AGENDA INSTITUCIONAL DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS

DA

OUVIDORIA DA SEFAZ: 0800.063.1144218/ (63) 3218-1274
E-mail - ouvidoria@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento subordinada ao titular
da pasta e técnica e administrativamente à Diretoria de Ouvidorias da CGE/TO.
Que tem por finalidade receber as manifestações dos cidadãos, analisar,
orientar e encaminhar os casos ás áreas responsáveis pelo tratamento ou
apuração. Orientar os setores e os usuários do prazo legal das respostas.
Reconhecer os usuários como sujeitos de direito. Promover a adoção de
mediação e conciliação entre o usuário e entidade pública, sem prejuízo de
órgão competente. Demonstrar os resultados produzidos. Identifica e propor,
melhorias à SEFAZ/TO, nas informações trazidas pelo cidadão. Ser um elo
entre o cidadão e a Secretária da Fazenda/TO, como uma ferramenta efetiva
de controle social da Gestão Pública.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
Secretário - SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Contato - (63) 3218-1240
E-mail - gabsec@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de representação política e social,
diretamente subordinada ao Secretário de Estado que tem por finalidade
exercer a administração geral da SEFAZ; liderança política e institucional da
SEFAZ e promover contatos e relações com autoridades e organizações
governamentais e extragovernamentais; assessorar o Governador em questões
fazendárias; homologar, exigir e dispensar licitações e deliberar sobre recursos
licitatórios; Desempenhar outras atividades específicas ou correlatas do cargo
delegadas pelo Governador, ou cometidas através de leis ou normas.
ASSESSORIA DE GABINETE II
Assessor de Gabinete II - NIESSYA FERNANDA CARVALHO E CASTRO
Contato – (63) 3218-1240
E-mail - gabsec@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade de assessoramento direto subordinada ao
Gabinete do Secretário de Estado, que tem por finalidade, assessorar e prestar
apoio ao Secretário de Estado por meio do atendimento ao público e
gerenciamento das informações para melhor inter-relação entre as áreas da
SEFAZ, as instituições governamentais, a sociedade e a direção superior.
ASSESSORIA DE GABINETE III
Assessor de Gabinete III - JOAO BATISTA LEITE TORRES
Contato – (63) 3218-1240
E-mail - gabsec@sefaz.to.gov.br

Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade de assessoramento direto subordinada ao
Gabinete do Secretário de Estado, que tem por finalidade assessorar e prestar
apoio ao Secretário por meio de serviços logísticos, atendimento ao público e
gerenciamento das informações para melhor inter-relação entre as áreas da
SEFAZ, as instituições governamentais, a sociedade e a direção superior.
SECRETARIA-GERAL
Secretário-Geral - MARINA DE LIMA MOTA
Contato – (63) 3218-1240
E-mail - gabsec@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário de Estado, que tem por finalidade
apoiar administrativamente e assessorar o Gabinete do Secretário de Estado.
APOIO DO GABINETE DO SECRETÁRIO
Servidores - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE; MARA LÚCIA PINTO R. DE
CAMARGO; YASMIN LIMA DOS ANJOS
Contato – (63) 3218-1203/2553
E-mail - apoiogab@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário de Estado, que tem por finalidade
apoiar administrativamente e assessorar o Gabinete do Secretário de Estado.
ASSESSORIA TÉCNICA FAZENDÁRIA
Assessor Técnico - JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO
Contato – (63) 3218-1334
E-mail – atf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e assessoramento,
subordinada diretamente ao Gabinete do Secretário de Estado, que tem por
finalidade de prestar apoio técnico nas áreas econômica, fazendária, de gestão
estratégica e de política tributária no âmbito da SEFAZ.
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Assessora - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO
Contato – (63) 3212-4533
E-mail – asplan@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento técnico, diretamente
subordinado à Assessoria Técnica Fazendária que tem por finalidade
coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do
Plano Plurianual - PPA, em consonância com as diretrizes do Órgão

responsável pelo planejamento do Estado; coordenar e orientar a elaboração,
acompanhar e avaliar os planos estratégicos, alinhados às diretrizes definidas
no Plano Plurianual do Estado; promover e garantir a atualização de sistemas
de informações gerenciais, com os dados referentes aos programas do PPA,
visando ao acompanhamento, ao monitoramento e à avaliação das ações
governamentais; elaborar relatórios que subsidiem os órgãos de controle do
Estado quanto à realização das ações estratégicas e operacionais do Órgão;
coordenar, rever e compatibilizar programas e projetos setoriais, observando as
diretrizes das Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e
Orçamento;
ASSESSORIA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA
Assessor - ANTONIO TEIXEIRA BRITO FILHO
Contato – (63) 3218-1309
E-mail – apt@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento técnico, diretamente
subordinado à Assessoria Técnica Fazendária que tem por finalidade
representar o Estado na Comissão Técnica Permanente do ICMS –
COTEPE/ICMS; assessorar o representante do Estado no Conselho Nacional
de Política Fazendária – CONFAZ; coordenar a participação de servidor em
grupo de trabalho de administração tributária; Manifestar-se em processo
tributário submetido à sua apreciação; Realizar estudo técnico para subsidiar
formulação de políticas tributárias; Participar da validação de matéria inerente à
COTEPE/ICMS.
ASSESSORIA ECONÔMICA
Assessor - MARCIO FERREIRA LIMA
Contato – (63) 3218-1333
E-mail – asecon@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento técnica, diretamente
subordinada à Assessoria Técnica Fazendária responsável por realizar estudo,
projeto, pesquisa, análise econômica e fornecer informações para a formulação
de políticas financeiras, tributárias, econômicas e sociais; Promover
intercâmbio de informação com órgãos federais, estaduais, municipais,
entidades, associações e demais órgãos produtores de informações
econômico-fiscais; Estabelecer indicador e informação comparativa necessária
à avaliação do desempenho econômico; Formular meta global de arrecadação
para pagamento de prêmios, produtividades e ressarcimentos a servidores.
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROFISCO)
Assessor - GLENIO BENVINDO DE OLIVEIRA
Contato – (63) 3218-1269/ (63) 3212-1342
E-mail – ucp@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento técnico, diretamente

