). As diferentes modalidades contaram com a participação de 599
servidores (22% a mais que em 2017: 490). Com um total de 25.262
horas de treinamento, foram oferecidas atividades in company, a
distância e externas.

As iniciativas têm como objetivo aumentar o conhecimento do quadro
funcional, desenvolvendo a qualidade na execução de suas funções e,
por consequência, nos serviços prestados à sociedade gaúcha.
Os programas de capacitação possuem ferramentas para verificar a
satisfação com a formação recebida e os impactos no desempenho
das atribuições.

192

Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos

eventos de capacitação
promovidos em 2018

+
Principais Eventos Internos
Programa de Desenvolvimento do Gestor da Receita Estadual
Noções de Legislação do ICMS

Curso a distância sobre Lançamento Tributário
Workshop Desonerações Fiscais
Treinamento IBM Cognos Analytics

Principais Eventos Externos
XVII Congresso de Direito Tributário em Questão

599

servidores capacitados
nas iniciativas

Mercado de Energia para Auditores Fiscais
XXII Simpósio de Direito Tributário IET 2018

Desafios
para 2019

25.262

horas de treinamento
disponibilizadas

VII Congresso sobre Questões Polêmicas no
Direito Tributário, nos Tribunais e no Processo Administrativo
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Desenvolvendo os gestores do futuro
O PDGRE (Programa de Desenvolvimento do Gestor da Receita Estadual) visa contribuir para a formação continuada e para a ampliação das competências dos
profissionais da Receita Estadual, oportunizando a disseminação de conhecimento na Instituição. Em 2018, 97 servidores participaram do Programa, realizando
atividades em 33 diferentes áreas de atuação. Uma delas ocorreu na Assessoria de Planejamento e Acompanhamento (foto) e visou debater a Receita do Futuro.

Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Workshop apresenta novo processo de desonerações fiscais aos servidores
A realização do Workshop Desonerações Fiscais, em agosto de 2018, teve como objetivo fomentar a discussão a respeito das desonerações ficais e apresentar
o trabalho desenvolvido na área. Mais de 90 servidores acompanharam as apresentações do novo processo de trabalho, que foi redesenhado, com divisão em
cinco principais etapas: concessão, implementação, fiscalização, análise e revisão.
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Trabalho descentralizado
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Gestão por competências
A Receita Estadual vem avançando na implementação da Gestão por
Competências, orientando esforços para planejar, captar, avaliar e
desenvolver, nos diferentes níveis da organização, as competências
comportamentais e gerenciais necessárias aos servidores para a
execução das suas atividades.
Em 2018, foram construídas as Trilhas de Capacitação das áreas e os
Planos de Desenvolvimento Individual de mais de 450 servidores.

Alinhada às práticas de modernização do mercado, a Receita Estadual
vem debatendo o trabalho a distância desde 2016. Em 2018, a questão
foi encaminhada no sentido de instituição de um Programa de Regime
de Trabalho Descentralizado (trabalho office-office), que ocorre no
âmbito das unidades operacionais e compreende a designação de
servidores para realizar projetos específicos ou atividades que
ordinariamente sejam executadas por outra unidade.
Ao longo do ano, mais de 10 servidores foram designados, por meio de
Portarias, a este modelo de trabalho. Na foto, uma das discussões
sobre o tema ocorrida na Delegacia de Canoas (2ª DRE).
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Avanços em concursos públicos
RELATÓRIO DE
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Sobre o
Relatório

O ano de 2018 também registrou avanços no tocante a concursos públicos. Foram realizados os
certames relativos ao cargo de Assistente Administrativo Fazendário (AFA), pela primeira vez na
história, e de Técnico Tributário da Receita Estadual (TTRE). Além disso, foi publicado o edital do
concurso para Auditor-Fiscal da Receita Estadual (AFRE), com realização em fevereiro de 2019. Ao
todo, foram mais de 31 mil inscritos para 150 vagas, 50 para cada cargo. O foco agora passa a ser a
convocação dos aprovados, tendo em vista a escassez de pessoal registrada nos quadros da
Instituição. Na foto, representantes da Comissão Organizadora do Concurso de AFRE junto a
representantes da Banca Organizadora - Cebraspe.

Cargo

Inscritos

Vagas

12.008

50

TTRE

9.002

50

AFRE

10.245

50

Total

31.255

150

AFA

Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Equipe da Delegacia da Receita
Estadual de Santo Ângelo durante
ação do Programa Face a Face

ARRECADAÇÃO

DE TRIBUTOS

Cenário Econômico

Sobre o
Relatório

O desempenho da economia gaúcha em 2018 manteve a tendência de
recuperação iniciada no segundo semestre de 2017, seguindo trajetória
semelhante à da nacional. Para analisar esse contexto, a Receita Estadual
elabora indicadores próprios, denominados Índices de Desempenho
Econômico do Estado do Rio Grande do Sul (IDEE-RS). Atualizados
mensalmente, abrangem uma série histórica a partir de janeiro de 2003.

Mensagem do
Subsecretário

Os IDEE-RS mensuram a performance agregada das atividades
econômicas da indústria, do comércio atacadista e varejista e do setor de

RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Gente e
Desenvolvimento

+
Variação
2018/2017

O ano de 2018 apresentou crescimento real em todos os indicadores após três anos
consecutivos de queda. O grande crescimento dos investimentos das empresas,

IDEE - Compras

9,80%

voltando ao patamar do período pré-crise de 2015, revela uma boa perspectiva de
incremento das atividades econômicas para os próximos anos.

IDEE - Vendas

6,76%

IDEE - Valor Adicionado

0,29%

IDEE - Corrente de Comércio

7,99%

Arrecadação
de Tributos

IDEE-RS

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

serviços sujeitos ao campo de incidência do ICMS, incluindo operações e
prestações desoneradas. Como a base do imposto é ampla, possuem os
predicados para serem indicadores de desempenho abrangentes da atividade
econômica do RS, espelhando o universo de atividades do ICMS de maneira
mais certeira e atualizada do que outros índices apurados por instituições
públicas e privadas. Embora não abarquem diretamente o setor primário (15%
do valor adicionado fiscal do RS), incorporam todas as atividades industriais e
comerciais decorrentes e correlacionadas. Confira abaixo os principais
resultados de 2018. Para saber mais, acesse o Portal Receita Dados.

IDEE - Investimentos

38,42%

Taxa de variação real acumulada dos IDEE-RS em 2018.
Valores corrigidos pelo IPCA e IGP-DI.

Em relação aos fluxos econômicos, o melhor desempenho ocorreu com o exterior.
O fluxo interestadual, por sua vez, também apresentou bons resultados, o que é
fundamental para indicar a retomada da atividade econômica gaúcha, caracterizada por
uma dinâmica de articulação com vários setores nacionais.
Em relação aos grandes setores econômicos, a indústria (12,05% nas compras;
8,09% nas vendas), o comércio atacadista (10,04% nas compras; 11,30% nas vendas)
e o comércio varejista (6,35% nas compras, 4,23% nas vendas) apresentaram
crescimento real frente a 2017, reafirmando números positivos de indicadores externos.
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Receita Tributária
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Apesar da economia ainda estar em fase inicial de
recuperação, especialmente em relação ao universo
de atividades do campo de incidência do ICMS, a
arrecadação dos tributos estaduais em 2018 foi
a maior da história do RS.

Em relação à receita total do Estado, a receita
tributária tem apresentado uma representatividade
média de 80% do montante global obtido nos
últimos anos.

Composição da Receita Tributária do RS

Fiscalização e
Cobrança

+
Ano

Receita Tributária

Variação Sobre o Ano Anterior

2009

R$ 29,41

2,8%

2010

R$ 32,81

11,6%

2011

R$ 32,94

0,4%

2012

R$ 34,01

3,5%

2013

R$ 36,14

6,1%

2014

R$ 36,87

2,0%

2015

R$ 36,63

-0,7%

2016

R$ 36,77

0,4%

2017

R$ 38,15

3,8%

R$ 39,73

4,2%

2018

Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IGP-DI a preços de Dezembro/2018.

Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

1º
ICMS
89,4%

2º
IPVA
8,1%

3º
ITCD
1,5%

R$ 39,73 bilhões

é o montante obtido com as
receitas tributárias em 2018.

4º
Taxas

1,0%

+4,2%

é a variação positiva real em relação a
2017, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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O ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação) é o maior
tributo do sistema tributário brasileiro e a
principal fonte de financiamento dos gastos
públicos estaduais. O imposto possui a
técnica de valor adicionado, incidindo de forma
abrangente sobre bens e alguns serviços
específicos. O nível de sua receita, portanto,
varia de acordo com as oscilações da
atividade econômica, mas também é
impactado significativamente por fatores como
alterações políticas e ações da
administração tributária.

Apesar do início da recuperação da economia,
fatos como a greve dos caminhoneiros em
maio e as eleições no fim do ano
influenciaram negativamente a arrecadação.
Para enfrentar tais adversidades, a Receita
Estadual empreendeu esforços
significativos e obteve, em 2018, a maior
arrecadação do tributo em termos reais da
história, demonstrando a capacidade da
Instituição em buscar soluções para combater
a crise financeira do Estado e a importância do
trabalho do fisco gaúcho.

+
Iniciativas da
Administração Tributária

Evolução da
Arrecadação do ICMS
2014

R$

33,21
-1,8%

2015

R$

32,60
+1,7%

2016

R$

33,15

Realinhamento das alíquotas,
vigente de 2016 a 2018
Aprimoramento contínuo dos
instrumentos de tributação,
fiscalização e cobrança

+4,1%

2017

R$

Refaz 2018

34,50
+2,9%

2018

R$

35,50

Valores em R$ bilhões, atualizados pelo
IGP-DI a preços de Dezembro/2018.

R$ 35,50 bilhões
+2,9%

Compensa-RS
Antecipação de parcela de
ICMS relativa a janeiro de 2019

é o montante arrecadado
com o ICMS em 2018.

