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Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 - Setor Nova Vila Goiânia - GO - Cep: 74.653-

900

Atendimento: 

  (62) 3269-2000

Nossas unidades

 Complexo Fazendário

08hs às 12hs e 14hs às 18hs
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Complexo Fazendário – (62) 3269-2000 - Avenida Vereador José Monteiro, 2233, 

Setor Nova Vila, CEP 74653-900, Goiânia-GO

Atendimento: 

• Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis – (62) 3321-9200 - AV. SEN. JOSÉ 

LOURENÇO DIAS, ESQ. COM RUA JEAN JAQUES - CEP: 75.023-160

• Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão –  (64) 3221-1500 -  Rua 5, n 47, 

Bairro Nossa Sra Mãe de Deus

• Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa – (61) 3642-9100 - AV. BRASÍLIA , 

Nº 2009 B., FORMOZINHA - CEP: 73.800-000

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia – (62) 3389-9300 - Av. Pará, 

n.426, Bairro Carrilho, Goianésia-GO CEP: 76.380-730

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – (62) 3269-7000 - RUA 05, Nº 

833 EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA, PRAÇA TAMANDARÉ, SETOR OESTE - CEP: 

74.115-060

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás – (62) 3371-7800 -  Praça DOUTOR 

TASSO DE CAMARGO, CENTRO - CEP: 76.600-000

Nossas unidades

Superintendência de Controle e Fiscalização - SCF

08hs às 12hs e 14hs às 18hs
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Complexo Fazendário – (62) 3269-2000 - Avenida Vereador José Monteiro, 2233, 

Setor Nova Vila, CEP 74653-900, Goiânia-GO

Atendimento: 

• Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis – (62) 3321-9200 - AV. SEN. JOSÉ 

LOURENÇO DIAS, ESQ. COM RUA JEAN JAQUES - CEP: 75.023-160

• Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão –  (64) 3221-1500 -  Rua 5, n 47, 

Bairro Nossa Sra Mãe de Deus

• Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa – (61) 3642-9100 - AV. BRASÍLIA , 

Nº 2009 B., FORMOZINHA - CEP: 73.800-000

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia – (62) 3389-9300 - Av. Pará, 

n.426, Bairro Carrilho, Goianésia-GO CEP: 76.380-730

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – (62) 3269-7000 - RUA 05, Nº 

833 EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA, PRAÇA TAMANDARÉ, SETOR OESTE - CEP: 

74.115-060

• Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás – (62) 3371-7800 -  Praça DOUTOR 

TASSO DE CAMARGO, CENTRO - CEP: 76.600-000

Nossas unidades

Superintendência de Controle e Fiscalização - SCF

08hs às 12hs e 14hs às 18hs
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Nossas unidades

CAT - Conselho Administrativo Tributário

Secretaria de Economia



Rua 201, nº 430, equina com 11ª avenida, Setor Leste Vila Nova - CEP 74.643-050 - 

Goiânia - GO

Atendimento: 

  Secretaria Geral do CAT - (62) 4012-7252

CAT - Conselho Administrativo Tributário

08hs às 12hs e 14hs às 18hs



Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017
Decreto Estadual nº 9.270/18 de julho de 2018

Instrução Normativa XXXX/XXXX

Detalhamento dos 
Serviços da

Secretaria de Estado 
daEconomia
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Receita Estadual
1 - Superintendência de Recuperação de Créditos
1.1 - SERVIÇOS da Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 
Entidades Estaduais (GCRED)
1.2 - SERVIÇOS da Gerência de Processos e Cobrança - (GCOB)
1.3 - Todos os serviços da Superintendência de Recuperação de 
Créditos (SRC)
2 - Superintendência de Controle e Fiscalização (SCF)
2.1 - Cadastro de Contribuintes
2.2 - Emissão de Notas Fiscais Avulsas
2.3 - Parcelamento de Débitos
2.4 - Atendimento Fiscal
2.5 - ITCD
2.6 - NUPRE
2.7 - IPVA
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2.8 - Requerimentos IPVA/ICMS/ITCD
2.9 - Atendimento Geral
2.10 - Substituição Tributária

3 - Superintência de Informações Fiscais (SIF)
3.1 - Atendimento da Receita Estadual - 0300

4 - Ouvidoria Fazendária
4.1 - Manifestações Gerais - Ouvidoria Fazendária

5 - Corregedoria Fiscal
5.1 - Denúncias - Corregedoria Fiscal
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6 - CAT (Conselho Administrativo Tributário)
6.1 - Recebimento de Impugnações e Recursos em Processos 
Administrativos Tributários
6.2 - Fornecimento de cópias e abertura de vistas em Processo 
Administrativo Tributário
6.3 - Recebimento de pedido de Restituição de Tributo pago 
indevidamente relativo ao credito tributário lançado de ofício

7 - Comunicação Organizacional
7.1 - Informações prestadas às Assessorias de Imprensa

8 - Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo dos Índices 
de Participação dos Municípios - COÍNDICE/ICMS

8.1 - Cadastramento de usuário para o sistema do IPM
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8.2 - Divulgação dos dados referentes ao cálculo do Valor 
Adicionado que compõe o IPM
8.3 - Recebimento e análise de Recursos em face ao IPM 
Provisório                                                                                     8.4 -
Consulta dos valores repassados aos municípios e demais 
relatórios referentes ao IPM                                                                                                 
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Superintendência de Recuperação de Créditos 1.1 
- SERVIÇOS da Gerência de Gestão de Créditos de 
Órgãos e Entidades Estaduais - GCRED                                                                     
1.2 - Serviços da Gerência de Processos e Cobrança 
- GCOB                                                   1.3 - Todos os 
serviços da Superintendência de Recuperação de 
Créditos - SRC
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1.1 - Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 
Entidades Estaduais - GECRED



Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais (GCRED), da Superitendência de 

Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prazo de entrega

Taxa

Área responsável

      Declaração CADIN ESTADUAL

Serviço de consulta, emissão e validação de Declaração para identificação de pendências registradas 

no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN 

ESTADUAL

Qualquer pessoa física ou jurídica

Não existem regras de priorização. Após a consulta, geração da Declaração contendo o número do 

validador da Declaração e  emissão de Declaração validada. 

Via internet, no site da SEFAZ, no endereço www.sefaz.go.gov.br.,no Banner 'CADIN ESTADUAL', 

localizado na lateral direita da página. Existência da pendência incluída será indicado o endereço do 

Órgão ou Entidade responsável pela inclusão e o local para regularização  da pendência. 

Imediato

Não há cobrança de taxa

Nome do serviço

O que é

Quem pode solicitar

Prioridade de atendimento

Forma de atendimento

01



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Serviço 01

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Ininterrupto (24h).Consulta de pendência O aplicativo do CADIN ESTADUAL 

registra  e  processa a consulta, 

apresentando a resposta de 

existência ou não de pendência. 

Caso identifique pendências, indica 

os órgãos ou entidades que 

incluíram os registros  e o endereço 

para atendimento presencial. 

Número do CPF ou CNPJ a ser 

consultado

Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet

Ininterrupto (24).

Geração da Declaração Após o resultado da consulta o 

aplicativo do CADIN ESTADUAL  

dispõe de opção de emissão de 

Declaração.

Não há Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet Geração da Declaração: 

ininterrupto (24h). 

Validação da Declaração A Declaração emitida gera um 

número validador para 

confirmação de autenticidade em 

qualquer tempo posterior a 

geração. 

Número do validador constante na 

Declaração gerada. 

Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet

Secretaria de Economia
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Internet Disponibilização da informação via 

Web - site: www.sefaz.go.gov.br

24 horas ininterruptamenteEmissão da Certidão Certidão expedida nos termos do 

Parágrafo 2 do artigo 1, combinado 

com a alínea 'b' do inciso II do 

artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-

GSF, de 16 de dezembro de 1999, 

alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, 

de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento hábil para 

comprovar a regularidade fiscal 

perante a Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do inciso III 

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 

de junho de 1993.

Não há

Serviço 02

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

02
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Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável

Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais (GCRED), da Superitendência de 

Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prioridade de atendimento
Não existem regras de priorização. Após a consulta, geração da Declaração contendo o número do 

validador da Declaração e  emissão de Declaração validada. 