subordinado à Assessoria Técnica Fazendária que tem por finalidade apoiar o
planejamento estratégico da SEFAZ; elaborar projeto para contratação de
recursos financeiros; gerenciar execução de contratos de projetos; identificar e
propor novas fontes de recursos; acompanhar execução de plano operacional e
de aquisições dos projetos; elaborar proposta orçamentária de projetos;
promover e divulgar ações dos projetos.
CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Contato – (63) 3218-1209
E-mail – ascom@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: promover e gerir a Política de Comunicação da Sefaz,
exercendo suas atividades em total consonância com as diretrizes definidas
pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), a quem deverá se
reportar, sempre, a fim de antecipar e maximar resultados positivos; assessorar
a gestão da Sefaz nos assuntos de comunicação social, promovendo a
divulgação de atos, ações e eventos de interesse da Secretaria; assessorar a
comunicação interna e institucional; exercer outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA
Chefe da Assessoria – LUDIMYLLA MELO CARVALHO
Contato – (63) 3218- 4983
E-mail – assejur@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e assessoramento,
subordinada diretamente ao Gabinete do Secretário de Estado, responsável
para prestar apoio técnico e jurídico no âmbito da SEFAZ; gerenciar e
Coordenar distribuição interna de processos administrativos e documentos
judiciais; acompanhar a execução de pareceres administrativos; acompanhar
as demandas judiciais; prestar apoio Consultivo do órgão; acompanhar
audiências.
ASSESSORIA JURÍDICA
Assessores: BELIZA MARTINS PINHEIRO CAMARA BAIOCCHI; FERNANDA
MARINHO FARIAS; JONISMAR CHAVES DE ABREU
Contato – (63) 3218- 2095
E-mail – assejur@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de assessoramento direto subordinada
diretamente à Chefia da Assessoria Jurídica, que tem por finalidade prestar
apoio técnico jurídico; subsidiar a instrução de ações judiciais e orientar o
cumprimento de decisões judiciais dos agentes públicos; examinar a legalidade
de atos administrativos submetidos à sua apreciação; observar orientações
jurídicas fixadas pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE e de normas e
decisões expedidas pelos órgãos de controle; propor normas, acompanhar
publicações de natureza jurídica e manter atualizado o repositório da

jurisprudência judiciária e administrativa; prestar assessoria em matéria de
natureza jurídica não tributária. Matéria de natureza jurídica não tributária.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Superintendente - KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES
Contato – (63) 3212-4540/3212-4541/ (63) 99957-9982
E-mail – supaf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e direção subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário de Estado, que tem por finalidade
prover infraestrutura, serviços administrativos e apoio de qualidade à SEFAZ.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Diretora - JOANA LOPES DA SILVA
Contato – (63) 3212-4423/3212- 4504/ (63) 99993-7606
E-mail – dga@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção subordinada diretamente à
Superintendência de Administração e Finanças, que tem por finalidade apoiar
administrativamente e gerenciar recursos necessários ao funcionamento e ao
atendimento dos serviços ofertados.
SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS – CONTROLE INTERNO
Responsável: SUZANA MATIAS GONDIM
Contato – (63) 3212-4458/3212-4439/2121-4552
E-mail – suzana@sefaz.gov.to.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, TO, 77016- 524 PalmasTO.
COMPETÊNCIAS: Unidade vinculada à Diretoria de Administração e Finanças,
que tem por finalidade de acompanhar, orientar e examinar os atos relativos
aos processos administrativos de aquisições e contratos do Órgão.
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gerente - LEIDIANE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA
Contato – (63) 3212-4535/ (63) 99265-7529
E-mail – caal@sefaz.to.gov.br / leidiane.silva@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Administração e Finanças, que tem por finalidade executar
atividades relativas de administração, patrimônio, infraestrutura, segurança,
logística, compras, contratos e convênios, e serviços de protocolo do Órgão.
SETOR DE PATRIMÔNIO
Responsável: MARIA MÔNICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL
Contato – (63) 3212-4471/ 99265-7530
E-mail – gpatrimonio@sefaz.to.gov.br

Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pelo controle e gestão patrimonial do
Órgão.
SETOR DE COMPRAS
Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALVES
Contato – (63) 3212-4434/ (63) 992928376 / (63) 981368489
E-mail – compras.sefaz@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pelos processos de aquisições de bens e
serviços do Órgão.
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Responsável: FRANCISCO TEODORO DE ASSIS NETO
Contato – (63) 3212-4416 / (63) 98454-4401
E-mail – contratos@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pelos contratos e convênios do Órgão.
SETOR DE PROTOCOLO - SEDE
Responsável: MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA
Contato –(63) 3218-1305 / (63) 98464-9522
E-mail – gprotocolo@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral
Administração, unidade responsável pela gestão documental do Órgão.

de

SETOR DE PROTOCOLO – PRÉDIO DA SEPLAN
Responsável: VALDECI COUTINHO E SILVA
Contato – (63) 3212-4430 / (63) 99289-7338
E-mail – protocolosubplan@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pela gestão documental do Órgão no
prédio da Seplan.
SETOR DE ALMOXARIFADO
Responsável: MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS
Contato – (63) 3218-1210/(63) /99998-6881
E-mail – almoxarifado@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.

COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pelo controle e gestão do almoxarifado do
Órgão o anexo II.
SETOR DE ARQUIVO GERAL
Responsável: ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR
Contato – (63) 3218-1361/(63) 99937-7286
E-mail – garquivo@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente à Gerência Geral de
Administração, unidade responsável pelo controle e gestão documental e bens
do anexo II do Órgão.
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
Gerente - GILCLESIO BEZERRA DOS SANTOS
Contato – (63) 3212- 4413/4435 e (63) 99919-9255
E-mail – getrans@sefaz.to.gov.br /gilclesio.santos@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, 77.016- 524 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Administração e Finanças, que tem por finalidade executar as
atividades de transporte, abastecimento e manutenção de veículos oficiais,
além de fiscalizar o cumprimento das normas relativas ao transporte do Órgão.
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Gerente - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA
Contato – (63) 3218-1308 / (63) 9983-4323
E-mail – cape@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, ANEXO IV, Edifício YAYA,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Administração e Finanças, que tem por finalidade realizar
atividades de gestão de pessoas.
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
Contato – (63) 3218-1371/1278
E-mail – cpa@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, ANEXO IV, Edifício YAYA,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade vinculada a Gerência de Gestão de Pessoas
responsável pelas avaliações da PDAAF e REDAF.
SETOR FUNCIONAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO
Contato – (63) 3218-1224/1225/1290
E-mail – cape@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, ANEXO IV, Edifício YAYA,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-030 Palmas-TO.

COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente a Gerência de Gestão de
Pessoas, que tem por finalidade realizar as atividades funcionais, folha de
pagamento, movimentação de pessoal, controle funcional, benefícios e
assistenciais, processos administrativos, redação oficial, programa de estágio
não obrigatório, e outras atividades correlatas, em conformidade com as Leis,
normas e diretrizes vigentes.
SETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Contato – (63) 32181226/ (63) 9292-8709 (psicossocial).
E-mail – cape@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, ANEXO IV, Edifício YAYA,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Subordinado diretamente a Gerência de Gestão de
Pessoas, que tem por finalidade realizar ações de qualidade de vida e apoio
psicossocial, segurança do trabalho, programa de lideranças, avaliação de
desempenho, além das ações com foco nas competências técnicas e
comportamentais dos servidores do Órgão.
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL.
Gerente - PEDRO MARTINS AIRES
Contato – (63) 3212-4546 (63) 98457-3995
E-mail – cpof@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, TO, 77016- 524 PalmasTO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Administração e Finanças.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SETORIAL
Responsável – GEOVANI CALDAS DA SILVA
Contato - (63) 3212-4518/3212-4517
E-mail - ccs@sefaz.to.br
Endereço - Praça dos Girassóis, Acne II CJ 1 - s/n, TO, 77016- 524 PalmasTO.
COMPETÊNCIAS: – Unidade diretamente vinculada à Gerência de Execução
Orçamentária, Financeira e contábil, que tem por finalidade executar a
contabilidade do Órgão.
DIRETORIA DA ESCOLA FAZENDÁRIA
Diretor - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA
Contato – (63) 3218-1231
E-mail – egefaz@sefaz.to.gov.br
Endereço – EGEFAZ, Quadra 1212, Al. 07 - Lote 01 - Plano Diretor Sul,
Palmas–TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Administração e Finanças, que tem por finalidade

promover a formação, capacitação e o desenvolvimento profissional de
servidores.
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO
Gerente - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA GUEDES
Contato – (63) 3218-1311 (63) 99265-7443/ (63) 98466-1965
E-mail – egefazcapacita@sefaz.to.gov.br
Endereço–EGEFAZ, Quadra 1212, Al. 07 - Lote 01 - Plano Diretor Sul,
Palmas–TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria da Escola Fazendária, que tem a finalidade de promover ações de
pedagógicas de capacitação, treinamento dos servidores do Órgão.
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
Gerente - GILSON FERREIRA DOS SANTOS
Contato – (63) 3218-1293
E-mail – adm_egefaz@sefaz.to.br
Endereço – EGEFAZ, Quadra 1212, Al. 07 - Lote 01 - Plano Diretor Sul,
Palmas–TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria da Escola Fazendária, que tem a finalidade de operacionalizar a
atividade logística e demais atividade correlatas.
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Secretário Executivo – MARCO ANTONIO DA SILVA MENEZES
Contato – (63) 3218-2551
E-mail – sgt@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade de direção superior subordinado ao Gabinete do
Secretário de Estado da Fazenda, cuja missão é assessorar o Secretário de
Estado na definição, implementação e acompanhamento da política tributária e
de fiscalização.
SECRETARIA GERAL
Secretaria – EDIANE SOARES SILVA FERREIRA
Contato – (63) 3218-2551
E-mail – sgt@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária, que
tem por finalidade apoiar administrativamente e assessorar o Gabinete do
Secretário Executivo.
ASSESSORIA DE GABINETE III
Assessoria - LORENNA BORGES PASSOS
Contato – (63) 3218-1204

E-mail – sgt@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis, S/N, CEP.:77.001-908, Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária, que
tem por finalidade prestar assessoramento de natureza técnica e administrativa
ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária em suas atividades
correlatas.
CORREGEDORIA FAZENDÁRIA
Corregedor - CAIO FRANÇA DE OLIVEIRA
Contato – (63) 3218-2407
E-mail – coref@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, 2º piso, ANEXO IV, Plano
Diretor Sul, CEP: 77015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária, que tem
por finalidade a prevenção, a inspeção e a correição da conduta disciplinar,
assegurando o combate à improbidade administrativa, à prática de ilícitos
funcionais e aos crimes contra a ordem tributária, praticados por servidores
lotados na Secretaria da Fazenda.
GERÊNCIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
Gerente - RIVIANE ZAGO
Contato – (63) 3218-1302
E-mail – coref@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, 2º piso, ANEXO IV, Plano
Diretor Sul, CEP: 77015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Corregedoria Fazendária, que tem a finalidade promover apoio administrativo e
operacional; executar procedimentos administrativos disciplinares e orientar as
comissões de sindicância.
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA
FAZENDÁRIA
Gerente - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO
Contato – (63) 3218-1330
E-mail – coref@sefaz.to.gov.br
Endereço – Quadra 103 Sul, Rua SO-07, Lote 03, 2º piso, ANEXO IV, Plano
Diretor Sul, CEP: 77015-030 Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Corregedoria Fazendária, que tem a finalidade de realizar ações de inspeção,
correição e diligência de caráter preventivo e corretivo.
PRESIDENTE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Presidente - JOAO ALBERTO BARBOSA DIAS
Contato – (63) 3218-1256

