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Buscando atender o usuário com eficiência, eficácia e transparência, a
Secretaria de Estado da Fazenda apresenta a sua Carta de Serviços, na qual traz a
descrição dos serviços oferecidos, as formas de acessos e os compromissos em melhor
atender aos usuários, cumprindo o que determina a Lei 13.460/2017, no artigo 7º § 1º,
que preconiza:

“Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei, divulgarão a Carta de Serviços ao
Usuário.
§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar ao usuário sobre os
serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.”
De acordo com Artigo 2º da Lei 13.460/2017, consideram-se, in verbis:
“I - Usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva
ou potencialmente, de serviço público;
II - Serviço público - atividade administrativa ou de prestação direta ou
indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou
entidade da administração pública; “
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Missão
Prover e controlar os recursos financeiros para o atendimento
da função social do Estado, através da utilização de tecnologia
de ponta, promovendo o comprometimento e a capacitação
de seus colaboradores, buscando a satisfação e a integração
consciente da sociedade, com transparência e observância dos
princípios legais.

Visão
Ter uma Instituição Fazendária eficiente munida de
instrumentos capazes de estimular o cumprimento voluntário
da obrigação fiscal, de inibir a sonegação, de ampliar a base
tributária e de incrementar a receita, de racionalizar e controlar
os gastos públicos de forma eficaz e transparente, com elevado
grau de credibilidade institucional.
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•
Acessibilidade
e
Confiabilidade
das
informações;
• Imparcialidade;
• Transparência nas ações;
• Eficiência no atendimento das demandas dos
clientes.;
• Observância dos princípios legais;
• Reconhecimento da importância de todas as
áreas da Instituição, bem como dos
colaboradores;
• Respeito e sinergia entre colaboradores e
clientes;
• Compromisso com a Missão da SEFAZ
• Impessoalidade
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A Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ é órgão integrante da Administração Direta do Poder
Executivo do Estado do Amazonas, tendo sua estrutura básica disposta na Lei Delegada nº 73, de 18
de maio de 2.007, que também define suas finalidades:

I - organização, gerenciamento e disciplina do

IV

processo de pagamento e arrecadação do Estado;

orçamentária estadual;

II - implementação de medidas que visem ao

V - organização, gerenciamento e disciplina do

aumento da arrecadação de receita;

processo de escrituração da contabilidade pública,

III - elaboração, acompanhamento e avaliação da

elaboração e consolidação do Balanço Geral do

Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos

Estado, com observância das normas, limites e prazos

anuais;

estabelecidos na legislação federal e estadual;

-

coordenação

e

o

controle

da

execução

VI - organização, gerenciamento e controle da dívida fundada e haveres do Estado;
VII - normatização, supervisão, orientação e controle dos procedimentos de aquisição de bens e serviços no
âmbito do Poder Executivo Estadual.
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As atribuições da Secretaria da Fazenda estão regulamentadas na Lei delegada Nº 73, de 18 de maio
de 2007, a qual define suas finalidades, competências e estrutura organizacional. A Secretaria da
Fazenda tem por competências:
I - O acompanhamento e o gerenciamento, físico e financeiro, e sem
prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, da execução do
Orçamento e dos programas de Governo;
II - O estabelecimento de classificações orçamentárias, tendo em vista as

necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
III - A administração da execução financeira, através do gerenciamento
da Conta Única do Estado, sem prejuízo da competência atribuída aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário;
IV - A proposição de medidas objetivando a consolidação das
informações financeiras e contábeis dos diversos setores do Poder

Executivo;

V - A observância dos parâmetros definidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal relativamente à limites de despesas;
VI - A realização de estudos e pesquisas concernentes a os processos de
arrecadação e pagamento;
VII - A administração dos havares financeiros e mobiliários estaduais;
VIII - A administração e controle das dívidas interna e externa do Estado;
IX - O controle de pagamento de precatórios do Estado;
X - A operacionalização do Sistema Financeiro de Conta Única do Estado
do Amazonas, através de conta corrente mantida em Banco autorizado;
XI - O desenvolvimento de políticas e administração tributárias;
XII - Arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais;
XIII - A administração financeira e contabilidades públicas;

XIV - As negociações com Governos e Entidades econômicas e financeiras;
XV - O planejamento, normatização e controle dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual;
XVI - A gestão e a administração dos sistemas corporativos relacionados à aquisição de materiais e serviços no âmbito do Poder Executivo
Estadual;
XVII - A execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
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SEFAZ
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de Estado
da Fazenda

SEA
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Assuntos
Administrativos