Forma de atendimento
Via internet, no site da SEFAZ, no endereço www.sefaz.go.gov.br.,no Banner 'CADIN ESTADUAL', 

localizado na lateral direita da página. Existência da pendência incluída será indicado o endereço do 

Órgão ou Entidade reponsável pela inclusão e o local para regularização  da pendência. 

Prazo de entrega Imediato

Nome do serviço       Emissão de DARE - CADIN ESTADUAL

O que é
Serviço de emissão do DARE para pagamento das custas judiciais do TJ inscritas no Cadastro de 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

03



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet Ininterrupto (24h).Emissão do DARE do Tribunal de 

Justiça

Emitir o DARE para pagamento das 

Custas Judiciais finais vencidas 

provenientes do Tribunal de Justiça 

inscritas no CADIN Estadual.

Número do processo no TJ, CPF ou 

CNPJ a ser consultado.

Serviço 03

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável

Coordenação da Dívida Ativa da Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais 

(GCRED)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prioridade de atendimento A demanda será atendida conforme a ordem de solicitação.

Forma de atendimento Abertura de processo no Protocolo Setorial - PROSET - da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

Prazo de entrega
Em torno de 30 dias. Caso o processo tenha necessidade de parecer da Procuradoria Tributária da 

Procuradoria Geral do Estado a resposta ao contribuinte se dará após a manifestação desta.

Nome do serviço      PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA

O que é
Realizar análise de prescrição administrativa de processos administrativos tributários e não tributários 

inscritos em dívida ativa estadual. Prescrição administrativa quinquenal é a perda do direito do Estado 

de receber o crédito, conforme prevê a legislação tributária.

Quem pode solicitar Sujeito Passivo (pessoa física ou jurídica).

04



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Encaminha-se a resposta  ao 

PROSET.

Elabora-se um despacho com a 

conclusão do estudo do lapso 

prescricional.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

PROSET entra em contato,  por 

telefone e/ou  E-mail para  que o 

sujeito passivo entre em contato 

para tomar ciência da decisão 

definitva.

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Gerência de Gestão de Créditos de 

Órgãos e Entidades Estaduais da 

Superintendência de Recuperação 

de Créditos.

Presencial

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Análise de Prescrição 

Administrativa

Elabora-se laudo de análise de 

prescrição administrativa e junta-

se cópias de marcos decisivos  para 

o respectivo estudo do PAT  e cópia 

integral no caso de não tributário.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

Presencial Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Encaminha-se  o processo à 

Procuradoria Tributária caso haja  

necessidade de manifestação 

desta.

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

A procuradoria irá manifestar 

quanto à prescrição dos créditos.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

Presencial

Abertura de Processo  - Protocolo 

Setorial da Secretaria da Fazenda 

do Estado de Goiás - PROSET

Formalizar através de 

requerimento a solicitação  de 

Análise de Prescrição 

Administrativa dos  Processos que 

serão objetos de análise.

Cópias do RG e do CPF do 

requente, comprovante de 

endereço e telefone. Em caso de 

procuração, cópia da procuração 

autenticada, do RG e do CPF do 

procurador, comprovante de 

endereço e telefone.                                               

* cópia da procuração com firma 

reconhecida não se aplica ao 

profissional inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Serviço 04

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

04
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1.2 - Gerência de Processos e Cobrança - GCOB
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1 - Serviço 01 - Call center da cobrança
2 - Serviço 02 - Parcelamento
3 - Serviço 03 - Parcelamento via internet
4 - Serviço 04 - Atendimento sobre créditos 
tributários e não tributários 

inscritos em dívida ativa
5 - Serviço 05 - Aproveitamento de Crédito 
Acumulado Próprio ou de Terceiros



Nome do serviço       Atendimento telefônico relativo às atividades de Cobrança

O que é

Informações ao contribuinte acerca de: 

a) Débitos inscritos e não inscritos em Dívida Ativa com apontamento na Serasa, protesto em cartório 

e registros no Cadin Estadual; 

b) Parcelamentos de débitos.

Quem pode solicitar
Qualquer Cidadão ou Contribuinte que possuam débitos: 

a) Relativos aos tributos ICMS, IPVA e ITCD, de competência do Estado de Goiás;

b) Não tributários que estejam sendo cobrados pela Sefaz/GO, por meio de convênios.

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável
Call Center da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233 Setor Nova Vila Goiânia-Goiás CEP: 74.653-900 

Telefone (62) 3269-2670

Prioridade de atendimento Fila de atendimento telefônico

Forma de atendimento Por telefone, das 07:00 às 19:00, em dias úteis

Prazo de entrega
Imediatamente, caso seja possível responder à demanda durante o atendimento, ou em até 24 horas, 

caso haja necessidade de consultar área técnica sobre o assunto demandado.

01



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Atendimento telefônico relativo 

às atividades de Cobrança

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Dias úteis

Das 07:00 às 19:00

Solicitar informação O Call Center recebe a solicitação 

de informações sobre o débito

Nome Completo e CPF, caso o 

débito esteja em nome da Pessoa 

Física; Dados pessoais e da Pessoa 

Jurídica e confirmação que tenha 

vínculo formal com a Pessoa 

Jurídica devedora.

Exclusivamente pelo telefone (62) 

3269-2670

Telefone

Resposta ao contribuinte O Call Center informa sobre o 

débito e orienta quanto às formas 

de regularização

Nome Completo e CPF, caso o 

débito esteja em nome da Pessoa 

Física; Dados pessoais e da Pessoa 

Jurídica e confirmação que tenha 

vínculo formal com a Pessoa 

Jurídica devedora.

Exclusivamente pelo telefone (62) 

3269-2670

Telefone Dias úteis

Das 07:00 às 19:00

01
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Coord. de Parcelamento, Pagamento e Baixa da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone: (62) 3269-2670

Prazo de entrega

Taxa

Área responsável

      Parcelamento

Modalidade de suspensão do crédito tributário disponibilizado ao contribuinte.

Sujeito passivo, pessoa legalmente constituída por procuração com reconhecimento de firma como 

verdadeira ou solidário arrolado no processo. 

Lei nº 10.480/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com criança de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Presencial no Setor de Atendimento da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Imediato

Não há cobrança de taxa

Nome do serviço

O que é

Quem pode solicitar

Prioridade de atendimento

Forma de atendimento

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia
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Parcelamento

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Solicitação de  Parcelamento Setor de Atendimento recepciona a 

solicitação do interessado

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Análise da documentação Verificar se o solicitante está apto a 

formalizar o parcelamento.

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Consulta dos débitos Consulta da dívida passível de 

parcelamento verificando vedações 

previstas na legislação

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Parcelamentos dos débitos Formalização do termo de acordo 

de parcelamento, se não houver 

restrição.

Assinatura do Termo de Acordo de 

Parcelamento e emissão da 

primeira parcela

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial

Secretaria de Economia
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Nome do serviço        E-Parcelamento

O que é Modalidade de suspensão do crédito tributário disponibilizado ao contribuinte via web.

Quem pode solicitar Sujeito passivo ou solidário arrolado no processo com certificado digital.

Taxa Não há cobranças de taxas

Área responsável
Coord. de Parcelamento, Pagamento e Baixa da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2670

Prioridade de atendimento Atendimento disponível pela web

Forma de atendimento Atendimento via internet, por meio do site www.sefaz.go.gov.br

Prazo de entrega Imediato

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
Secretaria de Economia
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LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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E-Parcelamento

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

IninterruptoLogin no Sistema de Parcelamento Acesso ao sistema com certificado 

digital

Certificado Digital da pessoa fisica 

ou jurídica autuada

Site: wwww.sefaz.go.gov.br Telefone

Ininterrupto

Consulta de débitos Consulta e lista a dívida passível de 

parcelamento

Certificado Digital da pessoa fisica 

ou jurídica autuada

Site: wwww.sefaz.go.gov.br Telefone Ininterrupto

Simulação e Geração do 

Parcelamento

Sistema apresenta as opções de 

parcelamento e é gerado o 

parcelamento de acordo com a 

opção assinalada.