E-mail – cat@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária, tem por
finalidade dirigir os trabalhos e presidir as sessões, cumprindo e fazendo
cumprir as diretrizes do Regimento e a aplicação das normas legais e
administrativas.
SECRETARIA GERAL
Secretária - RITA GOMES WANDERLEY
Contato – (63) 3218-1256
E-mail – cat@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Presidente do Contencioso Administrativo Tributário, que tem
por finalidade apoiar administrativamente e por meio de assessoramento.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Superintendente - HELDER FRANCISCO DOS SANTOS
Contato – (63) 3218-1294 /1258
E-mail – sat@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário Executivo de Gestão Tributária, tem por
finalidade estabelecer políticas e diretrizes tributárias e promover ações para
integração das atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
informações econômicas e fiscais.
DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FISCAIS
Diretor - JOAO HERCULANO JUNIOR
Contato – (63) 3218-2094
E-mail – dief@sefaz.to. gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Superintendência de Administração Tributária responsável para
estabelecer metodologia para recepção, produção e fornecimento de
informações dos contribuintes; promover estudos, divulgar desempenho e
projeção da receita tributária estadual; dirigir pesquisa para composição e
atualização da lista de preços para cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal e
Interestadual e de Comunicação - ICMS; controlar as transferências
constitucionais referentes às compensações do ICMS e transferências legais

da União; analisar impactos na arrecadação decorrentes da concessão de
benefícios fiscais, anistias e outros meios de desoneração de receita.
GERÊNCIA DE CADASTRO
Gerente - CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA
Contato – (63) 3218-1324
E-mail – gcad@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais, tem por
finalidade operacionalizar e controlar atividades do CCI; operacionalizar e
avaliar atividades de identificação, coleta, classificação, análise e
sistematização das informações cadastrais; operacionalizar enquadramento de
contribuintes, e efetivar parcerias e intercâmbios de informações cadastrais e
base de dados; desempenhar outras atividades específicas ou correlatas do
cargo delegadas pela autoridade superior ou cometidas através de leis ou
normas.
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
Gerente - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR
Contato – (63) 3218-1375
E-mail – gief@sefaz.to. gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais tem por
finalidade elaborar demonstrativos de projeção da receita estadual e
desempenho da arrecadação; disponibilizar relatórios e atender usuários sobre
informações econômico-fiscais; conferir repasses da União e transferências
constitucionais referentes às Compensações do ICMS e compará-los com as
de outras regiões do país; supervisionar pesquisa de atualização da lista de
preços, propor instrução Normativa, sistematizar e atualizar base de dados;
Consolidar informações para composição de cálculo e geração do Índice de
Participação dos Municípios no ICMS – IPM/ICMS e subsidiar o Conselho
Especial para Elaboração do Índice de Participação dos Municípios no ICMS –
CEIPM-ICMS em questões técnicas e administrativas.
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
Gerente - DIRCELIA CANDIDO MARTINS BERNARDO
Contato – (63) 3218- 1284/1303
E-mail – gear@sefaz.t o.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais tem por
finalidade operacionalizar processos de arrecadação das receitas estaduais e a

emissão de documentos de arrecadação; atestar relatórios de fechamento de
arrecadação e disponibilizar informações; registrar correções e ajustes de
informações no sistema; supervisionar contratos com agentes arrecadadores e
controlar o quantitativo de autenticações efetuadas nos documentos de
arrecadação; supervisionar a regularidade da prestação de contas de
arrecadação das agências de atendimento em conjunto com as delegacias
regionais.
GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO FISCAL
Gerente - GUILHERME SALES DE CARVALHO
Contato – (63) 3218-2358 1280/1397
E-mail – gaf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Informações Econômicas e Fiscais, que tem por
finalidade gerenciar processo de automação fiscal, procedimentos de emissão,
recepção e escrituração de documentos fiscais eletrônicos de contribuintes do
ICMS; controlar equipamentos emissores de cupom fiscal, Programa Aplicativo
Fiscal – PAF-ECF; gerenciar cadastros de interventores técnicos em
equipamentos de ECF, emissores de documentos fiscais eletrônicos e de
contribuintes obrigados a Escrituração Fiscal Digital – EFD; gerenciar arquivos
de escrituração fiscal digital e de transferências eletrônicas de fundos das
administradoras de cartão de crédito e débito, similares e facilitadores;
implantar e implementar controle e acompanhamento de atividades, operações
e obrigações acessórias de contribuintes.
DIRETORIA DA RECEITA
Diretor - PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Contato – (63) 3218-1218 /2096
E-mail – direc@sefaz.t o.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Superintendência de Administração Tributária, que tem por
finalidade dirigir atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, de
contribuintes do ICMS e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
- ITCD; propor diretrizes, programas, normas e procedimentos para melhoria do
desempenho da receita; solicitar credenciamento de agentes do fisco e
requisitar verificações fiscais a outras unidades da Federação; credenciar
agentes do fisco de outras unidades da Federação; implantar e implementar
meios de análise para apuração da viabilidade do aparato fiscalizador na
execução dos processos de auditoria e fiscalização.
GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA FISCAL
Gerente - LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO
Contato – (63) 3218-1300
E-mail – gif@sefaz.to.gov.br

Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo III
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Receita, tem por finalidade de implantar e
implementar mecanismos e procedimentos de inteligência na prevenção,
obstrução e persecução de crimes contra a ordem tributária ou contra a
administração pública; diligenciar e atender solicitações ou denúncias de
indícios de irregularidades; identificar fraudes de lesão aos cofres públicos e de
formação de organizações criminosas; manter base de dados de contribuintes
com histórico de práticas fraudulentas e indícios de crime contra a ordem
tributária; implantar e implementar procedimentos de inibição e coibição de
fraudes contra a ordem tributária.
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E POSTOS FISCAIS
Gerente - FERNANDO HENRIQUE TOME NAVES
Contato – (63) 3218-1358/1282
E-mail – gtransporte@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Receita, que tem por finalidade planejar, executar e
avaliar resultados de ações de monitoramento de fiscalização de mercadorias
em trânsito e prestação de serviço de transporte; prevenir e corrigir
inconsistências ou irregularidades nas operações e prestações de mercadorias
em trânsito; analisar variações econômico-fiscais para elaboração de roteiros e
programas de fiscalização; propor ação fiscal e regime especial de tributação,
fiscalização e arrecadação a empresas com indicativo de irregularidade na
circulação de mercadorias e no transporte de passageiros; desempenhar
outras atividades específicas ou correlatas do cargo delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de leis ou normas.
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
Gerente - JOSE CRISTOVAO SANTOS
Contato – (63) 3218-1207
E-mail – gfe@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Receita, que tem por finalidade planejar, executar e
avaliar ações de monitoramento e de fiscalização de contribuintes do ICMS;
analisar variações na arrecadação mensal dos contribuintes do ICMS; prevenir
e corrigir inconsistências ou irregularidades nas operações de mercadorias e
prestações de serviços dos contribuintes do ICMS; controlar diligências e
verificação fiscal; Subsidiar estudos, analisar e emitir informação técnica e
fiscal.