SER

SET

SEO
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Executiva da
Receita

Secretaria
Executiva do
Tesouro

Secretaria
Executiva de
Orçamento
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Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos –
SEA
Tem por finalidade a supervisão da execução das
atividades da:
• Assessoria Jurídica – ASSEJ;
• Departamento de Administração – DEPAD;
• Departamento de Tecnologia da Informação – DETIN;
• Departamento de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas – DDGEP.
Secretaria Executiva da Receita – SER
Tem por finalidade a supervisão da execução das
atividades dos Departamentos de:
• Análise e Revisão Fiscal – DEARF;
• de Arrecadação – DEARC;
• de Controle de Entrada de Mercadorias – DECEM;
• de Fiscalização – DEFIS,
• de Informações Econômico- Fiscais – DEINF
• de Tributação – DETRI.
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Secretaria Executiva do Tesouro – SET
Tem por finalidade a supervisão da execução das
atividades da:
• Comissão de Programação Financeira – CPF;
• do Centro de Estudos de Finanças Públicas – CEFIP;
• dos Departamentos de Finanças – DEFIN;
• de Encargos Gerais, Dívida Pública e Haveres –
DEDIV ;
• de Contabilidade Pública – DECON.

Secretaria Executiva de Orçamento - SEO
Tem por finalidade a supervisão a execução das
atividades dos:
• Departamentos de Elaboração e Acompanhamento e
Controle da Execução Orçamentária;
• Acompanhamento
e
Controle
da
Execução
Orçamentária.
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Assessoria Jurídica – ASSEJ
Órgão de assistência direta vinculado à SEA –
Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos, tem
por finalidade:
• Auxiliar diretamente o Secretário Executivo de
Assuntos Administrativos no controle da legalidade
dos atos administrativos e assistir os demais
dirigentes da Pasta em assuntos de natureza
jurídica não tributária.
Departamento de Administração – DEPAD,
Órgão vinculado à SEA – Secretaria Executiva de Assuntos
Administrativos, tem por finalidade gerir, no âmbito da Pasta, as
atividades pertinentes à:
•
logística em geral;
•
compra de materiais e serviços;
•
Patrimônio;
•
contratos administrativos;
•
orçamento e finanças, em consonância com as diretrizes
emanadas dos respectivos órgãos centrais do Poder
Executivo
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Departamento de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas – DDGEP
Órgão vinculado à SEA – Secretaria Executiva de
Assuntos Administrativos, tem por finalidade gerir as
atividades pertinentes à:
• Gestão de pessoas, visando ao crescimento pessoal e
profissional dos servidores fazendários, de forma a
garantir o cumprimento da missão institucional da
SEFAZ e a qualidade na prestação de seus serviços.

Departamento de Tecnologia da Informação – DETIN
Órgão vinculado à SEA – Secretaria Executiva de
Assuntos Administrativos, tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar a
execução
dos
serviços
de
processamento
informatizado de dados, buscando a otimização do
uso dos recursos tecnológicos disponíveis para o
tratamento adequado das informações de natureza
econômico-fiscal, contábil-financeira e administrativa.
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Departamento de Análise e Revisão Fiscal – DEARF
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da
Receita, tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar a
execução das atividades relativas à análise prévia
da ação fiscal e ao regime de pagamento de
estimativa fixa.

Departamento de Arrecadação – DEARC
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da
Receita, tem por finalidade:
• gerir, coordenar, programar, supervisionar e
controlar a execução das atividades relacionadas à
arrecadação dos tributos estaduais.
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Departamento de Controle de Entrada de Mercadorias
– DECEM
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da Receita,
tem por finalidade:
• controlar a tributação do ICMS e do Fundo de
Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e
Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas –
FTI, incidentes sobre a entrada de bens e mercadorias
provenientes de outras unidades da Federação e do
exterior no território amazonense

Departamento de Fiscalização – DEFIS
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da
Receita, tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar a
execução das atividades de fiscalização de
contribuintes de receitas estaduais, nos termos da
legislação do Estado do Amazonas.
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O Departamento de Informações EconômicoFiscais – DEINF
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da
Receita, tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar a
execução das atividades relativas ao Sistema de
Informações Econômico-Fiscais.

Departamento de Tributação – DETRI
Órgão vinculado à SER – Secretaria Executiva da Receita,
tem por finalidade:
• propor normas relativas à legislação tributária
estadual;
• sistematizar a legislação tributária de forma a permitir
fácil acesso aos servidores, contribuintes e usuários
em geral;
• orientar contribuintes acerca da legislação tributária.
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Comissão de Programação Financeira – CPF
Órgão deliberativo vinculado ao Secretário de Estado
da Fazenda, tem por finalidade fixar, liberar e repassar
cotas das dotações orçamentárias e dos créditos
adicionais às unidades gestoras com autorização
superior, competindo-lhe:
I - assistir e assessorar o Secretário Executivo do
Tesouro e a administração superior nos assuntos
pertinentes à sua área de competência.