Certificado Digital da pessoa fisica 

ou jurídica autuada

Site: wwww.sefaz.go.gov.br Telefone

ininterruptoRegistro do parcelamento A partir do pagamento da 1ª 

parcela o parcelamento passa ao 

status de ativo. Se não houver o 

pagamento da 1ª parcela, o 

parcelamento não é 

implementado.

Pagamento da 1ª  parcela site:www.sefaz.go.gov.br Telefone

Secretaria de Economia
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Nome do serviço
      Atendimento sobre créditos tributários e não tributários 

     inscritos em dívida ativa

O que é
Canal de comunicação entre a Fazenda Pública e o contribuinte para fornecimento de informações 

sobre crédito tributário constituído e não tributário inscrito em dívida ativa.

Quem pode solicitar
Sujeito passivo, pessoa legalmente constituída por procuração com reconhecimento de firma como 

verdadeira ou solidário arrolado no processo. 

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável
Coord. de Parcelamento, Pagamento e Baixa da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900 Telefone: (62) 3269-2670

Prioridade de atendimento
Lei nº 10.480/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com criança de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Forma de atendimento Presencial no Setor de Atendimento da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Prazo de entrega Imediato

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
Secretaria de Economia

04



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia



Atendimento sobre créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Solicitação de informações Setor de Atendimento recepciona a 

solicitação do interessado

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Análise da documentação Verificar se o solicitante está apto a 

obter documentos extraídos no 

sistema informatizado da SEFAZ 

GO.

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Emissão da documentação e 

orientações pertinentes

Emissão e entrega da 

documentação solicitada, bem 

como orientação de carater geral.

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança

Presencial

Secretaria de Economia
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Nome do serviço      Aproveitamento de Crédito Acumulado Próprio ou de Terceiros

O que é
São disposições na legislação específica, com a finalidade de extinguir o crédito tributário com o 

aproveitamento de crédito acumulado próprio ou de terceiros.

Quem pode solicitar
Sujeito passivo, pessoa legalmente constituída por procuração com reconhecimento de firma como 

verdadeira ou solidário arrolado no processo. 

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável
Coord. de Parcelamento, Pagamento e Baixa da Gerência de Processos e Cobrança (GCOB)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900 Telefone: (62) 3269-2670

Prioridade de atendimento De acordo com o art. 3º-A da Lei nº 13.800, de 18/01/2001.

Forma de atendimento Presencial

Prazo de entrega Conforme determinado na legislação específica que autorizou o aproveitamento de crédito.

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia
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Aproveitamento de Crédito Acumulado Próprio ou de Terceiros

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Solicitação de  Aproveitamento de 

Crédito Acumulado

Setor de Atendimento recepciona a 

solicitação do interessado

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança, 

Delegacias Regionais de 

Fiscalização ou AGENFAS Especiais.

Presencial

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Análise da documentação Verificar se o solicitante está apto a 

formalizar o aproveitamento

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança, 

Delegacias Regionais de 

Fiscalização ou AGENFAS Especiais.

Presencial De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Consulta dos débitos Consulta da dívida passível de 

aproveitamento verificando 

vedações previstas na legislação

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança, 

Delegacias Regionais de 

Fiscalização ou AGENFAS Especiais.

Presencial

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Requerimento de Aproveitamento 

Acumulado

Comprovado o pagamento por 

meio do DARE, o sujeito passivo 

ptotocolará um requerimento de 

aproveitamento de crédito 

acumulado.

Documentação exigida na 

legislação específica.

Núcleo de Protocolo do Complexo 

Fazendário, Delegacias Regionais 

de Fiscalização ou AGENFAS 

Especiais.

Presencial De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Emissão do DARE O DARE é emitido em percentual 

previsto na legislação

Documentos pessoais, procuração 

com firma reconhecida como 

verdadeira por autoridade 

competente.

Setor de Atendimento da Gerência 

de Processos e Cobrança, 

Delegacias Regionais de 

Fiscalização ou AGENFAS Especiais.

Presencial

Secretaria de Economia
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Extinção do crédito tributário Após o cumprimento das 

formalidades ocorre a extinção 

parcial ou total do crédito 

tributário no sistema informatizado 

da SEFAZ.

Documentação exigida na 

legislação específica

Coordenação de Parcelamento, 

Pagamento e Baixa

Telefone De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Coordenação de Parcelamento, 

Pagamento e Baixa

Telefone

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Auditoria do crédito acumulado Envio do processo protocolado 

para a Gerência Especializada ou 

Delegacia de Regional de 

Fiscalização de juridisção do sujeito 

passivo, para auditoria do crédito 

acumulado.

Documentação exigida na 

legislação específica

Gerência Especializada ou 

Delegacia de Regional de 

Fiscalização da juridisção do sujeito 

passivo.

Telefone De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Homologação do crédito 

acumulado

De segunda-feira a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 18h

Verificação dos requisitos exigidos 

pela legislação específica para 

homologar o crédito acumulado

Documentação exigida na 

legislação específica

Superintendência de Recuperação 

de Créditos

Telefone

Suspenção de exigibilidade Cumprido com as formalidades 

previstas, o crédito tributário é 

suspenso até a conclusão do 

processo administrativo.

Documentação exigida na 

legislação específica

Aproveitamento de Crédito Acumulado Próprio ou de Terceiros

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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1.3 - Todos os serviços da Superintendência de 
Recuperação de Créditos - SRC



Prazo de entrega

Taxa

      Cópia de processo administrativo tributário e não tributário sob a 

guarda da SRC, GCRED e GCOB.

Fornecimento de cópia de processo administrativo tributário e não tributário sob a guarda da 

Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC), Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 

Entidades Estaduais (GCRED) e Gerência de Processos e Cobrança (GCOB).

Sujeito passivo ou representante legal com procuração, substabelecimento se necessário, documento 

pessoal e atos constitutivos (no caso de pessoa jurídica).

Se o representante legal não for advogado, a procuração deve ter firma reconhecida.

 Lei 10.048 /00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Presencial

Dependerá do quantitativo de processos solicitados e o quantitativo de volumes de cada processo.

De acordo com a taxa de serviços estaduais.

Nome do serviço

O que é

Quem pode solicitar

Prioridade de atendimento

Forma de atendimento

01



Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900 Telefones: (62) 3269-2062/ 3269-2123

Área responsável

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia



De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Requerimento Após análise dos documentos, se o 

contribuinte estiver apto a obter 

cópia do processo, é emitido um 

requerimento de solicitação de 

cópias.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial

De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Emissão do DARE É emitido um DARE no valor 

correspondente a quantidade de 

páginas do(s) processo(s).

DARE Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial;

Por telefone são fornecidas apenas 

informações sobre o procedimento 

para emissão do DARE para 

pagamento.

Cópia de Processo Administrativo tributário e não tributário sob a guarda da SRC, GCRED e 

GCOB.

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão

De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Análise dos documentos Os documentos apresentados são 

analisados para verificar se o 

contribuinte está apto a obter 

cópia dos processos.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial

Solicitação cópia de processo

De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Horário / Dias de atendimento

PresencialContribuinte solicita fornecimento 

de cópias de processos.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.
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Entrega da cópia do processo Contribuinte comparece à 

recepção da SRC para receber a 

cópia do processo. 

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Secretaria de Economia



Nome do serviço
      Vistas e/ou digitalização de Processo Administrativo Tributário e 

Não Tributário sob a guarda da SRC, GCRED e GCOB.

O que é

Consulta ao conteúdo de processos administrativo tributário e não tributário sob a guarda da 

Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC), Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 

Entidades Estaduais (GCRED) e Gerência de Processos e Cobrança (GCOB), bem como a digitalização 

pelo próprio contribuinte com o seu scanner.

Quem pode solicitar
Sujeito passivo ou representante legal com procuração, substabelecimento se necessário, documento 

pessoal e atos constitutivos (no caso de pessoa jurídica).

Se o representante legal não for advogado, a procuração deve ter firma reconhecida.