GERÊNCIA DE ITCMD
Gerente - ELISABETE SOARES DE ARAUJO
Contato – (63) 3218-2098
E-mail – itcd@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Receita, que tem por finalidade gerenciar a
fiscalização do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD;
prevenir e corrigir inconsistência ou irregularidade no recolhimento do ITCMD;
implantar e implementar formulários e documentos de demonstração e
constituição do crédito tributário; acompanhar e revisar processos de
homologação do ITCMD; implantar e implementar sistema de avaliação de
bens móveis e imóveis.
DIRETORIA DA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
Diretor - NAYARA MEDINA VIEIRA
Contato – (63) 3218-2359 / 1398
E-mail – dcrcf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Superintendência de Administração Tributária, que tem por
finalidade Implantar diretrizes de cobrança, inscrição em dívida ativa,
parcelamento e controle de processos; dirigir atividades relacionadas ao
cadastro de devedores; supervisionar parcelamento e demais formas de
suspensão, extinção e exclusão de crédito fiscal; viabilizar e executar
programas e ações para a recuperação de crédito fiscal; propor suspensão,
desistência e extinção de execução fiscal.
GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA
Gerente - RUBENS RODRIGUES DE MORAIS
Contato – (63) 3218-1321
E-mail – crcf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas–TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais, que
tem por finalidade gerenciar créditos inscritos em dívida ativa; subsidiar a
Procuradoria-Geral do Estado e dos oficiais de justiça “ad hoc” em processo de
execução fiscal; analisar processo, inscrever em dívida ativa, encerrar e baixar
crédito fiscal quando da sua extinção; operacionalizar cadastro de devedores
inscritos em dívida ativa e controlar seus créditos fiscais; operacionalizar
controle, atualização e conferência de cálculos do montante do valor do crédito
fiscal devido.

GERÊNCIA DE IPVA E LEILÕES
Gerente - LEONEL DOS SANTOS VAZ
Contato – (63) 3218-1215
E-mail – ipva@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais, que
tem por finalidade operacionalizar a cobrança e controle do Imposto sobre
Propriedade de veículos automotores – IPVA; controlar o crédito do IPVA e
propor ação de cobrança e fiscalização; analisar o custo benefício da
concessão de exonerações, incentivos e benefícios fiscais; gerir sistemas para
validação e tratamento de informações do IPVA; interagir com órgãos de
trânsito para cobrança, arrecadação e atendimento ao contribuinte.
GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
Gerente - LUCIANO ALVES FERREIRA
Contato – (63) 3218-1271
E-mail – ccap@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais, que
tem por finalidade manter e controlar arquivo físico, movimentação e estoque
de processos da dívida ativa; implantar, implementar e monitorar sistema de
digitalização de documentos e de controle de dados de processo; garantir a
integridade física, sigilo, guarda e manutenção de processos; desempenhar
outras atividades específicas ou correlatas do cargo delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de leis ou normas.
GERÊNCIA DE COBRANÇA
Gerente - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA
Contato – 3218-1377
E-mail – gcob@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais, que
tem por finalidade analisar processos tributários para posterior
encaminhamento para a emissão de certidão de dívida ativa e inscrição em
dívida ativa; Gerenciar as certidões de dívida ativa de débitos tributários, junto
ao SIAT- sistema integrado de administração tributária, quanto ao
aperfeiçoamento ou alterações quando se fizer necessário; encaminhar
relatórios e ofícios para a devida execução fiscal; retificar certidões de dívida
ativa tributária e devidas alterações no processo administrativo e comunicação
aos órgãos competentes; acompanhar parcelamentos de débitos tributários e
solicitação de prosseguimento das execuções fiscais junto à Procuradoria

Geral do Estado.
GERÊNCIA DE DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS
Gerente - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS
Contato – (63) 3218-4973
E-mail – gdnt@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais, que
tem por finalidade gerenciar a execução dos Termos de Cooperação Técnica
entre Sefaz e demais órgãos do Estado: Procon; Naturatins; Secad; Adapec;
Corpo de Bombeiros; ATR; Saúde – Vigilância Sanitária, Plansaúde e Tribunal
de Contas; Efetuar o treinamento, capacitação, supervisão e suporte técnico
dos servidores dos órgãos externos no que tange a formação e emissão da
CDA – Certidão da Dívida Ativa; Gerenciar a inscrição, controle e
acompanhamento em Dívida Ativa de todos os débitos não tributários.
Gerenciar a autuação de processos e emissão de CDA’s, relativas aos débitos
de multas criminais, custas judiciais, processuais e taxas judiciárias; Emitir e
encaminhar relatórios de CDA’s, à Procuradoria Geral do Estado, para fins de
ajuizamento das execuções fiscais, referente aos débitos não tributários.
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO
Diretor - JOSE WAGNER PIO DE SANTANA
Contato – (63) 3218-1260 /1250
E-mail – dtri@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Superintendência de Administração Tributária, que tem por
finalidade elaborar, atualizar, consolidar, divulgar e sistematizar a legislação
tributária; atender demandas e promover normatização, simplificação e
padronização de procedimento fiscal decorrente da legislação, atos e decisões
administrativas que repercutam na interpretação ou aplicação da legislação
tributária estadual; Interpretar legislação, manifestar-se quanto à legalidade da
matéria tributária e submeter sua decisão à apreciação superior; Elaborar
documento para divulgação e publicação de matéria tributária e a correta
aplicação e interpretação; Promover atualização, divulgação e disponibilização
de informações da legislação tributária.
GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO
Gerente - JOCREANY DE SOUZA MAYA
Contato – (63) 3218-1270
E-mail – dtri@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.

COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Tributação tem por finalidade operacionalizar a
normatização, consolidação, sistematização, padronização, divulgação e
orientação de procedimentos e processos da administração tributária; elaborar
editais, minutas de leis e decretos, portarias e outros atos normativos
tributários; propor diretrizes e normas para formulação e regulamentação de
política tributária; Elaborar e avaliar anteprojetos de legislação tributária;
operacionalizar atendimento de demanda, atualizar legislação e normas dela
decorrentes, orientar sua aplicação e manter coletâneas dos atos
administrativos de natureza tributária.
GERÊNCIA DE ANÁLISE PROCESSUAL
Gerente - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA
Contato – (63) 3218-1262
E-mail – dtri@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Tributação tem por finalidade manifestar-se em
processo administrativo tributário; subsidiar a PGE em processos de natureza
tributária; interpretar normas e emitir parecer sobre a legislação tributária;
orientar aplicação, adequação e atualização da legislação tributária; propor
atualização e adequação da legislação tributária e elaborar minutas de
decretos, leis e atos normativos.
GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS FISCAIS
Gerente - SERGIO PIRES DA SILVA
Contato – (63) 3218-2296
E-mail – dtri@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Tributação tem por finalidade controlar e manter
atualizadas as informações relacionadas às empresas cadastradas no Estado e
de fora do Estado que são signatárias de Termo de Acordo de Regime
Especial, e as legalmente autorizadas a efetuar a substituição tributária;
acompanhar os casos de inadimplência das empresas mencionadas no inciso
anterior; controlar e acompanhar o cumprimento das obrigações concernentes
às cláusulas pactuadas nos Termos de Acordo; controlar e demonstrar a
posição mensal das empresas beneficiadas por incentivo fiscal; manter troca
de informações com outras Unidades da Federação a respeito de contribuintes.
DIRETORIA DE GRANDES CONTRIBUINTES
Diretor - AFONSO SOLIDONIO SILVA FILHO
Contato – (63) 3218-1350
E-mail – dgc@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.

COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Superintendência de Administração Tributária tem por finalidade
gerenciar e acompanhar a execução das ações de auditoria e monitoramento
fiscal dos setores econômicos que compõem a Diretoria de Grandes
Contribuintes; analisar os aspectos técnicos, econômicos e legais relativos aos
segmentos econômicos que compõem a Diretoria de Grandes Contribuintes;
analisar a arrecadação dos contribuintes dos setores sob sua responsabilidade,
para subsidiar a elaboração de metas e adoção de medidas estratégicas de
combate à sonegação fiscal; acompanhar, analisar e executar ações
objetivando o cumprimento de suas metas mensais de arrecadação; propor a
elaboração de projetos relativos à fiscalização e monitoramento de
contribuintes.
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO
EXTERIOR
Gerente - CRISTHYANE MARIA DE NEIVA MARIANO
Contato – (63) 3218-1369 /1263
E-mail – gface@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Grandes Contribuintes tem por finalidade Coordenar
e orientar as atividades de fiscalização das operações dos estabelecimentos
que promovam agronegócios e importação e exportação, no âmbito Comércio
Exterior estadual; acompanhar junto aos outros órgãos de comércio exterior, as
importações e exportações efetuadas por estabelecimentos tocantinenses,
para efeito de recolhimento do ICMS e do repasse das desonerações sobre as
exportações; controlar, acompanhar e conferir o fiel cumprimento das
exigências previstas na legislação do Comércio Exterior; subsidiar estudos para
análise da concessão de benefícios para estabelecimentos de agronegócios e
comércio exterior; conceber e administrar sistemas de controle, gerenciamento
e tratamento das informações sobre atividades e operações dos
estabelecimentos de agronegócios e comércio exterior.
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Gerente - LUIZ CARLOS VIEIRA
Contato – (63) 3218-1205
E-mail – gfccombustiveis@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Grandes Contribuintes tem por finalidade orientar e
assegurar a arrecadação, a fiscalização e a investigação de fraudes fiscais,
junto aos estabelecimentos do segmento de petróleo e combustíveis;
coordenar programas e traçar planos de ação fiscal que dimensione os
recursos necessários ao seu desenvolvimento, visando coibir a sonegação do
imposto decorrente de fraudes na produção, distribuição, e comercialização de

combustíveis e produtos congêneres; manter controle dos pedidos de
diligências e de verificação fiscal, propor a expedição de ordens de
fiscalização, solicitar verificação fiscal e avaliar o resultado alcançado; verificar
o fiel cumprimento das exigências previstas em convênios, protocolos e
regimes especiais de tributação, fiscalização e arrecadação; orientar e propor
estudos para a resolução de conflitos na análise e aplicação da legislação
tributária no que tange aos combustíveis.
GERÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Gerente - REINALDO CALDEIRA
Contato – (63) 3218-1265 /1266
E-mail – gfst@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Grandes Contribuintes tem por finalidade Orientar e
assegurar a arrecadação, a fiscalização e a investigação de fraudes fiscais na
circulação de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária;
Conceber e administrar sistemas de controle e de acompanhamento das
atividades, operações e obrigações acessórias dos estabelecimentos e instituir
métodos de validação e tratamento das informações; manter controle dos
pedidos de diligências e de verificação fiscal, solicitar a expedição de ordens de
fiscalização e de verificação fiscal e avaliar o resultado alcançado; solicitar
ordens de serviço para fiscalização dos contribuintes sujeitos a regime de
substituição tributária; propor adesão e denúncia de convênios e protocolos, e
verificar o fiel cumprimento das exigências neles previstas.
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO
Gerente - CARLOS JOSE SANTOS MOREIRA JUNIOR
Contato – (63) 3218-1263
E-mail – gtec@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada
diretamente a Diretoria de Grandes Contribuintes tem por finalidade orientar e
assegurar a arrecadação, a fiscalização e a investigação de fraudes fiscais,
junto aos estabelecimentos do setor de energia elétrica e comunicações;
conceber e administrar sistemas de controle e de acompanhamento das
atividades, operações, e obrigações acessórias dos estabelecimentos e instituir
métodos de validação e tratamento das informações; manter controle dos
pedidos de diligências e verificação fiscal, propor a expedição de ordens de
fiscalização, solicitar verificação fiscal e avaliar o resultado alcançado; realizar
estudos para análise do potencial de arrecadação e propor medidas que
garantam o seu aperfeiçoamento; interagir com os demais órgãos responsáveis
pelos setores de comunicação e energia elétrica.