é a variação positiva real em relação a
2017, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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Desempenho Setorial: indústria em alta

Cenário Nacional: RS sobe participação

Quanto ao desempenho setorial, a arrecadação do ICMS em 2018
concentrou-se, assim como nos anos anteriores, nos setores da
indústria (49,1%) e do comércio atacadista (28,7%). O resultado é fruto,
dentre outros fatores, do instituto da substituição tributária, que
concentra a receita na indústria e atacado, tornando a participação
relativa do comércio varejista (11,2% no ano) menor do que ocorreria
sem a técnica impositiva. Do mesmo modo, pelo instituto do diferimento,
o setor primário é responsável por uma parcela pequena do total (0,4%
em 2018), embora conte com mais de 740 mil inscrições estaduais
ativas de produtores rurais. Já a participação do setor de serviços,
centralizado no segmento de comunicação, representou 7,2% da
arrecadação em 2018. Os itens sem Código de Atividade Econômica,
por sua vez, tiveram 3,4% de participação.

No cenário nacional, o Estado do Rio Grande do Sul tem, desde a
criação do ICMS, a quarta maior arrecadação, atrás apenas de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 2018, na comparação com os
dez estados mais arrecadadores, que representam cerca de 80% do
montante nacional do imposto, o RS apresentou o sexto maior
crescimento nominal (confira a tabela abaixo), assim como registrado
em 2017. Com esse desempenho, a participação gaúcha sobre o ICMS
total do País manteve a trajetória crescente iniciada em 2012 (6,43%),
alcançando 7,26% em 2018. O índice é próximo dos maiores
percentuais obtidos na série histórica desde 2000: 2003 com 7,53% e
2005 com 7,34%.

Em relação ao ano anterior, a indústria de montagem foi a que
apresentou maior crescimento real (81,8%), seguida pelo comércio
varejista (10,1%) e pela indústria de transformação (9,1%). As maiores
quedas em relação a 2017, por sua vez, foram registradas no setor de
serviços (-15,6%) e na indústria de beneficiamento (-4,2%).

ESTADO

2017

2018

VARIAÇÃO

Rio de Janeiro

R$ 32,57

R$ 36,72

12,7%

Mato Grosso

R$ 10,92

R$ 12,17

11,5%

Bahia

R$ 21,21

R$ 23,57

11,1%

Santa Catarina

R$ 19,38

R$ 21,39

10,4%

Pernambuco

R$ 14,47

R$ 15,90

9,9%

Rio Grande do Sul

R$ 31,93

R$ 34,80

9,0%

São Paulo

R$ 132,26

R$ 139,81

5,7%

Minas Gerais

R$ 46,67

R$ 49,06

5,1%

Goiás

R$ 15,02

R$ 15,75

4,9%

Paraná

R$ 29,59

R$ 30,21

2,1%

Fonte: Receita Estadual (dados brutos preliminares do CONFAZ). Valores nominais em R$ bilhões.
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Crise econômica eleva inadimplência em 2018
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

A taxa de inadimplência média do ICMS no RS em 2018 foi de 8,21%, índice superior ao registrado no ano de
2017 (5,53%). Os números foram piores em nove dos doze meses do ano, porém mostraram sinal de
recuperação no final do exercício. A menor taxa foi registrada em dezembro (3,45%), enquanto o maior índice
ocorreu em setembro (11,96%). O resultado foi afetado negativamente em alguns períodos devido ao não
pagamento no prazo por uma grande empresa do Estado. Confira a evolução durante a gestão 2015-2018.

8,21% de inadimplência em 2018

Ano

Inadimplência
ICMS RS

2015

4,91%

2016

6,57%

2017

5,53%

2018

8,21%
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Simples Nacional:
inscrições e arrecadação
O Simples Nacional, regime de administração compartilhada da
arrecadação, cobrança e fiscalização dos tributos devidos pela
microempresa (ME) e pela empresa de pequeno porte (EPP), completou
11 anos de sua implementação em 2018. Criado pela Lei Complementar
nº 123/06, o Regime tem como premissa a unificação de tributos da
União, dos Estados e dos Municípios, por meio do pagamento em uma
única guia, simplificando as obrigações tributárias e melhorando o
ambiente de negócios no país.
O Rio Grande do Sul encerrou 2018 com cerca de 203 mil inscrições
ativas de contribuintes no Simples Nacional, o que representa mais de
77% do total de inscrições estaduais. Esses contribuintes foram
responsáveis pela arrecadação de R$ 1,3 bilhão para o erário em 2018
(valores atualizados pelo IGP-DI). O montante constitui apenas 3,8% do
total arrecadado com ICMS no Estado.

77% das inscrições estaduais
3,8% da arrecadação

Repasses aos municípios crescem
Após as devidas destinações constitucionais, 25% do montante
arrecadado com o ICMS é repartido entre os municípios. Os repasses
são realizados semanalmente, considerando a apuração do Índice de
Participação dos Municípios (IPM) para repartição entre os 497
municípios gaúchos. Os recursos do ICMS representam, em média,
20% do total das receitas dos municípios gaúchos.
Em 2018, o RS repassou quase R$ 6,9 bilhões aos municípios, um
crescimento de 9,0% frente a 2017, quando foram repassados
aproximadamente R$ 6,3 bilhões.

R$ 6,9 bilhões repassados em 2018
Crescimento de 9,0% frente a 2017
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Desempenho do IPVA
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), segundo
tributo mais representativo na composição das receitas tributárias,
registrou a maior arrecadação da história em 2018, com um crescimento real
de quase 20% sobre o ano anterior.
O aumento substancial se deve à alteração na data de pagamento da cota
única com desconto, que ocasionou a transferência de aproximadamente

R$ 300 milhões da arrecadação dos primeiros dias de janeiro de 2019 para
dezembro de 2018. Entretanto, mesmo se esse valor fosse desconsiderado, a
arrecadação continuaria registrando crescimento real de aproximadamente 9%.
O valor arrecadado com o IPVA, após as devidas destinações constitucionais, é
repartido automaticamente 50% para o Estado e 50% para o município de
licenciamento do veículo.

Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

+
Evolução da
Arrecadação do IPVA

Arrecadação
de Tributos

2014
Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia

R$

Iniciativas da
Administração Tributária

2,87
+1,8%

2015

R$

2,92

Instrumentos
gerenciais de
controle de
inadimplência
implementados

Novas
ferramentas para
gerenciamento de
ações sobre
devedores

2016
2017

R$

2,78

R$

2,71
+19,4%

2018
Desafios
para 2019

Expansão das
divulgações sobre
o tema, sobretudo
em redes sociais e
mídias digitais

-5,0%
-2,3%

Relacionamento
com Públicos

Blitz em conjunto
com a Brigada
Militar e os agentes
municipais de
trânsito

R$

R$ 3,24 bilhões

é o montante arrecadado
com o IPVA em 2018.

3,24

Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IGP-DI a
preços de Dezembro/2018.

+19,4%

é a variação positiva real em relação a
2017, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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Inadimplência do IPVA

Consequências do não pagamento

O índice de inadimplência financeira do IPVA fechou 2018 em 3,2%
para uma frota tributável de 3,6 milhões de veículos. O resultado é fruto
das diversas ações para facilitar o pagamento e para combater a
inadimplência ao longo do ano.

Os inadimplentes estão sujeitos a uma série de consequências. O
conjunto das ações empreendidas pela Receita Estadual em 2018
gerou resultados significativos, além da contribuição não mensurável
proporcionada pelo simples aumento da percepção de risco aos
devedores.

A frota tributável corresponde a 56% da frota total, pois 2,9 milhões de
veículos (44%) estão isentos do pagamento. As principais
desonerações existentes são para veículos com mais de 20 anos,
veículos com IPVA de valor Inferior a 4 UPF, veículos oficiais, veículos
para pessoas com deficiência e táxis.

3,6 milhões de veículos
3,2% de inadimplência

Além de perder os descontos existentes, recebem multa de 0,33% ao
dia sobre o valor do imposto não pago, até o limite de 20%. Depois de
60 dias em atraso, o débito sofre acréscimo de mais 5% e é inscrito em
dívida ativa, com o contribuinte correndo o risco de ter seu nome
lançado nos Serviços de Proteção ao Crédito, sofrer protesto no cartório
da sua cidade e processo de cobrança judicial. Além disso, caso
flagrados nas blitze do imposto, os proprietários em situação irregular
também arcam com custos de multa, serviços de guincho e depósito do
Detran.

Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

49 blitze realizadas no Estado em 2018
Crescimento de 276% frente a 2017
35,7 mil veículos vistoriados
Mais de R$ 140 milhões arrecadados
com IPVA inscrito em Dívida Ativa
Mais de 150 mil devedores inscritos no Serasa
Mais de 13 mil dívidas protestadas em cartório
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Descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

O Estado ofereceu aos contribuintes, em 2018, descontos que poderiam alcançar até 24,73% do total do IPVA. Além do pagamento antecipado, o não
cometimento de infrações (Desconto do Bom Motorista) e a participação no Programa Nota Fiscal Gaúcha (Desconto do Bom Cidadão) garantiam
reduções significativas no valor a ser pago.
Bom Motorista

Desconto

Bom Cidadão

Desconto

3 anos sem multas

15%

+ de 100 notas registradas

5%

2 anos sem multas

10%

41 a 99 notas registradas

3%

5%

1 a 40 notas registradas

1%

1 ano sem multa
1,5 milhão de veículos com desconto

860 mil veículos com desconto

Arrecadação
de Tributos
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Economia nas cartas do IPVA

Novo local de atendimento na Capital

A partir do IPVA 2018, a Receita Estadual decidiu cancelar o envio das
cartas aos contribuintes via Correios, tornando o encaminhamento das
informações por e-mail a única opção vigente. A eliminação das
correspondências físicas faz parte dos esforços de modernização,
sustentabilidade e economia da Receita Estadual, reduzindo os custos
em cerca de R$ 2 milhões.

Outra novidade é a mudança no local de atendimento presencial
relacionado ao tributo em Porto Alegre. Antes realizado na Agência
IPVA (Av. 24 de Outubro, nº 844), o serviço migrou para a Central de
Atendimento ao Contribuinte (Prédio da Secretaria da Fazenda - Rua
Siqueira Campos, nº 1.044 - Centro - das 10h às 16h, sem fechar ao
meio-dia). A iniciativa visou centralizar diversos atendimentos em um só
local, gerando mais eficiência para a gestão interna e para os
contribuintes. No interior, o serviço é realizado nas Delegacias da
Receita Estadual.

R$ 2 milhões de economia para o Estado

Gente e
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RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

Aumento dos repasses aos municípios

Acesso fácil no site e aplicativo

Após as devidas destinações constitucionais, a arrecadação do IPVA é
dividida de maneira automática: 50% para o Estado e 50% para o
município do licenciamento do veículo. Os recursos do IPVA
representam, em média, 4% do total das receitas dos municípios
gaúchos.