Taxa Não há cobrança de taxa

Prioridade de atendimento
 Lei 10.048 /00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Forma de atendimento Presencial

Prazo de entrega
Imediato, se o processo estiver arquivado nas dependências da Superintendência de Recuperação de 

Créditos (SRC).

Se não estiver nas dependências da SRC, o prazo é de até 03 dias úteis.
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Área responsável
Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900 Telefones: (62) 3269-2062/ 3269-2123

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia



Solicitação vistas e/ou digitalização 

de processos

Contribuinte solicita vistas e/ou 

digitalização de processos.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Vistas e/ou digitalização de Processos Administrativo tributário e não tributário sob a 

guarda da SRC, GCRED e GCOB.

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial

De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Análise dos documentos Os documentos apresentados são 

analisados para verificar se o 

contribuinte está apto a obter 

vistas e/ou digitalização dos 

processos.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Requerimento

De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Após análise dos documentos, se o 

contribuinte estiver apto a obter  

vistas e/ou digitalização dos 

processos,  é emitido um 

requerimento.

Formulário de requerimento Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial

Contribuinte realiza consulta e/ou 

digitalização do processo com o 

seu próprio scanner.

Se for o sujeito passivo, apenas o 

documento pessoal. Se for o 

representante legal, procuração e 

documento de identificaçao. Caso 

o representante legal não seja 

advogado, a procuração deve ter 

reconhecimento de firma.  

Recepção da Superintendência de 

Recuperação de Créditos.

Presencial De segunda a sexta-feira, das  08h 

às 12h e das 14h às 17h.

Vistas e/ou digitalização dos 

processos
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Nome do serviço       Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa

O que é Certidão especial.

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica.

Taxa Não há cobrança de taxa.

Área responsável
Assessoria Jurídica da Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC) 

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Sala 07, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900 Telefone (62) 3269-2332/3269-2333

Prioridade de atendimento
 Lei 10.048 /00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais; 

 Ordem cronológica de solicitação.

Forma de atendimento Presencial e por telefone

Prazo de entrega 2 (dois) dias úteis.

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
Secretaria de Economia
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Solicitação da Certidão. Ato de contatar o setor 

responsável, a fim de providênciar 

a emissão da certidão positiva de 

débito com efeitos de negativa.

Informar CPF ou CNPJ

Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Atendimento presencial na 

Assessoria Jurídica da SRC ou por 

meio dos telefones: 

(62) 3269-2333/3269-2332

E-mail ou telefone.

Dias úteis - 08hs às 12hs e 14hs às 

18hs.

Análise da solicitação. É o ato da Assessoria Jurídica 

verificar se o contribuinte tem 

direito a certidão positiva com 

efeitos de negativa.

CPF ou CNPJ do contribuinte Atendimento presencial na 

Assessoria Jurídica da SRC ou por 

meio dos telefones: 

(62) 3269-2333/3269-2332

E-mail ou telefone. Dias úteis - 08hs às 12hs e 14hs às 

18hs.

Resultado da análise da solicitação

Dias úteis - 08hs às 12hs e 14hs às 

18hs.

Contribuinte entra em contato com 

a Assessoria Jurídica para saber se 

será possível ou não a emissão da 

certidão positiva de débito com 

efeitos de negativa.

Atendimento presencial na 

Assessoria Jurídica da SRC ou por 

meio dos telefones: 

(62) 3269-2333/3269-2332

E-mail ou telefone.

E-mail ou telefone. Dias úteis - 08hs às 12hs e 14hs às 

18hs.

A Certidão é emitida após a análise 

da Assessoria Jurídica.

CPF ou CNPJ do contribuinte Atendimento presencial na 

Assessoria Jurídica da SRC ou por 

meio dos telefones: 

(62) 3269-2333/3269-2332

E-mail ou telefone. Dias úteis - 08hs às 12hs e 14hs às 

18hs.

Emissão da Certidão

Entrega da Certidão Contribuinte comparece a 

Assessoria Jurídica da SRC para a 

retirada da Certidão

Apresentar RG ou CPF Presencial na Assessoria Jurídica da 

SRC.

Secretaria de Economia
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2 - Superintendência de Controle e Fiscalização -

CNPJ:
Classificação:
Telefone:
E-mail: 
Site:

(62) 3269-2598
scf@sefaz.go.gov.br

Secretaria de Economia



Complexo Fazendário – (62) 3269-2598

 - Avenida Vereador José Monteiro, 2233, Setor Nova Vila, CEP 74653-900, 

Goiânia-GO

Atendimento: 

• Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara – (64) 3294-0400 - RUA 

LADARIO CARDOSO DE PAULA, N° 204, SETOR BELA VISTA 

• Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí – (64) 3632-8300 - Rua Deputado 

Manoel da Costa Lima, nº 3009 B., Jardim Rio Claro 

• Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia – (61) 3622-9000 - Av. Alfredo 

Nasser, Q.20, Lt. 07, Setor Mandu II - CEP: 72.814-510

• Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos –  (64) 3413-8500 - Rua 18, 

s/n, Setor Nordeste - CEP: 75.650-000

• Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu – (62) 3363-9500 - Rua 01, 

Chac. 56, Setor Leste - CEP: 76.550-000

• Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde – (64) 3611-3257 - Rua Major 

Oscar Campos, nº 225, Centro

Nossas unidades

 Superintendência de Controle e Fiscalização 

08hs às 12hs e 14hs às 18hs

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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2.1 - Cadastro de Contribuintes
2.2 - Emissão de Notas Fiscais Avulsas
2.3 - Parcelamento de Débitos
2.4 - Atendimento Fiscal
2.5 - ITCD
2.6 - NUPRE
2.7 - IPVA
2.8 - Requerimentos IPVA/ICMS/ITCD
2.9 - Atendimento Geral
2.10 – Substituição Tributária



      Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás

Setor de Cadastro das Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega

Taxa

Área responsável

Eventos relativos ao Cadastro de Contribuintes (Abertura, Alteração, Paralisação, Reativação, Baixa, 

Inclusão de Contador, Exclusão de Contador)

Qualquer pessoa física ou jurídica

Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Não há

Não há

Nome do serviço

O que é

Quem pode solicitar

Prioridade de atendimento

Forma de atendimento

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Cadastramento Realização de cadastramento do 

interessado no sistema de Cadastro 

de Contribuintes do Estado de 

Goiás

Solicitação assinada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual e pelo 

contador, e demais documentos 

complementares. Mais 

informações em: 

http://www.cce.go.gov.br

Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Alteração Alteração de dados de inscrição do 

Cadastro de contribuintes do 

Estado de Goiás

Solicitação assinada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual e pelo 

contador, e demais documentos 

complementares. Mais 

informações em: 

http://www.cce.go.gov.br

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Baixa

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Baixa de inscrição do Cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás

Solicitação assinada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual e pelo 

contador, e demais documentos 

complementares. Mais 

informações em: 

http://www.cce.go.gov.br

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Paralisação temporária das 

atividades de contribuinte inscrito 

no Cadastro de contribuintes do 

Estado de Goiás

Solicitação assinada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual e pelo 

contador, e demais documentos 

complementares. Mais 

informações em: 

http://www.cce.go.gov.br

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Paralisação temporária

2.1



Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Reativação Reativação de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes do 

Estado de Goiás

Solicitação assinada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual e pelo 

contador, e demais documentos 

complementares. Mais 

informações em: 

http://www.cce.go.gov.br

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Secretaria de Economia



Inclusão de Contador Inclusão de contabilista 

responsável por determinada 

inscrição estadual do Cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás

Solicitação assindada pelo titular, 

responsável ou representante legal 

pela inscrição estadual com firma 

reconhecida e pelo contador, em 

determinados casos pode ser 

solicitado atos da junta comercial 

que comprovem a 

responsabilidade da pessoa que 

assina a solicitação, bem como 

procurações.

Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Exclusão de Contador Exclusão de contabilista 

responsável por determinada 

inscrição estadual do Cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás

Solicitação com a assinatura do 

contador.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de Extrato Cadastral

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de espelho da inscrição 

estadual do interessado.