SECRETARIA EXECUTIVO DO TESOURO
Secretária Executiva - DILMA CALDEIRA DE MOURA
Contato – (63) 3218-1315
E-mail – apoiosefaz@gmail.com
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção superior subordinado ao
Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda, cuja missão e assessorar o
Secretário de Estado na definição, na implementação e acompanhamento das
políticas de aplicação das disponibilidades de caixa do Governo Estadual e de
gestão do Caixa Único.
SECRETARIA-GERAL
Secretaria - NADINE DE SOUZA
Contato – (63) 3218-1315
E-mail – nadine.souza@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário-Executivo do Tesouro, que tem por
finalidade apoiar administrativamente o Gabinete do Secretário- Executivo.
ASSESSORIA DE GABINETE III
Assessor - WANDERSON LACERDA SANTOS
Contato – (63) 3218-2523
E-mail – apoiogab@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e supervisão diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário-Executivo do Tesouro, que tem por
finalidade assessorar o Gabinete do Secretário Executivo.
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL
Superintendente - ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Contato – (63) 3218-1222
E-mail – martinsana686@gmail.com
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e direção, subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário-Executivo do Tesouro, que tem por
finalidade gerir os recursos financeiros do Estado.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E EXECUÇÃO FINANCEIRA
Diretor - JACY MARY DUARTE CARDOSO
Contato – (63) 3218-1220
E-mail – doef@sefaz.to.gov.br

Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência do Tesouro Estadual, que tem por finalidade a gestão
financeira dos recursos do Tesouro Estadual.
GERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS E EXECUÇÃO
DA FOLHA DE PAGAMENTO
Gerente - ADALSON ADSTER SOUSA MENDES
Contato – (63) 3218-1198 /1257
E-mail – gfopag@gmail.com
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Operações e Execução Financeira, que tem a finalidade de realizar
a execução de ingresso de receita e de dispêndio na conta do Tesouro
Estadual; transferir recurso financeiro aos municípios; operacionaliza restituição
extra orçamentária; fluxo de caixa; executa os recursos financeiros
determinados pelo Poder Judiciário, dentre outras atividades correlatas.
DIRETORIA DE ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROCESSOS
Diretor - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES
Contato – (63) 3218-1345/1221
E-mail – doef@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência do Tesouro Estadual, que tem a finalidade de supervisionar
análise processual e o pagamento de despesa em recurso do Tesouro
Estadual proveniente de operação de crédito ou convênio; normatizar e
supervisionar a execução de despesa em todos os níveis; supervisionar o
pagamento da dívida pública e de restituição extra orçamentária; supervisionar
repasse financeiro a demais poderes, de acordo com a legislação vigente e
exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE
PROCESSOS
Gerente - JOELMA LOPES DE PAIVA MORENO
Contato – (63) 3218-1221
E-mail – doef@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução subordinada diretamente à
Diretoria de Análise e Execução de Processos, que tem a finalidade de
promover análise processual e operacionalizar pagamento de despesa com
recurso do Tesouro Estadual proveniente de operação de crédito ou convênio;

orientar as unidades setoriais dos órgãos quanto à execução de despesa;
operacionalizar pagamento da dívida pública e de restituição extra
orçamentária; efetuar repasse financeiro a demais poderes, de acordo com a
legislação vigente; e exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua
área de atuação.
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL
Superintendente - MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO
Contato – (63) 3218-1219/1223
E-mail – sgc@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e direção, subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário-Executivo do Tesouro, que tem por
finalidade promover a normatização, o acompanhamento da responsabilidade
fiscal, da capacidade de endividamento e da prestação de contas do Estado do
Tocantins, bem como a supervisão técnica das atividades contábeis dos órgãos
e entidades integrantes da Administração Pública Estadual.
DIRETORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Diretor - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA
Contato – (63) 3218-1366
E-mail – ddc@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Contabilidade Geral, responsável para promover o
acompanhamento da elaboração, fechamento e consolidação das
demonstrações contábeis da administração direta, autarquias, fundos e
fundações, por Poder, e o Balanço Geral do Estado.
GERÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Gerente - NEIDE APARECIDA DA SILVA CORREIA
Contato – (63) 3218-1352
E-mail – ddc@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Demonstrações Contábeis, que tem a finalidade efetuar
consolidação contábil mensal de todos os elementos referentes ao ativo e
passivo da administração direta estadual, fundos, autarquias e fundações;
acompanhar registro do patrimônio do Estado, e zelar pela exatidão das
contas; elaborar e divulgar, ao final de cada exercício financeiro, a prestação
de contas do Governador do Estado, na forma prevista em lei; e exercer outras
atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO SICAP CONTÁBIL
Gerente - FERNANDA GRANDO QUEIROZ
Contato – (63) 3218-1352
E-mail – ddc@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Demonstrações Contábeis, que tem a finalidade orientar órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta, quanto à exportação de arquivos
relacionados às remessas do Sistema de Cadastro e Prestação de Contas –
SICAP/Contábil, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado
do Tocantins – SIAFE TO; acompanhar envio de remessas ao Tribunal de
Contas do Estado TCE TO, em conformidade com cronograma estabelecido
em legislação específica; coordenar processo de conformidade diária dos
registros contábeis, para a consistência dos dados no envio de remessas ao
TCE TO; e exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de
atuação.
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO, NORMAS E PROCEDIMENTOS
Diretor - MARIA HELANY DA SILVA
Contato – (63) 3218-2327
E-mail – dnp@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Contabilidade Geral, que tem por finalidade promover o
acompanhamento da elaboração de normas e procedimentos contábeis, bem
como supervisionar a operacionalização do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DAS UNIDADES
SETORIAIS
Gerente - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR
Contato – (63) 3218-1318
E-mail – dnp@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Acompanhamento, Normas e Procedimentos, que tem a finalidade
de orientar e acompanhar usuário na operacionalização de rotinas
orçamentárias, financeiras e contábeis; operacionalizar inscrição, alteração e
exclusão de inscrição genérica e de domicílio bancário; operacionalizar
contabilização da renúncia de receita; operacionalizar transferência de saldo
contábil de bens móveis, imóveis e almoxarifado entre unidades gestoras; e
exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Gerente - ANGELINA SOUTO STEFANELLO
Contato – (63) 3218-1343
E-mail – dnp@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Acompanhamento, Normas e Procedimentos, que tem a finalidade
de elaborar norma e procedimento para registro contábil da Administração
Pública Estadual; orientar, acompanhar e fornecer apoio técnico para
cumprimento de norma de finanças públicas e de utilização de prática contábil;
operacionalizar criação, alteração e extinção de tipos, itens e operações
patrimoniais, inscrição em restos a pagar, abertura e encerramento do
exercício financeiro no SIAFE-TO; e exercer outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
DIRETORIA DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Diretor - SUZI NELLY ALVES MATIAS SAITO
Contato – (63) 3218-1230
E-mail – drf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Contabilidade Geral, que tem por finalidade exercer a
orientação técnica no processo de elaboração e disponibilização dos relatórios
e demonstrativos exigidos pela Constituição Federal e Estadual, Lei no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e normas vinculadas.
GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS
Gerente - PEDRO LOPES DA SILVA
Contato – (63) 3218-1317
E-mail – drf@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Responsabilidade Fiscal, que tem a finalidade de acompanhar
limites estabelecidos em normas sobre finanças públicas; elaborar e
disponibilizar relatórios contábeis e gerenciais pertinentes à execução
orçamentária e à gestão fiscal, de acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal; subsidiar órgãos do Governo Estadual na realização de transferências
voluntárias; e exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de
atuação.
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO
FINANCEIRO
Gerente - WENDER TEODORO DA SILVA
Contato – (63) 3218-1343