Para auxiliar os contribuintes, a Fazenda disponibiliza um site específico
sobre o imposto: www.ipva.rs.gov.br. Nele, é possível consultar todos
os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e
pendências. Além do site, é possível baixar o aplicativo do tributo (IPVA
RS) para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e
na Google Play.

Em 2018, o RS repassou mais de R$ 1,0 bilhão aos municípios,
superando o montante de 2017.

Mensagem do
Subsecretário

R$ 1,0 bilhão repassado aos municípios
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
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Desempenho do ITCD
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

O ITCD (Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos) é o terceiro tributo em representatividade na composição
das receitas tributárias, tendo praticamente triplicado sua participação nos
últimos 10 anos.

+

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança

Em 2018, o ITCD alcançou a segunda maior arrecadação da história. O valor
registrado ficou abaixo apenas de 2015, período em que foram verificados
inventários de grande relevância e em que ocorreu a antecipação do
pagamento do imposto em função do aumento de alíquota previsto para 2016.

Evolução da
Arrecadação do ITCD
2014

R$

Iniciativas da
Administração Tributária

427,7
+76,8%

2015

R$

Avanços no
processo de
avaliação de bens

Melhorias no processo
de fiscalização e no
Sistema ITC

756,4

Consolidação do Grupo de
Trabalho Avaliação de
Empresas e criação do Grupo
de Trabalho Auditoria em ITCD

-37,9%
Gestão e
Tecnologia

2016

R$

469,9
+14,9%

Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

2017

R$

R$ 597,1 milhões

539,8
+10,6%

2018

R$

597,1

Valores em R$ milhões, atualizados pelo IGP-DI a
preços de Dezembro/2018.

+10,6%

é o montante arrecadado
com o ITCD em 2018.

é a variação positiva real em relação a
2017, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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ITCD: Grupos de Trabalho geram resultados significativos
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

Os bons resultados do ITCD em 2018 também foram decorrência das ações desenvolvidas por dois Grupos de Trabalho no âmbito do tributo.
A consolidação do GT Avaliação de Empresas, instituído no final de 2017, que é responsável pela avaliação das empresas de capital fechado de maior
significância (Patrimônio Líquido maior que R$ 2 milhões ou Receita Líquida maior que R$ 2,4 milhões) que estejam sujeitas ao ITCD, proporcionou
resultados expressivos. Ao longo do ano, o incremento médio sobre o valor declarado foi superior a 300%.
Já o GT Auditoria em ITCD, criado em 2018, voltou suas atividades à auditoria em processos sobrestados por diferencial de alíquota. De 2015 até 2018,
considerando apenas esses processos sobrestados, foram lavrados quase 1.000 Autos de Lançamento, em montante superior a R$ 108 milhões.

300% de incremento médio sobre o valor declarado na avaliação de empresas
R$ 108 milhões lavrados em processos sobrestados por diferencial de alíquota
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Equipe da Delegacia da Receita
Estadual de Passo Fundo durante
ação do Programa Face a Face

FISCALIZAÇÃO E

COBRANÇA

Combate à Sonegação
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

O ano de 2018 marcou o alcance de um novo recorde histórico do combate à
sonegação no Rio Grande do Sul, superando a marca de 2017. A atuação
direta da Receita Estadual sobre os sonegadores alcançou o melhor resultado
da série histórica, atingindo pela segunda vez a casa dos R$ 3 bilhões em
créditos tributários constituídos.

+

Gente e
Desenvolvimento

Evolução do
Combate à Sonegação

Iniciativas da
Administração Tributária

Arrecadação
de Tributos

2014
Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia

O resultado é fruto do conjunto de ações que a Instituição vem
empreendendo, capazes de garantir maior eficiência nos trabalhos
desenvolvidos. Destaque para a nomeação de novos servidores em 2016, com
imediato reflexo nos resultados obtidos em 2017 e 2018, o que demonstra a
importância do investimento em recursos humanos.

R$

1,64
+42,7%

2015

R$

2,34

Uso de novas
tecnologias e
plataforma
Big Data

Programas de
autorregularização
para os
contribuintes

Operações
ostensivas de
fiscalização

Fiscalização
no trânsito de
mercadorias

Parcerias
com outros
órgãos
públicos

-6,1%

2016

R$

2,20
+48,6%

Relacionamento
com Públicos

2017

R$

3,26
+0,1%

2018

R$

R$ 3,27 bilhões

é o montante atingido no
combate à sonegação em 2018.

3,27

Desafios
para 2019
Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IGP-DI a
preços de Dezembro/2018.

+0,1%

é a variação positiva real em relação a
2018, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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Big Data: ferramenta de Self-Service BI potencializará resultados obtidos

Gestão e
Tecnologia

O uso de novas tecnologias é uma das grandes prioridades da Receita Estadual, intensificado com o investimento na plataforma digital Big Data, adquirida
no final de 2015 com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A ferramenta permite cruzar dados das empresas em busca de indícios
de evasão fiscal e vem sendo aprimorada gradualmente, com grande capacidade em ambiente de produção, processamento e desenvolvimento, o que
potencializa os resultados das auditorias.

Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Algumas das novidades implementadas em 2018 foram os novos ambientes para auditorias e autos de lançamento, bem como o carregamento de novas
bases de dados e malhas fiscais. Além disso, com o objetivo de implantar o Business Intelligence na Receita Estadual, foi concluída a contratação de uma
ferramenta de self-service BI, o IBM Congnos Analytics. A ação proporciona autonomia ao usuário não técnico para construir consultas e análises
personalizadas, sem a necessidade de solicitação à área de TI. Por meio da ferramenta, os profissionais terão um importante recurso para usar as
informações da tecnologia Big Data, construindo relatórios interativos, realizando análise de dados e facilitando a tomada de decisões.
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Fiscalização Preventiva: foco nas autorregularizações
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

Visando propiciar que os contribuintes possam corrigir eventuais erros e omissões de modo voluntário, sem o início da ação fiscal, foram realizados cinco
programas de autorregularização em 2018. As iniciativas abrangeram contribuintes do setor de perfumaria e cosméticos, do setor de medicamentos, do setor
de energia elétrica, de contribuintes de outras Unidades Federadas devedores de ICMS Substituição Tributária e de devedores de ITCD.

20,5 mil contribuintes notificados
R$ 440 milhões devidos ao Estado
14,5 mil contribuintes autorregularizados
R$ 74 milhões recuperados aos cofres públicos
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RELATÓRIO DE
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Fiscalização Repressiva: operações ostensivas contra fraudes
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Além de estimular o cumprimento voluntário das obrigações, a Receita Estadual deflagrou diversas operações ostensivas de fiscalização para combater a
sonegação e proporcionar concorrência leal entre as empresas ao longo de 2018. Além de ações com coordenação estadual, também foram deflagradas
diversas iniciativas locais promovidas pelas Delegacias da Receita Estadual no interior do Estado. Confira abaixo alguns destaques.

Concorrência Leal III
Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Realizada em setembro de 2018,
a Operação Concorrência Leal III
consistiu em uma ação
simultânea em Porto Alegre e
outras 35 cidades do interior
contra 78 empresas devedoras
de R$ 284 milhões de ICMS
declarado e não recolhido aos
cofres públicos de forma
reiterada. Uma equipe de 70
auditores-fiscais e 8 técnicos
tributários participou da iniciativa.

Alquimia
A Operação Alquimia visou
combater fraudes no setor de
alumínio e sucatas, com prejuízo
estimado em R$ 150 milhões.
Foram cumpridos Mandados de
Busca e Apreensão (MBA) em
Porto Alegre e cidades de SC,
PR, RJ e SP. Os indícios
apontavam para uso de
empresas de fachada, com
operações simuladas e geração
de créditos fictícios.

Empresas Noteiras
A Receita Estadual participou da
Operação Nacional de Combate às
Empresas “Noteiras”, ocorrida em
19 estados brasileiros. A operação
buscou coibir a proliferação de
empresas utilizadas para emitir
documentos fiscais frios. Sete
auditores-fiscais e três técnicos
tributários atuaram em ações nos
municípios de Caxias do Sul e
Canoas.

Incassato
Voltada ao setor de carnes, a
Operação Incassato, ocorrida em
maio de 2018, combateu fraudes
contra o consumo e apurou
indícios de fraudes fiscais, tais
como o uso de notas fiscais
inidôneas e operações fictícias.
Nove auditores-ficais
participaram da ação nos
municípios de Bento Gonçalves,
Flores da Cunha e Anta Gorda.
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CIRA RS: cooperação para recuperação de ativos
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Rio Grande do Sul (CIRA-RS), criado em agosto de 2018, visa unir esforços e
proporcionar a atuação coordenada e integrada no combate à sonegação fiscal por parte da Receita Estadual (fiscalizar, identificar os sonegadores e
apurar os valores), da Procuradoria-Geral do Estado (adotar medidas judiciais para cobrança e execução fiscal) e do Ministério Público (responsabilizar
criminalmente os fraudadores). A medida facilita o intercâmbio de informações entre as instituições e agiliza a recuperação de ativos e o combate as
fraudes fiscais. O Rio Grande do Sul é a 13ª Unidade da Federação a implementar o CIRA. Confira abaixo algumas operações já realizadas.

Gestão e
Tecnologia

Castelo de Areia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

A Operação Castelo de Areia combateu uma fraude no setor de carnes, com
prejuízo estimado em R$ 13 milhões. Os indícios apontavam para uso de
empresas de fachada e blindagem patrimonial. As ações ocorreram em
Alegrete, Caxias do Sul, Santana do Livramento e Tupanciretã, com
participação de 13 auditores-fiscais e três técnicos tributários.

Textilhaus
Voltada ao setor de vestuário, a Operação Textilhaus combateu
fraude nos municípios de Farroupilha (RS) e Tubarão (SC), com
prejuízo estimado em R$ 20 milhões. As investigações indicaram
irregularidades como o uso de empresas de fachada e blindagem
patrimonial. Seis auditores-ficais participaram da ação.
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Trânsito de Mercadorias tem desempenho expressivo
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

Outra importante área de atuação é a fiscalização ostensiva na circulação de mercadorias em trânsito, executada em postos fiscais e por turmas volantes.
O desempenho em 2018 foi expressivo (confira abaixo os principais resultados).