Documentos pessoais, procuração 

(se for o caso) e o número da 

inscrição desejada.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

2.1



Secretaria de Economia



      Emissão de Notas Fiscais Avulsas

Área responsável Setor de Emissão de Notas Fiscais das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa A depender da situação, há cobrança de taxas, tributos ou contribuições

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Emissão de notas fiscais avulsas

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica (quando desobrigado de emissão de nota fiscal)

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia

2.2



NOME DO ÓRGÃO



Cancelamento de nota fiscal avulsa O interessado solicita o 

cancelamento da nota fiscal junto e 

o atendente irá verificar a 

possibilidade de cancelamento de 

acordo com a legislação vigente.

Documentos pessoais, documentos 

da pessoa jurídica quando aplicar, 

comprovante de endereço 

atualizado. A depender do caso o 

cancelamento se dará via processo. 

Caso o cancelamento da nota fiscal 

avulsa se dê por procuração, esta 

deve ser conforme a IN 1371/2017 

de 06/12/2017.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de nota fiscal avulsa O interessado solicita a emissão de 

nota fiscal junto e o atendente irá 

verificar a possibilidade de 

emissão, a relação de documentos 

necessários e informar se haverá 

cobrança de taxas, tributos ou 

contribuições em consonância com 

a legislação vigente.

Documentos pessoais, 

comprovante de endereço 

atualizado, documentos da pessoa 

jurídica quando aplicar, a depender 

do tipo de nota fiscal avulsa a ser 

emitida poderão ser solicitados 

outros documentos. Caso a 

emissão da nota fiscal avulsa se dê 

por procuração, esta deve ser 

conforme a IN 1371/2017 de 

06/12/2017.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização

Presencial

Emissão de Notas Fiscais Avulsas

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

2.2



Secretaria de Economia



      Parcelamento de débitos

Área responsável Setor de Parcelamento das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Parcelamentos de débitos inscritos ou não em dívida ativa, referentes a tributos ou multas formais

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia

2.3



NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Parcelamento de débitos pela 

Internet

O interessado solicita o 

parcelamento de créditos pelo 

sistema de e-Parcelmento no site 

da Secretaria da Fazenda

Certificado digital, maiores 

informações no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/162962/e-parcelamento

Virtual Presencial Virtual: Ininterrupto 24h

Emissão de DARE de débito inscrito 

ou não em dívida ativa para 

pagamento à vista

O interessado solicita a emissão do 

DARE para pagamento à vista de 

um determinado processo 

administrativo tributário ou não 

tributário.

Documentos pessoais ou número 

do processo.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de DARE de parcelmento - 

parcela

O interessado solicita a emissão do 

DARE da parcela referente ao 

parcelamento desejado.

Documentos pessoais ou o número 

do parcelamento em condição de 

ativo.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Renúncia de parcelamento para 

quitação à vista

O interessado solicita renuncia ao 

parcelamento ativo para emissão 

de DARE para quitação à vista.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique) quando o 

parcelamento for de pessoa 

jurídica apenas os titulares ou 

representantes legais.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Parcelamento de débitos O interessado solicita o 

parcelamento do débito inscrito ou 

não em dívida ativa de créditos 

tributários ou não-tributários da 

Secretaria da Fazenda.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique) comprovante de 

endereço atualizado, quando o 

débito for de pessoa jurídica 

apenas os titulares ou 

representantes legais. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Parcelamentos de débitos

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia

2.3





      Atendimento Fiscal

Área responsável Setor de Atendimento Fiscal das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é
O interessado busca informações sobre a sua situação fiscal, emissão de relatórios, verificação de 

irregularidades, emissão de auto de infração espontâneo, liberações, consultoria tributária, cálculos e 

orientações referentes a bloqueios de inscrição estadual

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU

Secretaria de Economia

2.4



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Fornecimento de arquivo XML de 

notas fiscais de contribuinte e 

produtores rurais

O interessado solicita o arquivo 

XML de notas fiscais de saída ou 

entrada referentes à sua inscrição 

estadual.

Documentos pessoais, procuração 

(se for o caso) e pendrive para 

gravação de arquivos

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Tranferência do Crédito decorrente 

de Cheque moradia

Cheque moradia é o instrumento 

de operacionalização de Programa 

Habitacional instituído pelo 

Governo do Estado de Goiás e 

utilizado para compra, no mercado 

goiano, de materiais de construção 

civil relacionados em lei.

As informações sobre o 

procedimento podem ser obtidas 

em 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/203113

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Desbloqueio de contribuintes O interessado solicita informações 

sobre a situação que ocasionou o 

bloqueio em sua inscrição estadual 

e obtém orientações sobre como 

solucionar o problema.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Envio de comunicado via Domicílio 

Tributário Eletrônico - DTE 

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de auto de infração 

espontâneo

O interessado com débito não 

autuado, e com interesse em 

realizar parcelmento do tributo, 

solicita a autuação espontânea.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Informações sobre situação fiscal O interessado solicita informações 

sobre a sua situação fiscal perante 

a Secretaria de Estado da Fazenda 

de Goiás

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Atendimento Fiscal

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

2.4
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Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consultoria Tributária O interessado solicita 

esclarecimento especializado sobre 

a legislação tributária vigente.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Desoneração de mercadoria 

estrangeira

O interessa comparece ao setor de 

atendimento para solicitar 

autorização para a liberação da 

mercadoria estrangeira.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso), GLME (Guia de 

liberação de mercadoria 

estrangeira) , DI (Declaração de 

importação) e a Nota fiscal 

correspondente. Mais informações 

no site: 

http://www.sgc.goias.gov.br/uploa

d/links/arq_999_GLME.doc

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Liberação de EPEC O interessado solicita o 

desbloqueio do ambiente de 

emissão em contigência da NF-e

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso) e a NF-e autorizada

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Liberação de AIDF O interessado solicita a autorização 

para confecção de blocos de notas 

fiscais.

Documentos pessoais do 

responsável pela gráfica e pela 

empresa e procuração (se for o 

caso), a AIDF assinada pelo 

responsável pela gráfica e pelo 

responsável da empresa ou com 

firma reconhecida das assinaturas.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Liberação de retificação de EFD O interessado solicita a autorização 

para retificação da escrituração 

fiscal digital.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso) e livro de 

ocorrência.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Atendimento Fiscal

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

2.4
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Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Orientação ao contribuinte do 

Regime Simples Nacional sobre 

PGDAS, DDSN e Parcelamentos

O interessado solicita orientações 

referentes aos débitos e 

parcelamentos relativos ao Simples 

Nacional.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de relatórios de 

comercialização rural

O interessado solicita emissão de 

relatório com as notas fiscais de 

entrada e saída de uma 

determinada inscrição de produtor 

rural.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Orientação ao contribuinte nas 

pendências para opção ao Simples 

Nacional

O interessado solicita informações 

relacionadas a opção, 

indeferimento e exclusão do 

Regime do Simples Nacional

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso)

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Autorização para Emissão de Nota 

Fiscal Avulsa

O interessado solicita autorização 

para emissão de nota fiscal avulsa.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso) e demais 

documentos que comprovem a 

origem da mercadoria.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Cálculo do ICMS de importação O interessado solicita o cálculo do 

ICMS de mercadoria estrangeira 

para o desembaraço aduaneiro.

Documentos pessoais e procuração 

(se for o caso), Declaração de 

Importação ou Declaração 

Simplificada de Importação e todos 

os documentos comprobatórios 

das demais despesas aduaneiras.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Atendimento Fiscal

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

2.4



Secretaria de Economia



      ITCD

Área responsável Setor de ITCD das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Emissão do Imposto de Transmissão Causa Mortis, Doação e Dissolução Conjugal

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia

2.5



NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

ITCD - Doação O interessado procede à 

declaração do fato gerador do  

Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, Doação e Dissolução 

Conjugal e após os procedimentos 

internos emite o DARE para 

recolhimento do tributo.

A relação de documentos pode ser 

obtida no site 

http://www.sgc.goias.gov.br/uploa

d/arquivos/2017-08/relaCAo-de-

documentos---itcd-doaCAo.pdf

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

ITCD - Dissolução Conjugal ou 

União Estável

O interessado procede à 

declaração do fato gerador do  

Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, Doação e Dissolução 

Conjugal e após os procedimentos 

internos emite o DARE para 

recolhimento do tributo.