DO

SISTEMA

CONTÁBIL

E-mail – dnp@sefaz.to.gov.br
Endereço – Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte, CEP.:77.001-908
Palmas – TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Responsabilidade Fiscal, que tem a finalidade de promover
acompanhamento e aprimoramento de sistema orçamentário, financeiro e
contábil; habilitar e controlar acesso de usuário a sistema orçamentário,
financeiro e contábil; propor soluções informatizadas e integradas de
informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de controle; implantar e
implementar relatórios legais e gerenciais; e exercer outras atividades que lhe
forem atribuídas na sua área de atuação.
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO
Superintendente - VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA
Contato – (63) 3215-3063
E-mail – vfrantz@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de comando e direção subordinada
diretamente ao Gabinete do Secretário Executivo do Tesouro tem por finalidade
gerir o processo licitatório para aquisição de bens e serviços para a
Administração Pública Estadual direta e indireta, com exceção dos órgãos e
entidades com comissão de licitação própria.
ASSESSORIA JURÍDICO
Assessor - MARIA DA GRACA PORTINHO DORNELLAS
Contato – (63) 3218-2007
E-mail – sccl@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Superintendência de Compras e Central de Licitação tem por finalidade prestar
apoio técnico e jurídico.
DIRETORIA DE COMPRAS
Diretor - ROSA MARIA PINTO DA COSTA MIRANDA
Contato – (63) 3218-2007
E-mail – sccl@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Compras e Central de Licitações, que tem por finalidade
conduzir os procedimentos preparatórios de licitação e cotação eletrônica de
preço.

GERÊNCIA DE APOIO
Gerente - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA
Contato – (63) 3218-1348
E-mail – sccl@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Compras, que tem a finalidade de analisar e instruir processo
licitatório; conduzir os trabalhos de equipes de apoio dos pregões eletrônicos;
revisar e analisar procedimentos de aquisição em todas as modalidades;
atualizar o portal de compras e de pregão eletrônico; e executar outras
atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE E-FORNECEDORES
Gerente - ALCIRENE CARLOS FREIRE
Contato – (63) 3218-1548
E-mail – efornecedor@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Compras, que tem a finalidade de gerir cadastro de fornecedores;
presidir Comissão De Cadastro; e executar outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA - COMPRAS-TO
Gerente - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE
Contato – (63) 3218-1548
E-mail – sccl.sefaz@gmail.com
Endereço Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Compras, que tem a finalidade de gerenciar a aquisição de bens e
serviços pela Administração Pública Estadual, por meio de cotação eletrônica,
em conformidade com a legislação vigente; e executar outras atividades que
lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
DIRETORIA DE LICITAÇÃO
Diretor - MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Contato – (63) 3218-2363
E-mail – pregoeirameire@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de direção, subordinada diretamente à
Superintendência de Compras e Central de Licitações, que tem por finalidade
conduzir os procedimentos de execução da licitação.

GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS
Gerente - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS
Contato – (63) 3218-1548
E-mail – geditais@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Licitação, que tem a finalidade de analisar processo de aquisição;
manifestar-se sobre termo de referência ou projeto básico e recomendar
adequações; elaborar e publicar intenção de registro de preços/avisos de
licitação; elaborar quantitativo nas manifestações de intenção de registro de
preços; elaborar minuta de edital; e executar outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE PREGÕES – BENS
Gerente - DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Contato – (63) 3218-2363
E-mail – pregoeiradorcelina@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Licitação, que tem a finalidade realizar procedimento licitatório na
modalidade pregão; responder a questionamento de edital e julgar pedido de
impugnação e de recurso; e executar outras atividades que lhe forem atribuídas
na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE PREGÕES – SERVIÇOS
Gerente - LIVIA ALVES OLIVEIRA
Contato – (63) 3218-2363
E-mail – pregoeiralivia@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Licitação, que tem a finalidade de realizar procedimento licitatório
na modalidade pregão; responder a questionamento de edital e julgar pedido
de impugnação e de recurso; e executar outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE PREGÕES –TI
Gerente - ETA PLESSE GONCALVES
Contato – (63) 3218-2363
E-mail – pregoeiraeta@sefaz.to.gov.br
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Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Licitação, que tem a finalidade de realizar procedimento licitatório

na modalidade pregão; responder a questionamento de edital e julgar pedido
de impugnação e de recurso; e executar outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.
GERÊNCIA DE PREGÕES - CONVÊNIOS
Gerente: CELESTE RODRIGUES DE ALMEIDA GOULART
Contato – (63) 3218-1348
E-mail – pregoeiraceleste@sefaz.to.gov.br/ catalogo@sefaz.to.gov.br
Endereço – Rua SO 07, Lote 03, Edifício Yayá, CEP 77.015-030 – Anexo IV
Palmas-TO.
COMPETÊNCIAS: Unidade orgânica de execução, subordinada diretamente à
Diretoria de Licitação, que tem a finalidade de realizar procedimento licitatório
na modalidade pregão; responder a questionamento de edital e julgar pedido
de impugnação e de recurso; e executar outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.

