
ALTERAÇÕES SITE SEFAZ_2019 

 

OBJETIVO:  

Realizar adequações na página principal do site com o objetivo de aprimorar a qualidade da 

transparência das informações disponíveis nessa plataforma, bem como tornar mais eficiente 

o acesso às informações da Secretaria, facilitando a consulta dos usuários. 

 

RELAÇÃO DAS MUDANÇAS (por assuntos ou abas) 

 

 

 PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL:  está na aba Tesouro Estadual / Política Fiscal 

 

 PLANEJAMENTO ANUAL DA RECEITA ESTADUAL: está na aba Receita Estadual 

 

 ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA: está na aba Receita Estadual/Tributação e no lado direito 

da página principal, para facilitar busca. 

 

 ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: está na aba Receita Estadual / Fiscalização. 

 

 RESULTADO DO TESOURO ESTADUAL: está na aba Tesouro Estadual / Política Fiscal. 

 

 PROFAZ: está na aba Informações. 

 

 CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS: está no lado direito da página principal, 

para facilitar a busca.  

 

 TURMAS DE JULGAMENTO de 1ª INSTÂNCIA: está na aba Receita Estadual 

 

 DOCUMENTAÇÃO  EXIGIDA NAS ARE’S: está na aba Receita Estadual 

 

 CIRCUNSCRIÇÃO DAS ARE’S: está na aba Receita Estadual. 

 

 RELATÓRIOS DA LAI: estão na aba Acesso à Informação, no menu do lado esquerdo da 

página principal. 

 

 LESGISLAÇÃO FUNCIONAL e LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL: estão na aba Legislação. 

 

 TELEFONES E ENDEREÇOS: estão na aba Contato 

 



 O botão LICITAÇÕES, que estava no lado direito da página passou a ser uma aba, no 

menu do lado esquerdo da página. 

 

 As abas INSTITUCIONAL  e LEGISLAÇÃO, que ficavam no topo da página principal, 

passam a fazer parte do menu localizado no lado esquerdo da página. 

 

 

CONTEÚDOS NOVOS: 

 

 No topo da página principal, links para o Portal da Transparência, Portal de Acesso à 

Informação e Ouvidoria Geral do Estado. 

 

 No menu do lado esquerdo da página principal, a aba Carta de Serviços, que contém 

uma relação de informações e serviços ofertados pela Sefaz aos cidadãos. 

 

 Na aba Institucional, no menu do lado esquerdo da página principal, o item 

“Competências” da Sefaz. 

 

 Na aba Contato, no menu do lado esquerdo da página principal,  o Endereço e 

Horários de Atendimento da sede da Sefaz. 

 

 Na aba Acesso à Informação, no menu do lado esquerdo da página principal,  os itens 

Ações e Programas, Contratos, Convênios, Despesas, Obras, Servidores e Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


