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Introdução
O portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins está disponível no endereço

www.sefaz.to.gov.br e oferece diversos serviços a seus usuários. É importante salientar que o
portal está em constante atualização com o objetivo de oferecer à sociedade tocantinense novos
serviços, agilizando os processos.

Este documento contém informações básicas necessárias para o bom uso das ferramentas
disponíveis no portal. A página inicial do portal é semelhante à imagem ilustrada na figura 1,
abaixo, contendo inúmeras informações.

Figura 1. Portal da SEFAZ-TO – www.sefaz.to.gov.br

Analisando a figura 1, observa-se a existência de vários itens enumerados:
1. Barra de navegação principal : contém links para acesso a informações institucionais

(Missão, Estrutura Organizacional, Titulares, Competência e Unidades), legislação
(ICMS, ECF, Arrecadação, Legislação Tributária, Outras Leis, etc), educação fiscal
(Missão, Programas, Objetivos, Metas, Material Didático, Contato) e serviços
(informações sobre os serviços, pesquisas, serviços on-lines).
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2. Barra de navegação secundária: contém links para acesso a página inicial do portal
(Home); contém link para o formulário de contato (Fale Conosco), onde o usuário
poderá enviar dúvidas, críticas e sugestões para a central de atendimento da
Secretaria da Fazenda; link para o mapa do site, ferramenta que facilita encontrar
informações no portal e; link para dúvidas, página com as dúvidas mais comuns dos
usuários do portal.

3. Pesquisa: ferramenta de busca utilizada para pesquisar informações em notícias e
serviços.

4. WebMail: ferramenta que permite acesso ao webmail da SEFAZ, sendo de acesso
exclusivo aos funcionários da SEFAZ.

5. Enquete: ferramenta utilizada para fazer pesquisa de opinião com os usuários do
portal.

6. Notícias: espaço destinado à divulgação de notícias da SEFAZ, tais como, novos
serviços, eventos e informações em geral.

7. Serviços em Destaque: apresenta links para os serviços mais requisitados no
momento.

8. Links: relação de endereços de sites de órgãos que possuem alguma relação com a
SEFAZ.

9. Banners fixos: espaço com banners de serviços, constituindo-se numa forma de
acesso rápido a alguns serviços da SEFAZ.

10. Banners rotativos: espaço utilizado para inserção de banners publicitários de eventos
e serviços da SEFAZ e do Governo.

Serviços
O usuário poderá acessar os serviços disponíveis no Portal da Sefaz de diferentes

maneiras. Na página principal do portal, existe uma sessão “Serviços em Destaque” que contém
links para os serviços mais requisitados no momento.

Figura 2. Serviços em destaque no portal da SEFAZ

Na ferramenta “Pesquisa”, disponível no lado esquerdo da página, você poderá pesquisar
por palavra-chave e encontrar informações sobre tal palavra nas notícias e serviços cadastrados
no portal.
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Figura 3. Ferramenta de pesquisa

Então, se você desejar acessar o serviço de emissão de certidão negativa de débitos ou
verificar a autenticidade de uma certidão negativa de débitos, procure pela palavra “certidão”
na ferramenta de pesquisa, como ilustra a figura abaixo.

Figura 4. Utilizando a ferramenta de pesquisa
Após digitar a palavra procurada, clique sobre o botão “Buscar >>” para efetuar a

pesquisa. Então a palavra será pesquisada em todas as notícias e serviços cadastrados, como
mostra o resultado da busca, ilustrado na figura a seguir.
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Figura 5. Resulta da busca
Em nosso exemplo, foram encontrados 2 resultados na pesquisa pela palavra “certidão”.

Em notícias não foi encontrado nenhum resultado. Em serviços foram encontrados 2 itens:
• Certidão Negativa de Débito – Emissão de Certidão Negativa de Débito e,
• Certidão – Autenticidade – Verificação de Autenticidade da Certidão Negativa de

Débito.
Para acessar um serviço, por exemplo, Certidão Negativa de Débito, basta clicar sobre o

item do resultado, então será aberta a página com o respectivo serviço. Veja figura 6 abaixo.

Figura 6. Acessando o serviço de emissão de certidão

A forma mais completa de acessar um serviço é clicando na opção “Serviços” na barra de
navegação principal do site. Ao clicar em serviços, será aberta uma página com todas as
categorias de serviços com sua respectiva descrição. Então basta selecionar a categoria de
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serviços, visualizar a relação de serviços da categoria e selecionar um serviço específico. Veja
figura abaixo.

Figura 7. Página principal de serviços

Após o usuário selecionar a categoria de serviços, poderá visualizar todos os serviços
daquela categoria, como ilustra a figura abaixo.



7

Figura 8 – Categoria de serviços

Os serviços são divididos em três tipos ou níveis:
1.  Informativo: disponibiliza informações sobre como proceder para obter o serviço

na Secretaria da Fazenda;
2.  Transacional: permite que o usuário envie alguma informação do serviço, pela

internet; porém, para concluir o serviço, o usuário deverá interagir pessoalmente
com a equipe da Secretaria da Fazenda;

3.  On-Line: permite que todo o processo para realização do serviço seja feito pela
internet.

Após visualizar os serviços da categoria selecionada, o usuário poderá selecionar um
serviço qualquer e acessar as informações específicas deste serviço, bem como acessá-lo via
Internet, se este for de nível transacional ou on-line. Veja figura abaixo.

Figura 9. Acessando o serviço

O usuário encontrará várias informações sobre o serviço, tais como: nome, descrição,
categoria, link de acesso, nível do serviço, quem pode requerer, onde pode requerer, quando
pode requerer, o que precisa  para requerer, custo, prazos para prestação do serviço, legislação
aplicável, dentre outras.

Caso o usuário queira acessar o serviço, deverá clicar no link “Acessar o Serviço”
disponível na página informativa do serviço (figura 9 acima). Em nosso exemplo, o serviço que
está sendo visualizado é “Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM” e para efetuar



8

uma consulta ou efetuar a transmissão do arquivo, o usuário deverá acessar o serviço. A página
com o serviço em questão é ilustrada nas figuras 10 e 11 abaixo.

Figura 10. Acessando o serviço GIAM

Figura 11. Serviço Giam – transmissão de arquivo e consulta
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Na página de serviços também há a possibilidade de efetuar uma busca por serviços,
sendo necessário, apenas, digitar uma palavra-chave relacionada ao serviço. Por exemplo, vamos
pesquisar pela palavra “ipva”, como ilustra a figura 12 abaixo.

Figura 12. Pesquisa de serviços

O sistema irá pesquisar a palavra digitada no nome e descrição dos serviços cadastrados
no portal, e então emitirá a relação de serviços encontrados para que o usuário escolha entre
eles. De acordo com a figura 13, foram encontrados 3 serviços: Código Tributário Estadual – CTE,
IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores e Omisso de Pagamento – IPVA.

Figura 13. Resultado da pesquisa por IPVA

Para obter mais detalhes sobre o serviço deve-se clicar sobre o nome do serviço. Ao
clicar, por exemplo, em “IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores” será aberta
página com informações do serviço e opção para acessá-lo, como ilustra a figura 14.



10

Figura 14. Informações detalhadas sobre o serviço IPVA

Ao acessar o serviço IPVA, o usuário visualizará uma página semelhante à ilustrada na
figura 15.

Figura 15. Acessando o serviço IPVA

Se você não estiver conseguindo acessar um serviço em nosso portal, solicite ajuda por
telefone (0800-631144) ou fale conosco (www.sefaz.to.gov.br/faleconosco.php).