50 milhões de documentos fiscais eletrônicos verificados e 30 mil conferências físicas de cargas
8 mil autuações no trânsito de mercadorias, totalizando R$ 105 milhões
134 municípios com Turmas Volantes Municipais
378 verificações in loco de novas inscrições na Grande Porto Alegre
R$ 49 milhões de arrecadação de ICMS-ST pela ação do Posto Fiscal Virtual Erechim

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança

Inauguração do novo pavimento do Posto Fiscal de Torres
O Posto Fiscal de Torres, localizado na BR-101/RS, km 01, em Torres, teve seu pavimento rodoviário completamente restaurado em 2018, com a inauguração
ocorrendo em agosto. As obras foram financiadas com recursos do Profisco-RS/BID (Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do
Sul/Banco Interamericano de Desenvolvimento). Os investimentos no principal ponto de controle sobre a entrada e saída de mercadorias do RS, que estava
operando em condições extremamente precárias, chegaram a R$ 4,31 milhões.

Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Representações Fiscais para Fins Penais superam R$ 2,2 bilhões em ICMS sonegado
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Em 2018, foram encaminhadas ao Ministério Público (MP) 266 Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP), decorrentes de lançamentos tributários
contra contribuintes do ICMS que apresentaram indícios de cometimento de crimes contra a ordem tributária. Os valores de ICMS, multas e juros a serem
recuperados totalizaram R$ 671,9 milhões. Desde 2015, a Receita Estadual já apresentou um total de 1.105 denúncias-crime, somando R$ 2,25 bilhões em
ICMS sonegado. O resultado é fruto do avanço dos trabalhos de auditoria e verificação fiscal realizados em diversas regiões do Estado.

Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

O objetivo da iniciativa é permitir a análise e a consideração
quanto à oportunidade de oferecimento de denúncia-crime
contra os autuados. A parceria estabelecida com o MP
contribui para o aumento da percepção de risco e da
liquidez dos créditos tributários, uma vez que pode implicar,
inclusive, na responsabilização criminal dos sonegadores.

RRFP por irregularidade - 2018

RFFP por setor - 2018

1º Lançamento de créditos indevidos (67%)
2º Omissões de saídas (13%)
3º Outros (20%)

1º Indústria (62%)
2º Varejo (24%)
3º Atacado (10%)
4º Serviços e Outros (4%)
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Cobrança de Devedores
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

A cobrança de devedores no Estado em 2018 foi a melhor da série histórica. O
resultado alcançado superou, inclusive, os números de 2016, que até o momento
representava o recorde histórico na área. Esta foi a primeira vez que a
cobrança de devedores superou a marca de R$ 2,5 bilhões.
Os números são consequência de diversas melhorias e iniciativas implantadas

+

Gente e
Desenvolvimento

Evolução da
Cobrança de Devedores

Iniciativas da
Administração Tributária

Arrecadação
de Tributos

2014
Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia

nos processos de trabalho, bem como da capacidade das equipes
distribuídas pelas unidades da Receita Estadual no RS, proporcionando uma
importante ajuda para amenizar os efeitos da crise econômica vivenciada.
Entre 2014 e 2018 o crescimento verificado é de 66,7%, mesmo com níveis de
ocupação de pessoal bastante baixos, o que demonstra a efetividade das ações
implementadas.

R$

1,59
+20,8%

2015

R$

Realização do
Refaz 2018 e do
Refaz Cooperativas

1,92

Ampliação e
evolução das
medidas de
cobrança

Realização do
Programa
Compensa RS

Criação do Comitê
Interinstitucional para
Recuperação de
Ativos

+29,3%

2016

R$

2,49
-22,1%

Relacionamento
com Públicos

2017

R$

1,94
+37,0%

2018

R$

R$ 2,65 bilhões

é o montante atingido na
cobrança de devedores em 2018.

2,65

Desafios
para 2019
Valores em R$ bilhões, atualizados pelo IGP-DI a
preços de Dezembro/2018.

+37,0%

é a variação positiva real em relação a
2017, em valores atualizados pelo IGP-DI.
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Compensa RS: uma iniciativa de sucesso
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

O Compensa RS é um programa, instituído pela Lei nº 15.038/2017 e regulamentado pelo Decreto nº 53.974/2018, que possibilitou a compensação de débitos
inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, ajuizados ou não, com precatórios vencidos do Estado do Rio Grande do Sul, suas
autarquias ou fundações, próprios ou de terceiros. Por meio do encontro de contas entre os valores devidos (dívida ativa) e os valores que lhe são devidos
(precatórios), a iniciativa viabilizou que os contribuintes e empresas regularizassem suas situações, bem como o ingresso de recursos nos cofres públicos e a
redução do estoque de precatórios vencidos do Estado, que precisa zerar, por determinação constitucional, até o ano de 2024.

Ingresso de R$ 176 milhões aos cofres públicos em 2018
Mais de R$ 1,3 bilhão em Dívida Ativa e R$ 1,5 bilhão em precatórios a serem compensados

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Refaz 2018 oportuniza regularização

Refaz Cooperativas auxilia segmento

O Refaz 2018 (Programa Especial de Quitação e Parcelamento) permitiu
que empresas regularizassem suas pendências de ICMS com redução
de juros e multas sobre os débitos do imposto. Por meio do Programa,
que registrou adesão de mais de 5,5 mil empresas, foram negociados
R$ 1,6 bilhão em dívidas, com ingresso de aproximadamente R$ 495
milhões aos cofres públicos ainda em 2018. Os demais recursos são
recebidos conforme o período de parcelamento escolhido.

O Refaz Cooperativas disponibilizou parcelamentos especiais para
cooperativas, buscando reconhecer a colaboração do segmento para o
desenvolvimento econômico do Estado e regularizar dívidas.
O Programa registrou adesão de 19 empresas, com R$ 43 milhões em
dívidas negociadas e R$ 600 mil de ingresso aos cofres públicos em
2018. Um total de 567 empresas e 1.908 estabelecimentos ativos no Rio
Grande do Sul têm a forma jurídica de cooperativa.

Adesão de mais de 5,5 mil empresas
R$ 1,6 bilhão em dívidas negociadas
Ingresso de R$ 495 milhões ao erário

Adesão de 19 empresas
R$ 43 milhões em dívidas negociadas
Ingresso de R$ 600 mil ao erário
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RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

Protesto Extrajudicial

Dívidas enviadas ao Serasa

O uso do protesto extrajudicial para a recuperação de créditos fiscais é
outra ação de sucesso que foi intensificada. Por meio da prática, em que
as dívidas dos devedores de impostos são protestadas em cartório,
foram regularizadas mais de 23,8 mil dívidas correspondentes a R$ 100
milhões, dos quais R$ 45 milhões já entraram efetivamente aos cofres
públicos.

Foi renovado, ainda, o contrato com a Serasa para inclusão e exclusão
de devedores nos cadastros restritivos dos serviços de proteção ao
crédito. Mais de 282 mil créditos para negativação foram encaminhados
(inclusive dos inadimplentes do IPVA), correspondentes a mais de R$
2,4 bilhões em dívidas com o Estado.

A iniciativa também proporcionou um resultado indireto relevante de
pagamento de dívidas ainda não remetidas para protesto. A saber,
contribuintes que tiveram parte de suas dívidas enviadas para protesto,
regularizaram de forma espontânea dívidas ainda não protestadas. Esse
número, ao longo do ano, atingiu o montante de R$ 169,3 milhões.

282 mil créditos negativados
R$ 2,4 bilhões em dívidas negativadas

Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Outros avanços na cobrança
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

A Operação Diária GIA (ações de cobrança mais próxima do inadimplemento) foi incrementada e as ferramentas de seleção de devedores com maior
potencial de pagamento foram aprimoradas. Também foram registrados avanços na notificação e na inclusão de devedores contumazes em Regime
Especial de Fiscalização, bem como nas ações conjuntas com a Procuradoria Geral do Estado e com o Ministério Público. Ainda, foram realizadas ações de
centralização das atividades-meio da cobrança e foi concluída a centralização do processo de inscrição dos créditos não tributários como dívida ativa,
aumentando a eficiência da cobrança dos créditos dessa natureza. Outra novidade foi a centralização dos sistemas da cobrança da Receita Estadual (foto),
com os usuários passando a ter todas funcionalidades necessárias localizadas em apenas um ambiente, mais moderno, gerencial e intuitivo.

Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Equipe Diretiva da Receita
Estadual durante Workshop sobre
Disrupção em Flores da Cunha

GESTÃO E

TECNOLOGIA

Gestão Estratégica
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Buscando sempre a excelência na gestão,
a Receita Estadual é guiada por um
Planejamento Estratégico. Construído de
forma colaborativa, ele estabelece objetivos,
metas e indicadores de desempenho que
norteiam a atuação de todos os profissionais
do fisco gaúcho para o melhor cumprimento
do papel da Instituição frente aos desafios
do presente e do futuro, gerando melhores
resultados sempre.

+

O Planejamento estratégico da Receita
Estadual elaborado para o período de
2016 a 2018 é representado pelo Mapa
Estratégico ao lado. Ele está construído
sob a ótica de quatro perspectivas de
negócio: gestão, conhecimento e
suporte; processos internos; resultados
para a sociedade; e resultados para o
Estado. Os objetivos estão conectados
entre si e alinhados aos resultados
finalísticos da organização, dentro de
uma cadeia de causa e efeito.
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RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

Workshop para debater o planejamento

Ferramenta para medir as estratégias

Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos e debater metas e ações
para 2019, a Receita Estadual realizou, no final de 2018, o “Workshop
Planejamento Estratégico 2019”. O evento, que ocorreu em Porto
Alegre, na sede social da Afisvec, visou consolidar o planejamento
estratégico como um importante instrumento de gestão da organização,
capaz de garantir a continuidade das ações e dos resultados para o
Estado. A Receita Estadual pretende seguir tornando o processo cada
vez mais eficiente e participativo, com metas exequíveis e desafiadoras.

Em 2018, a Receita Estadual deu sequência à implementação de uma
nova metodologia de acompanhamento de seu planejamento
estratégico: o Mapa Estratégico Dinâmico. Por meio da ferramenta,
todos indicadores de metas e de projetos são pontuados, permitindo a
verificação mensal e acumulada sobre o alcance dos objetivos
estratégicos. Com isso, a Instituição é capaz de analisar, debater e
priorizar as ações necessárias para suplantar diferentes cenários e
desafios existentes, de maneira simples, ágil e objetiva.

Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Gestão por Projetos
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

A Receita Estadual acredita que projetos são instrumentos de gestão
capazes de promover inovação e melhorias nos produtos e serviços
prestados.
Dessa forma, vem destinando recursos humanos e financeiros para evoluir a
gestão de projetos na Instituição. Ao longo de 2018, diversas iniciativas
foram desenvolvidas, o que envolveu o gerenciamento de equipes
multidisciplinares distribuídas nas diferentes unidades operacionais, que

devem ser mantidas integradas e atuantes, e a contratação de consultorias
especializadas.
Os projetos estão categorizadas em “Projetos vinculados a Programa”,
quando dois ou mais projetos estão relacionados, ou “Projetos não
vinculados a Programa”, quando são executados isoladamente. Confira a
seguir as principais ações e seus respectivos estágios de
desenvolvimento em 2018.

Gente e
Desenvolvimento

Programa Data Science
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Objetivo: Desenvolver uma abordagem de trabalho de Data Science na Receita Estadual.

Estágio Atual: Iniciado o desenvolvimento, bem como a estruturação de uma equipe especializada na área de Tecnologia da Informação.
Projeto Concessão
de Inscrições

Projeto Monitoramento
de Novas Inscrições

Projeto Trânsito
de Mercadorias

Projeto Seleção
de Devedores

Projeto Pesquisa e
Investigação

Visa analisar e
redesenhar o processo
da concessão da
inscrição estadual para
os contribuintes. Já foi
iniciado o mapeamento
AS-IS, ou seja, como o
processo funciona
atualmente.

Busca prevenir a fraude
na concessão da
inscrição e na operação
de contribuintes. Já foram
identificadas as fontes
dos dados e realizadas a
análise e compilação dos
fatos ocorridos nos
últimos anos.

Tem como objetivo
desenvolver e
disponibilizar uma base
de dados para
monitoramento do trânsito
de mercadorias. As bases
foram identificadas, bem
como sua documentação
e política de acessos.

Visa desenvolver uma
sistemática de
identificação dos
devedores com maior
potencial de pagamento.
Em 2018, foi elaborado
um modelo para
pessoas jurídicas
contribuintes do ICMS.

Busca avaliar alternativa
de ferramentas que
possibilitem a análise
investigativa integrada
dos dados disponíveis.
Foi definido e aprovado
um plano de
estruturação do
ambiente tecnológico.
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Programa Desonerações Fiscais
Objetivo: Implantar o novo desenho do Processo Gestão das Desonerações Fiscais, com foco na agilidade e na transparência.
RELATÓRIO DE

Estágio Atual: O processo de trabalho já está utilizando um ambiente único de registro das informações e dos documentos (acervo).

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

Projeto Automatização do Processo
Gestão das Desonerações Fiscais

Projeto Monitoramento
do Legado

Projeto Implantação do Processo
Gestão das Desonerações Fiscais

Projeto Acervo das
Desonerações Fiscais

Visa desenvolver uma solução
computacional para suportar o
processo. Atualmente, já foram
entregues as especificações
funcionais e de dados.

Busca instituir um método para
monitorar o comportamento da
fruição das desonerações fiscais.
As desonerações mais expressivas
já estão sendo monitoradas e
alcançam 95% do valor total.

Tem como objetivo implantar o
processo conforme detalhamento
produzido na fase TO BE. A
implantação parcial já foi iniciada.

Busca implantar o
acervo da
documentação do
processo. O acervo foi
concluído e implantado.

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Programa Reestruturação da Cobrança
Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Objetivo: Centralizar e automatizar as atividades-meio de cobrança e reformular as atividades-fim com foco nos resultados (liquidez e arrecadação).
Estágio Atual: Plano de implantação elaborado e demandas de Tecnologia da Informação priorizadas.
Projeto
Call Center

Projeto Centralização
da Cobrança

Projeto Centralização
dos Não-Tributários

Projeto Fiscalização e
Cobrança de Devedores

Visa implantar uma estrutura
de Call Center da Cobrança.
Atualmente, foram instituídos
o Call Center e a Equipe de
Regularização de Dívidas.

Busca realizar a
centralização das
atividades-meio da
cobrança. O projeto foi
concluído em 2018.

Tem como objetivo redesenhar o processo de
inscrição dos créditos não tributários como
dívida ativa por meio de automação e de
centralização. O projeto foi concluído, com
centralização na Delegacia de Santa Maria.

Busca estruturar o processo de
trabalho com foco nos
resultados. O processo foi
redesenhado e as demandas de
TI estão em desenvolvimento.
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Projetos não vinculados a Programa
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Projeto Gestão
de Processos

Projeto Gestão do
Conhecimento

Projeto Ampliação
Espaço DF-es

Projeto GIA-ST
pela EFD

Projeto Modelo de
Avaliação de Resultados

Visa implantar a
gestão de processos
mediante a elaboração
e divulgação do
portfólio com seus
respectivos donos e
gerentes, bem como a
disseminação do
modelo na instituição e
o início do
acompanhamento do
desempenho de cada
processo.

Tem como objetivo
Implantar o processo
de Gestão do
Conhecimento, com
vista a unificar regras
e relatórios
institucionais no
Receita Business
Intelligence, criando
um caráter oficial para
as informações e
garantindo a
designação de
responsáveis em
cada área de negócio.

Visa à ampliação
emergencial de
espaços para
armazenamento de
Documentos Fiscais
Eletrônicos em razão
do risco iminente de
esgotamento do
espaço disponível.

Busca elaborar a
GIA-ST a partir das
informações prestadas
na EFD.

Tem como objetivo
implantar uma rotina
institucional de avaliação
de resultados, que integre
os níveis estratégico,
tático e operacional.

Atualmente, já foi
elaborado o Manual de
Gestão de Processos
e foram efetuados
treinamentos com
profissionais. Além
disso, realizados
pilotos de redesenho
e três processos já
estão com indicadores
catalogados ou em
construção.

Várias bases de
dados estão sendo
migradas para o
Receita BI mediante
fluxo de validação
padronizado, com
definição formal do
dono dos dados e dos
critérios utilizados.

A licitação para
ampliação já está
em andamento.

A primeira versão do
aplicativo deve ser
entregue para a
homologação pelos
outros Estados em
2019.

Em 2018, foi iniciada a
implantação do modelo
nas delegacias da Receita
Estadual.

+
A Gestão por Projetos na Receita Estadual foi iniciada
em 2013, com a criação do Escritório de Projetos.
Até o final de 2018, 12 projetos foram concluídos e
18 projetos estão em andamento na Instituição.
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Gestão por Processos
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

Desde 2014, com a criação do Escritório de
Processos, a Receita Estadual vem
implementando a Gestão por Processos.
Ao longo do período, foi desenvolvida uma
metodologia adaptada às características da
Instituição, que vem sendo utilizada
sistematicamente no redesenho de
processos já existentes e na criação de
novos processos de trabalho.

+
Os macroprocessos da Receita Estadual estão apresentados na
Cadeia de Valor da Instituição, conforme abaixo.
Processos Finalísticos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

O Portfólio de Processos da Receita
Estadual conta atualmente com 12
macroprocessos: seis finalísticos (que
entregam valor diretamente ao cliente), três
de gestão (asseguram que os processos
finalísticos e de suporte atinjam seus
objetivos) e três de suporte (suportam a
entrega de valor e garantem qualidade).
Eles estão divididos em 55 processos.
Para cada um, existem definições específicas
sobre suas características, responsáveis e
resultados esperados, facilitando a
compressão da natureza interfuncional de
negócio e do foco no processo ponta a ponta.

Processos
de Suporte

Arrecadação
de Tributos

Processos
de Gestão

Gente e
Desenvolvimento
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Gestão dos Processos Fiscais
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

No âmbito dos processos fiscais, as ações desenvolvidas continuaram
apresentando resultados positivos por meio da priorização dos julgamentos de
maior valor e do controle físico do estoque de processos.

Já na repetição de indébito, o estoque de pedidos de restituição passou de
2.105 para 2.918 processos em 2018, um aumento de 38,6% frente a 2017. Na
área de perícias fiscais, por sua vez, foram mais de 160 processos analisados.

No contencioso fiscal, foram proferidas 2.270 decisões ao longo de 2018,
representando um valor de R$ 1,45 bilhão. Apesar do montante expressivo, o
estoque de processos de impugnação a Autos de Lançamento fechou o ano em
1.655, avaliado em R$ 3,93 bilhões. O prazo médio de julgamento em 2018 foi
de 8,76 meses.

Além disso, também foram prestadas mais de 165 informações à Procuradoria
Geral do Estado (PGE) como forma de subsidiar a defesa do Estado em ações
anulatórias, execuções fiscais e embargos de declaração.
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Instância Única concentra julgamentos
Em 2017, foi confirmada, através de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do RS, a
constitucionalidade dos artigos 39-A e 41 da Lei nº 6.537/73. A decisão reforçou a legalidade do
julgamento dos processos administrativo-tributários em primeira e única instância, nos limites dos
valores estabelecidos pela lei. No âmbito da Receita Estadual, os julgamentos em instância única
são realizados pela Divisão de Processos Fiscais. Os julgamentos em 2ª instância, por sua vez,
são executados pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF).

A instância única concentra, desde a sua criação em 2013, cerca
de 87% (34 mil) do total das decisões exaradas no contencioso
fiscal e na repetição de indébito, garantindo mais celeridade,
economicidade e eficiência no andamento dos processos.
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Gestão das Normais Legais
RELATÓRIO DE
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No que tange à edição de normas que refletem a política tributária do Estado, a
Receita Estadual elaborou 242 dispositivos legais em 2018. O índice é 21%
inferior ao verificado em 2017, resultado que demonstra uma maior eficiência
do RS na gestão da legislação tributária.
Além disso, em 2018, também foram solucionados 472 processos de
consultas formais por meio de pareceres e informações. As consultas
formais são um direito assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária de

Normas Elaboradas

2017

2018

6

11

76

82

105

68

44

64

6

2

Justificativas a Convênios e Protocolos

40

37

Propostas de Convênios - CONFAZ

19

25

Propostas de Protocolos - CONFAZ

7

3

Outras - Resoluções, Portarias, etc.