A relação de documentos pode ser 

obtida no site 

http://www.sgc.goias.gov.br/uploa

d/arquivos/2017-08/relaCAo-de-

documentos---itcd-dissoluCAo-

conjugal.pdf

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

ITCD - Causa Mortis O interessado procede à 

declaração do fato gerador do  

Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, Doação e Dissolução 

Conjugal e após os procedimentos 

internos emite o DARE para 

recolhimento do tributo.

A relação de documentos pode ser 

obtida no site 

http://www.sgc.goias.gov.br/uploa

d/arquivos/2017-08/relaCAo-de-

documentos---itcd-causa-

mortis.pdf

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

ITCD

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

2.5



Secretaria de Economia



      NUPRE - Núcleo de Preparo Processual

Área responsável Setor de NUPRE das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é
Recebimento de Impugnações, Fornecimento de cópia e Abertura de vistas em Processos 

Administrativos Tributários; Recebimento de pedido de Restituição de Tributo Pago indevidamente 

originado em lançamento de crédito tributário

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU

Secretaria de Economia

2.6



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO



Solicitação de fornecimento de 

cópias de processo indicando o 

sujeito passivo requerente e os 

processos, documento da pessoa 

que assina o requerimento 

provando que o mesmo representa 

o sujeito passivo(procuração ou 

contrato social)

Requerimento de cópias de 

Processo adminsitrativo Tributário

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Dar vista ao processo Solicitação de vista de processo Solicitação de vista  de processo 

indicando o sujeito passivo 

requerente e os processos, 

documento da pessoa que assina o 

requerimento provando que o 

mesmo representa o sujeito 

passivo(procuração ou contrato 

social)

No Nucleo de Preparo Processual-

NUPRE onde se encontra 

tramitando o processo. Este local é 

indicado na intimação.

Presencial

NUPRE - Núcleo de Preparo Processual

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Protocolo de Impugnações Apresentação de Impugnação de 

lançamento de crédito tributário 

em 1ª Instância

Petição  de Impugnação do 

lançamento do Crédito Tributário, 

documento que comprove a 

capacidade de representação 

(contrato social, procuração e 

carteira da OAB se for o caso de 

procurador)

Fornecimento de cópias de 

Processos Administrativo Tributário

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

PresencialNo Nucleo de Preparo Processual-

NUPRE onde se encontra 

tramitando o processo. Este local é 

indicado na intimação.

Presencial no Nucleo de Preparo 

Processual-NUPRE onde se 

encontra tramitando o processo. 

Este local é indicado na intimação.

Intimação via Caixa postal 

eletronica credenciada, correio 

(AR) e Edital

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

2.6
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      IPVA

Área responsável Setor de Atendimento das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento
Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização e Postos de Atendimento Fazendário nos Vapt 

Vupt

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Informações sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia

2.7



NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Inclusão de Notas Fiscais de 

veículos adquiridos em outra UF no 

Portal Detran/GO

O interessado solicita a inclusão da 

Nfe no Portal Detran/GO para 

procedimentos de emplacamento 

do veículo

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Parcelamento de IPVA não autuado O interessado solicita o 

parcelamento de débito de IPVA 

que não seja objeto de auto de 

infração.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. O débito 

obrigatoriamente deve estar 

vencido há mais de 90 dias. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consulta pendências de IPVA O interessado solicita informações 

sobre pendência de IPVA para uma 

determinada placa de veículo ou 

em seu CPF.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), Placa do 

veículo/nº doCPF

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de IPVA proporcional - 

veículo furtado

O interessado solicita emissão de 

boleto de IPVA proporcional para 

veículo com status de FURTADO no 

sistema do Detran/GO.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), Placa do 

veículo/nº doCPF

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emitir boleto de IPVA O interessado solicita a emissão do 

boleto de IPVA para pagamento.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), Placa do 

veículo/nº doCPF. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial

IPVA

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Baixa de pagamento de IPVA 

autuado

O interessado efetuou o 

pagamento do tributo porém ao 

procurar o Detran/Go ainda consta 

pendências de pagamento de IPVA.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. Comprovante de 

pagamento.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consulta desconto Nota Fiscal 

Goiana - Lei Nº 18.679, de 

26/11/2014

O interessado solicita informações 

acerca do desconto da Nota Fiscal 

Goiana no IPVA e esclarecimentos 

em casos onde não houve a 

concessão.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consulta isenções de IPVA no 

Portal Detran/GO

O interessado solicita informações 

sobre isenções em uma 

determinada placa de veículo.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consulta desconto 50% de 

desconto de IPVA - Lei Nº 17.445, 

de 27/10/2011.

O interessado solicita informações 

acerca do desconto de 50% de 

IPVA e esclarecimento em casos 

onde não  houve a concessão.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. 

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização e Postos de 

Atendimento Fazendário nas 

Unidades Vapt Vupt

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Baixa de termo de entrega de 

veículo furtado e recuperado.

O interessado solicita a alteração 

de STATUS de veículo que fora 

furtado e recuperado.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. Termo de entrega 

emitido pela Policia Civil.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

IPVA

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Baixa de pagamento de IPVA O interessado efetuou o 

pagamento do tributo porém ao 

procurar o Detran/Go ainda consta 

pendências de pagamento de IPVA.

Documentos pessoais, procuração 

(caso se aplique), número da placa 

do veículo. Comprovante de 

pagamento.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

IPVA

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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      Requerimentos relativos ao IPVA/ICMS/ITCD

Área responsável Protocolo das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Requerimentos relativos aos tributos IPVA, ICMS e ITCD

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia
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NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Não Incidência Processos de Não-Incidência de 

IPVA para Entidades Beneficentes, 

Órgão Público, Sindicato e Templo 

de Qualquer Culto

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Isenção Processos de Isenção de ICMS e/ou 

IPVA para autistas, deficiente 

físico, deficiente visual, mototáxi, 

táxi, feirante, representante 

comercial, ambulância, ônibus 

escolar, veículo zero adquirido em 

Goiás, Centro de Formação de 

Condutores

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Restituição Processos  de restituição de fiança-

crime, ICMS, IPVA, ITCD e Indébito.

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Desoneração Processos de Desoneração de IPVA 

em casos de Perda Total ou Furto 

do veículo.

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Declarações Declarações de disponibilidade 

financeira para feirante; deficiente 

físico, visual, mental e autista.

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Requerimentos relativos ao IPVA/ICMS/ITCD

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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Cancelamento de Isenção e Não 

Incidência de IPVA (para 

transferência de veículo para outra 

unidade federada)

Cancelamento de Isenção e Não 

Incidência de IPVA

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Redução da base de cálculo do 

ICMS e da alíquota do IPVA

Processos de Redução de Base de 

Cálculo do ICMS e/ou alíquota do 

IPVA para Ofical de Justiça 

Avaliador, Analista Judiciário e 

Locadora.

A relação de documentos e 

requisitos está anexa ao formulário 

desejado no site 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/141086

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte

Presencial

Requerimentos relativos ao IPVA/ICMS/ITCD

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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      Atendimento Geral

Área responsável Setor de Atendimento das Delegacias Regionais de Fiscalização

Forma de atendimento Presencial nas Delegacias Regionais de Fiscalização

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é Solicitação de serviços diversos para pessoas físicas ou jurídicas

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia
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NOME DO ÓRGÃO



Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Certidão Negativa de Débitos da 

Sefaz

O interessado solicita a emissão da 

certidão negativa de débitos da 

Sefaz

Nº do CPF ou CNPJ desejado e 

informar se a certidão a ser emitida 

tem finalidade para espólio ou não.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização  - On-line no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h / Virtual: Ininterrupto 24h

Inclusão de óbito de Pessoa Física O interessado solicita a inclusão de 

óbito de pessoa física cadastrada 

na Secretaria de Estado da 

Fazenda.