Centro de Estudos de Finanças Públicas – CEFIP
Órgão vinculado diretamente à SET – Secretaria Executiva
do Tesouro, tem por finalidade:
• Assessorar o Secretário Executivo do Tesouro;
• Elaborar estudos nas áreas de finanças públicas,
despesa, dívida e contabilidade pública;
• Coordenar, mensurar e monitorar os projetos da SET;
• Acompanhar os subgrupos do GEFIN/CONFAZ.
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Departamento de Finanças – DEFIN
Órgão vinculado à SET – Secretaria Executiva do
Tesouro, tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar as
atividades relativas à execução financeira do
Estado, competindo-lhe ainda coordenar a
resolução dos assuntos inerentes à área financeira.

Departamento de Encargos Gerais, Dívida Pública e
Haveres – DEDIV
Órgão vinculado à SET – Secretaria Executiva do Tesouro,
tem por finalidade:
• coordenar, programar, supervisionar e controlar a
execução das atividades relativas aos Encargos
Gerais do Estado, à Dívida Pública e à administração
dos Haveres Financeiros do Tesouro Estadual.
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Departamento de Contabilidade Pública – DECON
Órgão vinculado à SET, tem por finalidade coordenar,
programar, supervisionar e controlar a execução das
atividades do sistema estadual de Contabilidade,
competindo-lhe ainda:
I - gerir o Portal de Transparência do Governo do
Estado junto ao Departamento de Tecnologia da
Informação – DETIN, bem como manter
atualizadas as informações e propor melhorias
atendendo a legislação vigente;
II - gerir o sistema de Administração Financeira
Integrada do Estado – AFI
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Departamento
de
Diretrizes
e
Elaboração
Orçamentária
Coordenar, formular, consolidar e supervisionar a
elaboração da lei de diretrizes orçamentária e da proposta
orçamentária anual do Estado; estabelecer normas e
procedimentos orçamentários que assegurem a aplicação
de critérios técnicos, econômicos e administrativos entre
as atividades governamentais; Orientar, coordenar e
supervisionar tecnicamente os órgãos e unidades
componentes do sistema orçamentário estadual.

Departamento de Acompanhamento e Controle e
Execução Orçamentária
Coordenar, orientar, supervisionar e controlar as
atividades relacionadas à execução orçamentária dos
órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado
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Gabinete – GSEFAZ
Órgão de assistência direta subordinado ao Secretário
de Estado da Fazenda, tem por finalidade:
• programar, coordenar, executar e supervisionar as
atividades de representação política, administrativa
e social do Secretário.

Corregedoria – CORFAZ
Órgão diretamente vinculado ao Secretário de Estado da
Fazenda, tem por finalidade:
• acompanhar o desempenho profissional, moral e ético dos
servidores da SEFAZ, agindo no combate ao desvio de
conduta, bem como contra as irregularidades de qualquer
ordem relativas às atribuições e competências das
diversas unidades administrativas integrantes da estrutura
organizacional da SEFAZ, visando à moralidade e à
credibilidade da administração fazendária, mediante a
aplicação de medidas preventivas e corretivas.
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Centro de Estudos Econômico-Tributários – CEET
Órgão de assistência diretamente vinculado ao
Secretário de Estado da Fazenda, tem por finalidade:
• elaborar estudos relacionados à economia nacional
e regional para subsidiar a formulação de políticas
tributárias e a implantação de projetos estratégicos
de caráter nacional.

A Unidade de Coordenação de Projetos – UCP
Órgão consultivo diretamente vinculado ao Secretário de
Estado da Fazenda, tem por finalidade:
• prestar assessoramento no âmbito da administração
fazendária e desenvolver atividades de planejamento,
bem como coordenar, supervisionar e monitorar as
ações de projetos referentes à contratação de
operações de crédito junto a instituições financeiras
nacionais e internacionais, que sejam de interesse da
SEFAZ
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• Agência Principal
• Agências

• Postos

• São Gabriel
da Cachoeira

• Pres. Figueiredo
• Rio Preto da Eva • Parintins
• MANAUS
• Itacoatiara
• Manacapuru
• Tabatinga