2

2

305

242

Projetos de Lei

Regulamento do ICMS - Alterações
Instruções Normativas
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Por fim, visando solucionar dúvidas tributárias e orientar os colaboradores da
Receita Estadual foram proferidas 1.134 orientações internas aos
profissionais da Instituição. A iniciativa contribui para a padronização e a
qualificação dos serviços prestados aos contribuintes, sobretudo no que tange
ao atendimento prestados nas diversas unidades operacionais da Instituição.

+
Decretos

Fiscalização e
Cobrança

solicitar esclarecimento por escrito sobre a aplicação da legislação em fato
concreto de seu interesse.

Ordens de Serviço

Total

Principais Assuntos Abordados
Implementação do Programa Compensa-RS, para compensação de
débitos inscritos em dívida ativa com precatórios, relativo à Lei nº 15.038/17.
Regulamentação da Lei nº 15.056/17, referente ao ajuste do
ICMS Substituição Tributária, decorrente da diferença entre o preço
praticado e a base de cálculo utilizada para o débito.
Implementação do Refaz 2018, programa de pagamento de créditos com
benefícios autorizados pelo Convênio ICMS nº 116/18.
Elaboração de Decretos relativos à reinstituição de benefícios fiscais
nos termos da Lei Complementar nº 160/17.
Elaboração de minuta de Lei sobre a prorrogação das alíquotas de ICMS
previstas até 2018.
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A Receita Estadual investe em tecnologia e visa reforçar
constantemente seu pioneirismo na área, tendo, por
exemplo, processado no Rio Grande do Sul a primeira
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) do Brasil. Tal inovação
representa um marco para o País, pois reduziu custos e
facilitou significativamente os negócios e o funcionamento
geral da economia.
Após a NF-e, seguindo a tendência de substituição do papel
pelo meio eletrônico, foram implantados pela Receita
Estadual também o CT-e (Conhecimento de Transporte
Eletrônico), em 2010, e o MDF-e (Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais), em 2012. A expansão para o varejo,
por meio da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica),
em 2013, foi consequência desse processo irreversível de
uso das novas tecnologias. Seus números já representam o
maior volume de processamento de documentos fiscais
no Estado, com as quantidades aumentando
significativamente ano após ano.
Em janeiro de 2018, também foi processado o primeiro BP-e
(Bilhete de Passagem Eletrônico) no RS. O BP-e é um
documento de existência apenas digital que visa documentar
as prestações de serviço de transporte de passageiros.

2006
NF-e

2010
CT-e

2012
MDF-e

2013
NFC-e

2018
BP-e

Imagem do Relatório de Prestação de Contas da Sefaz Virtual, apresentado e entregue aos estados em reunião do ENCAT.

Sefaz Virtual:
pioneirismo e inovação no RS
A NF-e completou 12 anos de utilização pelos contribuintes. Nesse período, foram
autorizadas mais de 6,1 bilhões de NF-e no Estado, sendo 4,3 bilhões para outras 14
unidades da federação que utilizam o serviço de processamento e autorização prestado pelo
RS por meio da Sefaz Virtual. Considerando os outros Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)
existentes, 22 estados utilizam os serviços da tecnologia desenvolvida aqui. Ao todo, já são
mais de 9,5 bilhões de DF-e processados no Estado, com números crescendo anualmente.
DF-e
NF-e
CT-e
MDF-e
NFC-e
BP-e
Total

2017

2018

Variação

776,6 mi
153,7 mi
38,7 mi
5,26 bi
0

821,4 mi
167,1 mi
50,6 mi
8,47 bi
8,7 mi

5,8%
8,7%
30,7%
61,0%
-

6,23 bi

9,52 bi

52,8%
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Sistema de Controle e Monitoramento de
Veículos contribui para segurança pública

Implementação do Business Intelligence
avança na Receita Estadual

Gestão e
Tecnologia

O Sistema de Controle e Monitoramento de Veículos (CMV),
desenvolvido pela Procergs em parceria com a Receita Estadual, utiliza
tecnologias que permitem a leitura de placas de veículos em tempo real,
tornando a atuação mais seletiva e assertiva.

Buscando transformar a grande quantidade de dados brutos
(armazenados no Big Data, por exemplo) em informação útil para
tomadas de decisões estratégicas, a Receita Estadual criou, em 2018,
o Receita Business Intelligence (Receita BI).

O programa, além de contribuir para ações de fiscalização tributária,
como nas chamadas blitze inteligentes do IPVA, está sendo usado de
maneira integrada com a área da segurança pública, colaborando na
identificação de automóveis em situação de roubo ou furto, por exemplo.

Com isso, foram desenvolvidas algumas iniciativas para
implementação do BI na Instituição, tais como a contratação de uma
ferramenta de Self-Service BI, a criação de novas interfaces com os
usuários e a realização de diversos treinamentos para as equipes.
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para 2019
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Equipe do Posto Fiscal de Torres
reunida durante inauguração do
novo pavimento rodoviário do local

RELACIONAMENTO

COM PÚBLICOS

Relacionamento com os Contribuintes
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Em 2018, a Receita Estadual perseguiu com afinco o propósito de, por meio do uso da tecnologia e da busca pela excelência dos serviços prestados à
sociedade, construir um relacionamento efetivo e transparente com os contribuintes. Nesse sentido, várias ações qualificaram tal relação ao longo do ano.
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Atendimento Presencial: inauguração da nova Central de Atendimento ao Contribuinte

Gestão e
Tecnologia

Com um ambiente reformado e modernizado, a Receita Estadual inaugurou, em março de 2018, a nova Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), em
Porto Alegre. Localizada no 1º pavimento do prédio da Secretaria da Fazenda (Rua Siqueira Campos, nº 1.044), a estrutura é a principal unidade de
atendimento do Estado e passou a centralizar os serviços presenciais prestados na Capital, com funcionamento das 10h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Relacionamento
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Desafios
para 2019

A iniciativa está inserida no âmbito do projeto de reestruturação da 1ª Delegacia da Receita Estadual, que centralizou as operações das agências CAC,
Unidade de Cobrança, IPVA e ITCD em um mesmo local físico, com revisão e readequação de processos. A mudança proporcionou melhorias no ambiente e
na qualidade dos serviços prestados, além de avanços nas condições de trabalho e no cumprimento nas regras de acessibilidade para portadores de
necessidades especiais. As obras foram financiadas com recursos do Profisco/RS/BID

Mais de 179 mil atendimentos presenciais realizados em 2018 no Estado
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Atendimento Virtual: mais de 100 mil dúvidas esclarecidas a distância
Lançado em de 2017, o Plantão Fiscal Virtual, serviço destinado ao esclarecimento virtual de dúvidas sobre legislação tributária, sistemas e procedimentos,
seguiu evoluindo em 2018. Com a iniciativa, que está disponível no site da Receita Estadual, as demandas passaram a ser respondidas a distância, com
mais agilidade e padronização, reduzindo a necessidade do atendimento físico nas unidades da Instituição e, por consequência, liberando mais servidores
para atuar em outras atividades relacionadas à administração tributária.

Mais de 109 mil dúvidas respondidas em 2018
Cerca de 470 dúvidas esclarecidas por dia atualmente
Grau de satisfação médio de 7,6 pontos em 2018 (notas de 0 a 10)
80% dos retornos em até 24h (prazo máximo de três dias úteis)
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Omissão na entrega das declarações
ATIVIDADES 2018

Uma importante função do trabalho da administração tributária é estimular o cumprimento das obrigações acessórias pelos contribuintes dentro dos prazos
previstos na legislação tributária.

Sobre o
Relatório

Deste modo, são controlados e acompanhados via planejamento estratégico os indicadores de
omissão da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e da Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ambas de entrega obrigatória para contribuintes da modalidade Geral.

RELATÓRIO DE

Mensagem do
Subsecretário

A omissão é calculada pela razão entre o número de estabelecimentos com GIA e EFD omissas
e o número de estabelecimentos obrigados à entrega. Logo, quanto menor o percentual, melhor
o indicador. Na comparação entre os anos da gestão 2015-2018, o ano de 2015 exibe o melhor
resultado para entrega da GIA e o ano de 2018 o melhor índice para entrega da EFD.

Omissão na
Entrega da GIA

Omissão na
Entrega da EFD

2015

8,49%

16,98%

2016

8,96%

16,64%

2017

8,96%

14,69%

2018

9,26%

12,11%

Ano
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Integração GIA-EFD: mais agilidade e consistência ao processo
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

Em 2018, o aplicativo da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) passou a exigir que o arquivo da Escrita Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI)
utilizado para sua criação esteja validado e assinado. A iniciativa é mais uma etapa do processo de qualificação das informações prestadas pelos
contribuintes, iniciado em 2017 por meio da obrigatoriedade da geração da GIA através do recurso “importar EFD”. Na primeira fase do processo, a geração
da GIA por meio da EFD permitia a utilização de arquivo da EFD incompleto, não validado e não assinado. A partir da mudança, os dados devem ser
importados de um arquivo EFD validado, assinado e pronto para ser transmitido, garantindo mais consistência das informações prestadas ao Fisco Gaúcho.