Documentos pessoais, procuração 

(se for o caso), termo de 

inventariante, certidão de óbito

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

SEPD - Autorização de Uso, 

alteração e cessação

O interessado realiza solicitações 

referentes ao Sistema Eletrônico 

de Processamento de Dados.

A relação de documentos, bem 

como os formulários referentes às 

solicitações de SEPD estão 

disponíveis no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pa

gina/ver/10347/automacao-fiscal---

ecf-sepd

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte.

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Cadastramento de contribuinte, 

gráfica e contabilista - Acesso 

Restrito

O interessado solicita o 

cadastramento de senha de acesso 

restrito aos sistemas fazendários 

on-line.

A relação de documentos, bem 

como formulário a ser preenchido 

estão disponíveis no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/142701/procedimentos-

necessarios-para-o-cadastramento-

de-senha

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte.

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consultas gerais O interessado solicita informações 

acerca dos serviços fornecidos pela 

Secretaria de Estado da Fazenda.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial

Atendimento Geral

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento
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Autenticação de Livros A autenticação dos livros fiscais é 

de responsabilidade dos 

contadores responsáveis pelas

empresas, em sistema 

disponibilizado pela SEFAZ, via 

Acesso Restrito.

Porém, existem situações que em 

que a autenticação só pode ser 

realizada por um servidor da 

SEFAZ, tais como empresas que 

tenham alterado o regime de 

tributação ou quando necessitam 

de correção de erros.

A depender do caso, a 

autenticação de livros será via 

processo, arelação de documentos 

necessária está disponível no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/161008

Atendimento Geral

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte.

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de DARE para cópia de 

processos administrativos e 

processos administrativos 

tributários

O interessado solicita a emissão de 

DARE para cópia de processos 

administrativos ou tributários 

conforme Anexo III letra C item 3 

do RCTE.

Número do processo e número de 

páginas.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização ou On-line no site: 

https://app.sefaz.go.gov.br/arr-

www/view/entradaContribuinte.jsf

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h / Virtual: Ininterrupto 24h

Autuações de processos 

administrativos - SEI

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

O interessado solicita a autuação 

de processos administrativos de 

seu interesse junto a Secretaria de 

Estado da Fazenda.

Os documentos necessários será 

de acordo com o tipo de solicitação 

desejada. A relação de serviços da 

Sefaz está disponível no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/po

st/ver/140964/servicos

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização ou no Protocolo 

Geral do Complexo Fazendário

Presencial

O interessado solicita emissão de 

DARE de pagamento antecipado de 

uma determinada NF-e cujos 

produtos seja arroz, farinha e 

mistura de bolos/pães.

NF-e para realização do cálculo e 

emissão do DARE.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização 

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Emissão de DARE de pagamento 

antecipado de arroz, farinha e 

mistura de bolos/pães.

2.9



Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h / Virtual: Ininterrupto 24h

Emissão de DAREs diversos O interessado solicita a emissão de 

DARE referente a tributo ou outras 

receitas estaduais.

Dados para preenchimento do 

DARE.

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização ou On-line no site: 

https://app.sefaz.go.gov.br/arr-

www/view/entradaContribuinte.jsf

Secretaria de Economia



Emissão de espelho do Sintegra O interessado solicita emissão de 

espelho do Sistema Integrado de 

Informações sobre Operações 

Interestaduais.

CPF, CPNJ ou número da Inscrição 

Estadual

Atendimento Geral

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização ou On-line no site: 

http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sint

egra/Consulta/default.asp?

Presencial

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Consulta situação cadastral de 

empresas para opoerações com a 

NF-e

O interessado consulta situação de 

contribuintes para operações com 

a NF-e

CPF ou CNPJ Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização ou On-line no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/ccn

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h / Virtual: Ininterrupto 24h

Cessação de Uso de ECF

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h / Virtual: Ininterrupto 24h

O interessado solicita Cesassão de 

Uso de emissor de cupom fiscal. 

Serviço disponível somente até 

31/12/2018 em razação da 

substituição pela Nota Fiscal do 

Consumidor eletrônica.

Os formulários, informações e 

documentação necessária está 

disponível no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pa

gina/ver/10347/automacao-fiscal---

ecf-sepd

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte.

Presencial

O interessado solicita Autorização, 

Cesassão de Uso de emissor de 

cupom fiscal, quando se tratar de 

empresas com atividade de 

transporte rodoviário de 

passageiros até a implementação 

do Bilhete de passagem eletrônico.

Os formulários, informações e 

documentação necessária está 

disponível no site: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pa

gina/ver/10347/automacao-fiscal---

ecf-sepd

Presencial nas Delegacias regionais 

de fiscalização da circunscrição do 

contribuinte.

Presencial Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Autorização e Cessação de Uso de 

ECF para empresas com atividade 

de transporte rodoviário de 

passageiros.
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      Substituição tributária

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Nome do serviço

O que é
A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às 

operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte.

Quem pode solicitar
Pessoa jurídica contribuinte de outros estados que atuam nos segmentos de, prestadores de serviços 

de comunicação ou contribuinte virtual, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes

Área responsável

Contribuintes do segmento de combustíveis e lubrificantes:

Gerência de Combustíveis - Av. Vereador José Monteiro, nº 2233, Bloco "C", 1º andar,  Nova Vila - 

Goiânia - GO - Telefone: (62)3269-2300

Demais contribuintes:

Gerência de Substituição Tributária - Rua 05 nº 833 - 5º andar - Sala 505 - Ed. Palácio de Prata - Setor 

Oeste - Goiânia/GO - Telefone: (62) 3269-7006

Forma de atendimento Presencial na Gerência/Via Correspondência

Prazo de entrega Não há

Taxa Não há

10
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NOME DO ÓRGÃO
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Cadastro de Substituto Tributário O contribuinte de outro Estado na 

condição de Substituto Tributário, 

solicita o cadastramento no 

Cadastro de Contribuintes do 

Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Substituição Tributária

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Presencial na Gerência/Via 

correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Alteração cadastral de Substituto 

Tributário

O contribuinte de outro Estado na 

condição de Substituto Tributário, 

solicita o alteração cadastral no 

Cadastro de Contribuintes do 

Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Presencial na Gerência/Via 

correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Paralisação Temporária de 

Substituto Tributário

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

O contribuinte de outro Estado na 

condição de Substituto Tributário, 

solicita o paralisação temporária de 

inscrição estadual no Cadastro de 

Contribuintes do Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Presencial na Gerência/Via 

correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

O contribuinte de outro Estado na 

condição de Substituto Tributário, 

solicita o reativação de inscrição 

estadual no Cadastro de 

Contribuintes do Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Presencial na Gerência/Via 

correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Reativação de Substituto Tributário

Baixa de Substituto Tributário O contribuinte de outro Estado na 

condição de Substituto Tributário, 

solicita baixa de inscrição estadual 

no Cadastro de Contribuintes do 

Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Presencial na Gerência/Via 

correspondência

Secretaria de Economia
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Dias úteis  das 8h às 12h e das 14h 

às 18h

Cadastro de Prestador de Serviço 

de Comunicação ou Contribuinte 

Virtual

O contribuinte prestador de serviço 

de comunicação ou contribuinte 

virtual, solicita o cadastramento no 

Cadastro de Contribuintes do 

Estado de Goiás.

A relação de documentos está 

disponível no site: 

http://www.sefaz.go.gov.br/CCE/D

ocumentosPorEventosCadastrais/c

ce_listadoc.html

Presencial na Gerência de 

Substituição Tributária/Via 

correspondência

Presencial na Gerência/Via 

Correspondência

Substituição Tributária

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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3 - Superintendência de Informações Fiscais - SIF                                                                             
3.1 - Atendimento da Receita Estadual  - 0300



Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais (GCRED), da Superitendência de 

Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prazo de entrega

Taxa

Área responsável

      Declaração CADIN ESTADUAL

Serviço de consulta, emissão e validação de Declaração para identificação de pendências registradas 

no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN 

ESTADUAL

Qualquer pessoa física ou jurídica

Não existem regras de priorização. Após a consulta, geração da Declaração contendo o número do 

validador da Declaração e  emissão de Declaração validada. 