• Tefé
• Carauari

• Maués
• Coari
• Novo Aripuanã
• Manicoré

• Eirunepé

• Lábrea

• Humaitá

• Apuí

• Boca do Acre
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Agencia

CEP

Endereço

Telefone

E-mail

Horário

Boca do Acre

69850-000

Rua Cecília Leite, 105, Platô do Piquiá

(97)3451-2000

ag_boca_do_acre@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Coari

69460-000

Trav. Raimundo Mota, 292, Centro

(97)3561-2015

ag_coari@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Eirunepé

69880-000

Intend. José Pedro, 337, Centro

(97)3481-1424

ag_eirunepe@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Humaitá

69800-000

Rua Monteiro, 2169, Centro

(97)3337-1248

ag_humaita@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Itacoatiara

69100-000

Av. Torquato Tapajós, 1001, Centro

(97)3521-1831

ag_itacoatiara@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Manacapuru

69400-000

Av. Eduardo Ribeiro, 1193, Centro

(97)3361-1155

ag_manacapuru@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Manicoré

69280-000

Pç. Da Bandeira, 30, Centro

(97)3385-1136

ag_manicore@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Maués

6919-000

Rua Coronel Tito Leão, 258, Centro

(97)3542-2209

ag_maues@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Parintins

69151-000

Rua Ruy Barbosa, 1926, Centro

(97)3533-3241

ag_parintins@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Pres. Figueiredo

69735-000

Av. Maçaranduba, 359, Centro

(97)3324-1136

ag_figueiredo@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Tabatinga

69640-000

Av. da Amizade, 1416, Centro

(97)3412-2533

ag_tabatinga@sefaz.am.gov.br

8h – 17h

Tefé

69550-000

Rua Floriano Peixoto, 164, Centro

(97)3343-3050

ag_tefe@sefaz.am.gov.br

8h – 17h
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Posto de
Arrecadação

CEP

Endereço

Telefone

E-mail

Horário

Apuí

69265-000

Rua Belo Horizonte, 458, Centro

(97)3451-2000

ag_apui@sefaz.am.gov.br

8h – 14h

Carauari

69500-000

Rua Artur Sá, 12, Centro

(97)3561-2015

ag_carauari@sefaz.am.gov.br

8h – 14h

Lábrea

69830-000

Rua Dr. João Fábio, 1919, Centro

(97)3481-1424

ag_labrea@sefaz.am.gov.br

8h – 14h

Novo Aripuanã

69260-000

Av. 19 de Dezembro, S/N, Centro

(97)3337-1248

ag_panar@sefaz.am.gov.br

8h – 14h

São Gabriel da
Cachoeira

69750-000

Av. Castelo Branco, 512, Centro

(97)3521-1831

ag_sao_gabriel@sefaz.am.gov.br

8h – 14h

Rio Preto da Eva

69117-000

Rua Governador Barão de Solimões, S/N,
Centro

(97)3361-1155

rcorrea@sefaz.am.gov.br

8h – 14h
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• Manaus - Capital
• Postos Fiscais

• RPF KM204 – BR 174
• MANAUS - Correios

• Parintins

• Humaitá
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Posto de Arrecadação

CEP

Endereço

Horário

Correios

69048-661

Avenida Raimundo Parente, 124, Alvorada, Manaus – AM

8h – 17h

Parintins

69150-000

Rua Rui Barbosa, 1926, Centro

24h

Humaitá

69800-000

Rua Monteiro de Souza, 2169 - Centro

24h

KM 08 – BR 174

24h

BR 174*

*Previsão para reinauguração no 1º Semestre de 2020
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•
•
•
•

Barra de Tarefas
Barra de Busca
Portifólio de Serviços SEFAZ
Protocolo Virtual SEFAZ
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Esteira de Acesso Rápido – Serviços On-Line
•Sistema Integrado de Gestão Orçamentaria
•Documentos Fiscais Eletrônicos
•Nota Fiscal Amazonense
•Compras e Contratos Governamentais
•Setores de Comunicações e Energia Elétrica
•Cadastro Eletrônico de Contribuintes do ICMS
•ICMS DIFAL – Diferencial de Alíquota
• Impresso de Guia de GNRE – Guia Nacional de •IPVA - Lançamento e Impressão
– Consulta Lançamento e Impressão DAR
Recolhimento de Tributos Estaduais
– Requerimentos para solicitação de IMUNIDADE ou ISENÇÃO
•Nota Fiscal Eletrônica Avulsa
– Requerimento para Isenção de IPVA de Micro-ônibus
•Administração Financeira Integrada
– IPVA - Requerimento Bom Condutor
•Sistema de Convênios
•Portal da Transparência Fiscal
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Serviços On-line
• Portal
da
Transparência
do
Governo Estadual
• Diário
Oficial
Eletrônico da SEFAZ
• Atendimento Online
• Domicílio
Tributário
Eletrônico.
• Acesso a Gerências
• Carta de Serviços
• Fala.BR – Sistema de
Ouvida do Estado/AM
• Busca
Preço
Amazonas