Preenchimento automático de informações
Mais agilidade para os contribuintes
Dados mais precisos para o Fisco
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Simplificação da GIA-ST em andamento
Em 2018, foi intensificado o trabalho nacional de simplificação da Guia de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária (GIA-ST), por meio da
conversão das informações prestadas na Escrita Fiscal Digital (EFD). A iniciativa está alinhada à integração GIA-EFD. Um evento que reuniu
representantes de diversos estados para debater as regras de conversão foi realizado em Porto Alegre, no auditório da Secretaria da Fazenda (foto).
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Inauguração da nova sede da Delegacia de Canoas
A Delegacia da Receita Estadual de Canoas (2ª DRE) inaugurou sua nova sede em 2018. Com funcionamento diário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min
às 16h30min, a 2ª DRE está localizada na Av. Inconfidência, nº 650, bairro Marechal Rondon, 9º andar. A mudança teve como objetivo modernizar o ambiente e
qualificar os serviços prestados aos contribuintes. A Delegacia abrange 13 municípios, com um PIB superior a R$ 49 bilhões.
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Relacionamento com a Sociedade
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Outro foco das atividades do dia a dia da Receita Estadual é intensificar e qualificar o seu relacionamento com a sociedade. Como responsável pelo provimento
de recursos ao Estado, a Instituição busca de maneira incansável, por meio de várias ações, incrementar a transparência e aproximar as pessoas dos assuntos
relacionados à educação fiscal.
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Foco na Transparência:
novidades no Portal Receita Dados
A Receita Estadual trata a transparência fiscal, um de seus
objetivos estratégicos, como prioridade, adotando uma série de
medidas para ampliar o acesso da sociedade às informações de
interesse público. Uma das suas principais iniciativas é o Portal
Receita Dados, site de transparência da Instituição, que foi lançado
em 2017. Por meio dele, a população pode acompanhar o
comportamento diário da arrecadação dos tributos estaduais, a
participação dos municípios no bolo tributário, a evolução do IDEERS e as principais publicações da Instituição.
Em 2018, o site passou a apresentar dados ainda mais detalhados
da arrecadação do ICMS, do IPVA e do ITCD, com visões por
região e por município. O novo recurso, localizado na aba
“Painéis”, também disponibiliza um mapa do Estado com
informações específicas sobre o IPM (Índice de Participação dos
Municípios) e sua composição por localidade.

w w w www.dados.receita.fazenda.rs.gov.br
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Foco na Transparência: desonerações fiscais à disposição da sociedade
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
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No que tange ao polêmico tema das desonerações fiscais, a Receita Estadual tem empreendido esforços significativos para garantir a máxima transparência
ao assunto, resguardadas as questões de sigilo fiscal. No Receita Dados, além do Demonstrativo das Desonerações Fiscais, que apresenta o tema e seus
principais números, estão divulgadas listas que contém mais de 252 mil empresas que receberam algum tipo de incentivo fiscal por parte do Estado. Além
disso, internamente, a Instituição está concluindo um amplo projeto que visa reorganizar a gestão e os processos relativos à concessão, monitoramento,
fiscalização e revisão dos benefícios, buscando sempre o aprimoramento contínuo no âmbito das desonerações..
Outra publicação relacionada que consta no Receita Dados é o Demonstrativo das Perdas de ICMS com Exportações e Lei Kandir. Ele apresenta a
atualização da estimativa das perdas financeiras do Rio Grande do Sul referentes às desonerações de ICMS das exportações, bem como as promovidas
especificamente pela Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).
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Educação Fiscal: 6º Curso de Extensão

Educação Fiscal: ações pelo Estado

A educação fiscal é uma forma de aproximar a sociedade dos assuntos
fiscais. Com o objetivo de disseminar conhecimento, formar
multiplicadores e interagir com a sociedade, em 2018, a Receita Estadual
promoveu e esteve presente em diversos eventos relacionados com a
temática. Um dos destaques foi a 6ª edição do Curso de Extensão em
Educação Fiscal e Cidadania, que capacitou mais de 150 pessoas. A
edição do curso, que já é tradicional no calendário acadêmico do RS, foi
realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), a Receita Federal do Brasil, a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre e o Instituto Justiça Fiscal.

Ainda, a Receita participou de inúmeros eventos no interior do Estado,
tais como o 1º Seminário Regional de Educação Fiscal de Sapiranga
(foto), o 1º Seminário Regional de Educação Fiscal de Brochier, o 2º
Seminário Regional de Educação Fiscal de Capão do Leão, o 4º
Seminário Regional de Educação Fiscal de São José do Norte, o
Seminário Regional de Educação Fiscal de Montenegro e o Seminário
Municipal de Educação Fiscal de São Valentim. Outra ação foi o Curso
Disseminadores de Educação Fiscal, que é realizado semestralmente
na modalidade a distância por meio da plataforma moodle da ESAF e
conta também com aulas presenciais.
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Nota Fiscal Gaúcha estimula cidadania
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O Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é um programa que visa fomentar a cidadania
fiscal, a concorrência leal, o combate à sonegação e o aumento da arrecadação,
por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua
exigência por parte dos consumidores. Em 2018, o número de cidadãos
cadastrados superou a marca de 1,6 milhão.
O NFG é referência para diversos outros estados brasileiros que também
implantaram programas de estímulo à cidadania fiscal. Através do Programa, os
cidadãos acumulam pontos sempre que solicitarem a inclusão do seu CPF no
documento fiscal no momento de suas compras em estabelecimentos
participantes. Assim, concorrem a prêmios mensais em dinheiro, além de outros
benefícios como, por exemplo, desconto no IPVA. Ainda, as entidades sociais
por eles indicadas são beneficiadas por repasses de recursos financeiros,
constituindo-se em mais uma ferramenta pela qual o cidadão decide sobre a
aplicação dos recursos públicos.

Mais de 1,6 milhão de cidadãos cadastrados
300 mil estabelecimentos credenciados
3,3 mil entidades indicadas
3 bilhões de notas fiscais processadas
Nota Fiscal Gaúcha
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w w w nfg.sefaz.rs.gov.br

Nota Fiscal Gaúcha (disponível na App Store e Google Play)
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Entidades de proteção animal no Nota Fiscal Gaúcha
A inclusão de entidades de defesa e proteção dos animais entre as instituições que recebem recursos do governo do Estado foi a principal novidade do
programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) em 2018, com um total de R$ 1 milhão repassado a essas entidades no ano. Com isso, os cidadãos participantes podem
indicar até cinco entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal.
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Visita de alunos à Receita Estadual

Desafios
para 2019

Em maio de 2018, a Receita Estadual recebeu alunos do curso de Direito do Centro Universitário Metodista IPA. A iniciativa fez parte de uma série de atividades
práticas na área tributária previstas para a cadeira “Estágio Supervisionado 5”, que integra o décimo e último semestre do curso e buscou desenvolver os
conhecimentos vistos em sala de aula com aspectos práticos do cotidiano do fisco. Para a RE, o momento também foi uma oportunidade de divulgação dos
trabalhos e de relacionamento com o meio acadêmico, já explorado em visitas de outras universidades nos últimos anos.
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Relacionamento com os Municípios
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O relacionamento com os 497 municípios gaúchos é outra ação que proporciona ganhos mútuos para os envolvidos. Por meio da troca de informações e da
construção de parcerias, a Receita Estadual qualifica suas atividades e identifica oportunidades de atuação, contribuindo também para uma melhor gestão
municipal.

Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

Divulgação do IPM no prazo auxilia a gestão municipal
De acordo com a Constituição Federal, 25% da arrecadação dos estados com o ICMS, após as
devidas destinações constitucionais (ex. FUNDEB), pertencem aos municípios. O Índice de
Participação dos Municípios (IPM) é o indicador utilizado para a distribuição destes recursos no
RS, determinando a quota-parte de cada um dos 497 municípios gaúchos sobre as receitas do
ICMS. Em 2018, o montante distribuído superou R$ 6,9 bilhões.

O processo de apuração e de elaboração do Índice é uma importante atividade desenvolvida
pela Receita Estadual, sobretudo devido a sua representatividade para o orçamento e o
planejamento dos municípios do Estado. Assim, a Instituição calcula anualmente o IPM para os
repasses das receitas previstas para o ano seguinte, com base nos parâmetros que fazem parte
do cálculo (Valor Adicionado Fiscal, área, população, número de propriedades rurais,
produtividade primária, inverso do VAF “per capta” e pontuação no Programa de Integração
Tributária - PIT).

O IPM Provisório 2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado
de 7 de junho de 2018, cumprindo o prazo determinado pela
Lei Complementar nº 63/90. A publicação do IPM Definitivo,
após a contestação e o julgamento dos recursos dos
municípios, aconteceu no dia 5 de novembro de 2018.
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Melhorias no IPM
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Além de buscar sempre a
máxima agilidade ao processo,
a Receita Estadual tem
implementado uma série de
melhorias no IPM. Um dos
principais focos é a
transparência, incrementada
com a divulgação de dados
detalhados da composição do
IPM por município no Portal
Receita Dados e com a ampla
disponibilização de informações
relativas às impugnações. Além
disso, em 2018, pelo segunda
vez na história, foi divulgado
um Relatório Anual sobre o
Índice.
Outra iniciativa implementada
em 2018 foi a realização de um
curso de ensino à distância
(EAD) sobre o tema, que já
capacitou mais de 100
servidores públicos dos fiscos
municipais, público-alvo do
treinamento. Também em 2018
ocorreu o 1º Encontro Nacional
dos Administradores do IPM,
em Santa Catarina, com
participação de representantes
da Receita Estadual do RS.
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Programa de Integração Tributária em alta
O Programa de Integração Tributária, um dos fatores que influencia o
IPM, visa incentivar, avaliar e recompensar as ações municipais de
interesse mútuo com o Estado no crescimento da arrecadação do ICMS,
contribuindo para a prestação de serviços básicos à sociedade. Até o
momento, 97% dos municípios gaúchos (484) aderiram ao PIT. Um dos
itens que contam para a pontuação e incrementam a receita dos
municípios é o combate à sonegação, por meio da criação de Turmas
Volantes Municipais para fiscalização do trânsito de mercadorias.

97% dos municípios gaúchos já aderiram ao PIT

Parcerias para ganhos mútuos
O PIT e outros assuntos de interesse mútuo do Estado e dos
municípios foram abordados ao longo do ano em diversos eventos e
seminários pelo RS. O relacionamento constante com a FAMURS
(Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e
as prefeituras, importantes parceiras nesse processo, é fundamental
para a disseminação e o amplo desenvolvimento das iniciativas.
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Comunicação
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança

Com base em três pilares de atuação, a Receita Estadual vem buscando tornar a comunicação um processo cada vez mais estratégico para a organização e
incorporado à cultura de trabalho dos servidores. Na mesma linha, a meta é incrementar o relacionamento com os stakeholders e facilitar a troca de
informações úteis para organizações e contribuintes.

+

+

+
Comunicação Externa

Comunicação Interna

Relacionamento

Garantindo a transparência e a publicidade
dos serviços, foram mais de 200 notícias
divulgadas nos canais de comunicação da
Instituição (site, mídias sociais, mailing,
entre outros) e na imprensa em geral, com
ampla repercussão. Além disso, foram
produzidos diversos relatórios e materiais
institucionais (por exemplo, um folder
sobre o Compensa-RS – abaixo).

Com o objetivo de manter os servidores
informados e engajados, foi concluído um
projeto com o apoio de uma consultoria
especializada, tendo como resultado a
elaboração de 17 grandes produtos na área.
As ações de endomarketing, a valorização
dos servidores e a publicação de mais de
150 informativos internos (exemplos abaixo)
foram alguns dos destaques.

Os profissionais da Receita são presença
constante em eventos de públicos externos
estratégicos. Além disso, visando construir
parcerias, a Instituição vem se aproximando
de entidades representativas, tais como
AGAS, CRC, FAMURS, FCDL,
FECOMÉRCIO, FEDERASUL, FIERGS
(foto), OAB (foto), PGE, SESCON e
SEBRAE.

Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Programa Face a Face: aproximação e fortalecimento da imagem pelo Estado
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento

O Programa Face a Face consiste em um ciclo de visitas realizadas pelas lideranças às estruturas da Receita Estadual, com atividades voltadas ao público
interno e externo. Ele abrange as três principais linhas de atuação da comunicação da Instituição: comunicação interna, comunicação externa e
relacionamento institucional. Em 2018, a ação foi realizada em quatro delegacias do interior do Estado: Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo e Santo
Ângelo. A programação é dividida em duas etapas. Pela manhã, ocorre um workshop interno com os servidores para tratar questões relacionadas à atuação
e às prioridades de gestão, culminando com um espaço para perguntas e respostas diretas entre os presentes, ou seja, o face a face propriamente dito. Já
na parte da tarde, as ações estão voltadas para o público externo, com atendimento à imprensa e agendas com autoridades e entidades.

Valorizar as pessoas, gerando engajamento e pertencimento
Oportunizar o diálogo e a participação, aproximando gestão e servidores
Incrementar os relacionamento institucionais
Fortalecer a imagem da Receita Estadual

Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
Workshop Interno em Santo Ângelo

Workshop Interno em Caxias do Sul

Reunião com o Prefeito em Erechim

Entrevista à Imprensa em Passo Fundo
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Equipe Diretiva da Receita Estadual
durante Workshop sobre o
Planejamento Estratégico para 2019

DESAFIOS

PARA 2019

Metas de Arrecadação para 2019
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário

A viabilização das políticas públicas previstas no orçamento estadual de
2019 exigirá um esforço de superação por parte da Receita Estadual,
consubstanciado nas metas de arrecadação com impostos que
integram o planejamento estratégico de 2019, conforme
demonstrado abaixo.

ICMS

R$ 35,5 bilhões

IPVA

R$ 2,89 bilhões

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

*Considerando o regime de competência

Fiscalização e
Cobrança

ITCD

R$ 563 milhões

TOTAL

R$ 38,95 bilhões

Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019
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Metas das Demais Atividades para 2019
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Ainda, a Receita Estadual buscará efetivar as demais metas estabelecidas em seu
planejamento estratégico de 2019, que visam consolidar a administração tributária
estadual como modelo de gestão eficaz e transparente. Entre elas, destacam-se:

Sobre o
Relatório

R$ 1,8 bilhão na constituição de créditos tributários.

Mensagem do
Subsecretário

R$ 2,7 bilhões na cobrança de créditos tributários.

Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança

R$ 1,7 bilhão de supermeta sobre a meta institucional de arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD.

metas

QUANTITATIVAS

Reduzir em 20% a média da inadimplência do ICMS declarado
das empresas modalidade Geral, excluídas as 50 maiores arrecadadoras.

Gestão e
Tecnologia

Incrementar trimestralmente em 10% a média histórica da eficiência de recuperação da inadimplência.

Relacionamento
com Públicos

Incrementar trimestralmente em 5% a média histórica da eficiência da cobrança administrativa.

Desafios
para 2019

Controlar a omissão na entrega da EFD com metas ideais e mínimas
de 15% e 20% no 1º tri; 11% e 15% no 2º tri; 6% e 10% no 3º tri e no 4º tri.
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Metas das Demais Atividades para 2019
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018

Aprimorar a gestão estratégica da Receita Estadual.

Sobre o
Relatório

Gerir os recursos orçamentários e financeiros destinados à RE visando plena execução.
Realizar a gestão das unidades da RE.

Mensagem do
Subsecretário

Realizar os planos de trabalho da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

metas
QUALITATIVAS

Facilitar o desenvolvimento da capacitação dos servidores da RE.
Implantar o Plano de Comunicação da Receita Estadual.
Ampliar a disponibilização na internet de informações relativas à RE.
Gerir o atendimento e melhorar o nível de satisfação dos
contribuintes, contadores e contabilistas com os serviços prestados pela RE.
Incrementar facilidades ao contribuinte na arrecadação das receitas estaduais.

Buscar a qualificação das informações relativas às obrigações
acessórias, ao cadastro e aos procedimentos relacionados ao atendimento.
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Metas das Demais Atividades para 2019
RELATÓRIO DE

Qualificar as ações de relacionamento com os municípios.

ATIVIDADES 2018

Qualificar as ações de cidadania fiscal.

Sobre o
Relatório

Implementar o IPVA 2020 até 15 de dezembro de 2019.
Mensagem do
Subsecretário

Gerenciar as atividades propostas relativas à Administração Tributária Setorial.
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança

Aprimorar os estudos econômico-tributários e o controle sobre os benefícios fiscais.

metas
QUALITATIVAS

Qualificar os processos de trabalho relativos à produção e divulgação de normas, consultas, regimes
especiais e orientações, bem como os relativos às ações judiciais envolvendo tributos estaduais.
Otimizar o julgamento dos processos administrativo-tributários de natureza contenciosa.

Gestão e
Tecnologia

Otimizar o assessoramento técnico nas ações judiciais em que foi deferida a realização de perícia.

Relacionamento
com Públicos

Otimizar o julgamento de processos de repetição do indébito fiscal.

Desafios
para 2019

Desenvolver os Projetos dos Programas Ação Fiscal, Desonerações Fiscais, Big Data,
Reestruturação da Cobrança, Migração de Tecnologias, Simplificação Tributária de
Declarações e Documentos Fiscais Eletrônicos e Expansão dos Documentos Fiscais Eletrônicos.
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Reforma Tributária
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório
Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
Cobrança
Gestão e
Tecnologia
Relacionamento
com Públicos
Desafios
para 2019

A Receita Estadual também tem como objetivo apoiar e
propor mudanças que, no pequeno, médio e longo prazo,
contribuam para a modernização do sistema tributário,
a redução da burocracia, o desenvolvimento da
economia e a qualidade de vida da sociedade.

Nesse sentido, em âmbito nacional, a proposta de
Reforma Tributária apresentada pelo Rio Grande do
Sul, conduzida pelo GT 47 da COTEPE (Grupo de
Trabalho 47 / Comissão Técnica Permanente do ICMS), foi
amplamente discutida ao longo de 2018, sendo acolhida
pelos demais estados e pelo Distrito Federal. Além
disso, recebeu apoio formal do ENCAT (Encontro
Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários
Estaduais) e de diversas entidades de classe, como por
exemplo a FEBRAFITE (Federação Brasileira de
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais).

Resumo da proposta
•

Incorporar os serviços à base do
ICMS, de competência estadual.

•

Criar o Imposto Seletivo, de
competência federal, e a contribuição
para a Seguridade Social, que
resultaria da fusão de PIS/Pasep e
Cofins.

•

Ampliar o Imposto de Renda, com a
extinção da CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido).

•

Deslocar os impostos patrimoniais e
sobre a propriedade para a esfera
municipal.

O objetivo da iniciativa é permitir que os estados
encontrem uma solução de consenso, viabilizando que
assumam o protagonismo da Reforma do Sistema
Tributário Nacional, o que é fundamental e inadiável para
o sucesso da medida. Esse é, na ótica da Receita Estadual,
o primeiro obstáculo a ser superado: produzir uma
proposta capaz de harmonizar todos interesses e,
concomitantemente, propiciar um ambiente de
desenvolvimento econômico e social.
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ICMS - Personalizado
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
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Enquanto o projeto de Reforma Tributária segue em
discussão, iniciativas com objetivos semelhantes também
evoluíram na esfera estadual. É o caso do ICMS Personalizado (ICMS-P), projeto desenvolvido no
âmbito da Receita Estadual do Rio Grande do Sul para
adequação e modernização do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Após uma fase de discussão interna, o debate foi estendido
para outras partes da sociedade. Em 2017, uma série de
apresentações foram realizadas em órgãos governamentais
e entidades representativas e empresariais. Em 2018, o
tema foi apresentado no 3º Congresso Luso-Brasileiro de
Auditores-Fiscais (Porto/Portugal), no XXI Encuentro de
Economia Aplicada (Alcalá de Henares/Espanha), no VII
Congresso sobre Questões Polêmicas no Direito
Tributário, nos Tribunais e no Processo Administrativo
(Porto Alegre/RS) e na 39ª Reunião da COGEF (Comissão
de Gestão Fazendária), também em Porto Alegre.
Além disso, o tema também ganhou repercussão
nacional. Quatro candidatos à presidência da República
nas eleições de 2018 incorporaram em suas agendas a
proposta de desoneração dos consumidores de baixa
renda, baseada na proposta do ICMS-P. O Estado do
Maranhão, por sua vez, está ainda mais avançado, tendo
aprovado recentemente um Projeto de Lei para criação
de um programa baseado no ICMS-P.

Resumo da proposta
•

Transformar o ICMS atual em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) moderno.

•

Reduzir o número de alíquotas e de isenções.

•

Simplificar as obrigações e incrementar a justiça fiscal, estabelecendo que pessoas
com renda mais baixa tenham devolução de todo ou parte do imposto.

•

Aumentar a potencialidade arrecadatória e a eficiência econômica.

mais EFICIENTE
mais mais
EQUITATIVO

MODERNO

Apresentação no 3º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores-Fiscais, na cidade do Porto, em Portugal.
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Workshop Disrupção: qual a Receita do futuro?
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES 2018
Sobre o
Relatório

O “Workshop Disrupção”, ocorrido em setembro de 2018, no município de Flores da Cunha (RS), foi uma oportunidade para as lideranças debaterem novos
padrões, tendências e tecnologias presentes nas organizações e na sociedade, com foco nos seus impactos no trabalho da Receita Estadual. A iniciativa
contou com a participação de palestrantes externos e culminou com a discussão acerca das estratégias para adaptar a atuação do Fisco Gaúcho a esse
contexto, por meio de uma análise minuciosa das novas tendências da gestão nas administrações tributárias a serem implementadas no curto, médio e longo
prazo.

Mensagem do
Subsecretário
Gente e
Desenvolvimento
Arrecadação
de Tributos

Fiscalização e
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Gestão e
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