Serviços On-line
• Plantão Fiscal
• DAI Online – Declaração
Amazonense
de
Importação
• SINTEGRA – Consulta
Pública ao Cadastro de
Contribuinte do ICMS do
Estado do Amazonas
• Conselho de Recursos
Fiscais
• Capa de Lote Eletrônica
• Nota
Fiscal
Avulsa
Eletrônica
• Isenção de ICMS –
Veiculo Novo
• Cadastro de Contribuintes
• GNRE On-line - Guia
Nacional de Recolhimento
de Tributos Estaduais
• Consulta de Documentos
Eletrônicos
• Reclamações, Sugestões
e Elogios.
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Serviços - Governo

Órgãos e Entidades

• Integra Amazonas
• Sistemas
Administrativos
• Sistemas Tributários
• Educação a Distancia
• Administração
Financeira Integrada
– Sistema AFI
• Sistema Integrado de
Gestão Orçamentaria

•
•
•
•
•

Secretarias
Autarquias
Empresas Públicas
Fundações Públicas
Conselhos
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Portifólio de Serviços
•Documentos Eletrônicos
•Protocolo Virtual
•Serviços Cadastrais
•IPVA
•Débitos e Parcelamentos
•ITCMD - Imposto de transmissão causa mortis e•Correção de Pagamentos
doação
•Auditoria Tributária
• Desembaraço
•Agências do Interior
• DIFAL – Diferencial de Alíquota
•DAM/GIA ST e Laudos Técnicos
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Protocolo Digital
• Tela de Login
• Painel Principal
• Opções de Cadastro
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Serviços - Protocolo Digital
•

Outros Órgãos
–

•

–

Pagamentos
–
–
–

•

Oficiar a SEFAZ-AM

–

Pedido de pagamento de serviços
prestados para a SEFAZ
Pedido de pagamento de fornecedor de
material para a SEFAZ
Requerimento de pagamentos devolvidos

IPVA
–
–
–
–
–
–
–
–

Pedido de parcelamento de IPVA
Certidão positiva de débitos
Bom condutor
Cancelamento de pré-cadastro
•
Revisão de IPVA
Redução 50% IPVA
Pedido de isenção de IPVA para veículo
furtado ou roubado
Restituição de valores de IPVA

–
–

–

Pedido de isenção de IPVA para veículo táxi
Pedido de isenção de IPVA para veículos
de instituições filantrópicas, partidos
políticos, templo de qualquer culto,
instituições de educação e de assistência
social sem fins lucrativos e entidades
sindicais dos trabalhadores (art. 3°, iii e iv)
Pedido de isenção de IPVA para veículo
sinistrado com perda total
Pedido de isenção de IPVA para veículos
pertencentes às missões diplomáticas e
repartições consulares permanentes
Pedido de pré-cadastro por chassi (por
erro no preenchimento da NFE)

ITCMD
–
–
–
–

Pedido de parcelamento de ITCMD
Pedido de cancelamento de ITCMD
Pedido de revisão de ITCMD
Certidão positiva de débitos
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Serviços - Protocolo Digital
•

Cadastro

com programas e projetos na área de
social e da saúde.

– Autorização para aquisição de veículos
Dados cadastrais
novo com isenção de ICMS
•
Taxista
Pedido de reativação
•
Pessoa com deficiência condutora do
Pedido de baixa de inscrição
veículo
Autorização
para
impressão
de
•
Pessoa com deficiência não condutora do
documento fiscal
veículo.
– Pedido de aquisição de formulário de
– Baixa de restrição tributária de veículos segurança
pessoa jurídica
– Solicitação de suspensão temporária
– Baixa de restrição tributária de veículos – Pedido de cadastro de produtor rural
pessoa física
– Renovação de produtor rural
• Desembaraço
– Desembaraço de DI e DSI - não
ICMS
contribuinte
– Correção de pagamento de
– GLME para desembaraço de DI/DSI em
ICMS/contribuições
outra uf
– Certidão positiva de débitos
– Desembaraço de NF-E para órgãos
– Pedido de regime especial
públicos
–
–
–
–

•

•
•

Pedido de isenção ICMS no fornecimento
de energia elétrica produtor rural
Pedido de isenção de ICMS nas saídas
internas
de
energia
elétrica
para
instituições privadas sem fins lucrativos
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