Via internet, no site da SEFAZ, no endereço www.sefaz.go.gov.br.,no Banner 'CADIN ESTADUAL', 

localizado na lateral direita da página. Existência da pendência incluída será indicado o endereço do 

Órgão ou Entidade responsável pela inclusão e o local para regularização  da pendência. 

Imediato

Não há cobrança de taxa

Nome do serviço

O que é

Quem pode solicitar

Prioridade de atendimento

Forma de atendimento
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LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO
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Serviço 01

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Ininterrupto (24h).Consulta de pendência O aplicativo do CADIN ESTADUAL 

registra  e  processa a consulta, 

apresentando a resposta de 

existência ou não de pendência. 

Caso identifique pendências, indica 

os órgãos ou entidades que 

incluíram os registros  e o endereço 

para atendimento presencial. 

Número do CPF ou CNPJ a ser 

consultado

Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet

Ininterrupto (24).

Geração da Declaração Após o resultado da consulta o 

aplicativo do CADIN ESTADUAL  

dispõe de opção de emissão de 

Declaração.

Não há Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet Geração da Declaração: 

ininterrupto (24h). 

Validação da Declaração A Declaração emitida gera um 

número validador para 

confirmação de autenticidade em 

qualquer tempo posterior a 

geração. 

Número do validador constante na 

Declaração gerada. 

Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet

Secretaria de Economia

01



Internet Disponibilização da informação via 

Web - site: www.sefaz.go.gov.br

24 horas ininterruptamenteEmissão da Certidão Certidão expedida nos termos do 

Parágrafo 2 do artigo 1, combinado 

com a alínea 'b' do inciso II do 

artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-

GSF, de 16 de dezembro de 1999, 

alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, 

de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento hábil para 

comprovar a regularidade fiscal 

perante a Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do inciso III 

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 

de junho de 1993.

Não há

Serviço 02

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento
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Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável

Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais (GCRED), da Superitendência de 

Recuperação de Créditos (SRC)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prioridade de atendimento
Não existem regras de priorização. Após a consulta, geração da Declaração contendo o número do 

validador da Declaração e  emissão de Declaração validada. 

Forma de atendimento
Via internet, no site da SEFAZ, no endereço www.sefaz.go.gov.br.,no Banner 'CADIN ESTADUAL', 

localizado na lateral direita da página. Existência da pendência incluída será indicado o endereço do 

Órgão ou Entidade reponsável pela inclusão e o local para regularização  da pendência. 

Prazo de entrega Imediato

Nome do serviço       Emissão de DARE - CADIN ESTADUAL

O que é
Serviço de emissão do DARE para pagamento das custas judiciais do TJ inscritas no Cadastro de 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

03



LOGOMARCA, SIGLA E/OU
NOME DO ÓRGÃO

Secretaria de Economia



Site : www.sefaz.go.gov.br, em:  

CADIN ESTADUAL

Via internet Ininterrupto (24h).Emissão do DARE do Tribunal de 

Justiça

Emitir o DARE para pagamento das 

Custas Judiciais finais vencidas 

provenientes do Tribunal de Justiça 

inscritas no CADIN Estadual.

Número do processo no TJ, CPF ou 

CNPJ a ser consultado.

Serviço 03

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria de Economia
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Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável

Coordenação da Dívida Ativa da Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais 

(GCRED)

Av. Vereador José Monteiro nº 2233, Bl. C, Térreo, Setor Nova Vila Goiânia-Goiás 

CEP: 74.653-900  Telefone (62) 3269-2123 

Prioridade de atendimento A demanda será atendida conforme a ordem de solicitação.

Forma de atendimento Abertura de processo no Protocolo Setorial - PROSET - da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

Prazo de entrega
Em torno de 30 dias. Caso o processo tenha necessidade de parecer da Procuradoria Tributária da 

Procuradoria Geral do Estado a resposta ao contribuinte se dará após a manifestação desta.

Nome do serviço      PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA

O que é
Realizar análise de prescrição administrativa de processos administrativos tributários e não tributários 

inscritos em dívida ativa estadual. Prescrição administrativa quinquenal é a perda do direito do Estado 

de receber o crédito, conforme prevê a legislação tributária.

Quem pode solicitar Sujeito Passivo (pessoa física ou jurídica).
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Encaminha-se a resposta  ao 

PROSET.

Elabora-se um despacho com a 

conclusão do estudo do lapso 

prescricional.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

PROSET entra em contato,  por 

telefone e/ou  E-mail para  que o 

sujeito passivo entre em contato 

para tomar ciência da decisão 

definitva.

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Gerência de Gestão de Créditos de 

Órgãos e Entidades Estaduais da 

Superintendência de Recuperação 

de Créditos.

Presencial

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Análise de Prescrição 

Administrativa

Elabora-se laudo de análise de 

prescrição administrativa e junta-

se cópias de marcos decisivos  para 

o respectivo estudo do PAT  e cópia 

integral no caso de não tributário.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

Presencial Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

Encaminha-se  o processo à 

Procuradoria Tributária caso haja  

necessidade de manifestação 

desta.

Dias  úteis                                         

08:00 hs às 12:00 hs              

14:00hs  às 18:00 hs

A procuradoria irá manifestar 

quanto à prescrição dos créditos.

Supervisão da Dívida ativa/ 

telefone: (62) 3269 22 38

Presencial

Abertura de Processo  - Protocolo 

Setorial da Secretaria da Fazenda 

do Estado de Goiás - PROSET

Formalizar através de 

requerimento a solicitação  de 

Análise de Prescrição 

Administrativa dos  Processos que 

serão objetos de análise.

Cópias do RG e do CPF do 

requente, comprovante de 

endereço e telefone. Em caso de 

procuração, cópia da procuração 

autenticada, do RG e do CPF do 

procurador, comprovante de 

endereço e telefone.                                               

* cópia da procuração com firma 

reconhecida não se aplica ao 

profissional inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Serviço 04

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento
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SECRETARIA DE ECONOMIA

4 - Ouvidoria Fazendária                                             
Manifestações Gerais - Ouvidoria Fazendária



Nome do serviço        Manifestações Gerais - Ouvidoria Fazendária

O que é
As manifestações dos usuários podem ser feitas em forma de Denúncia, Elogio, Informação, 

Reclamação, Sugestão e Pedido de Acesso à Informação, os quais serão imediatamente encaminhados 

às unidades competentes para garantir agilidade no tramite e nas respostas aos registros

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais.

Forma de atendimento
Internet no link da Ouvidoria Geral do Estado disponível no Site da Sefaz – www.sefaz.go.gov.br e no 

site da CGE – www.cge.go.gov.br , Telefones Disque-Sonegação 0800-707-8081 / (62) 3269-2538, 

Presencial na Coordenação da Ouvidoria da SEFAZ ou no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Carta

4



Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Coordenação da Ouvidoria da SEFAZ GO

Prazo de entrega

O prazo de resposta, no caso de manifestações tipo: Denúncia, Elogio, Informação, Reclamação e 

Sugestão é de 30 dias, a partir do cadastramento da manifestação no Sistema Geral da Ouvidoria, 

sendo que se houver insatisfação com a resposta recebida, poderá ser reativada por 01 (uma) vez, no 

período de 10 (dez) dias após o recebimento da resposta, prorrogado novamente por mais 30 (trinta) 

dias; no caso de pedido de acesso à informação, o prazo de resposta é de até 20 (vinte) dias, contado 

a partir do primeiro dia útil seguinte ao da data do protocolo do pedido de acesso cadastrado no 

Sistema Geral da Ouvidoria, e poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa

Secretaria de Economia



Manifestações Gerais - Ouvidoria Fazendária

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Dias úteis de 7:00 às 19:00  Virtual: 

Ininterrupto (24h)

Protocolar, registrar na Ouvidoria Ato de formalizar sua manifestação 

por meio do Sistema de Gestão de 

Ouvidoria do Estado de Goiás, 

gerando número de protocolo

Nome completo, RG, CPF, 

Procuração devidamente 

preenchida e autenticada em 

Cartório (caso registre por 

terceiros), telefone, e-mail e 

endereço

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / OUVIDORIA 

e www.cge.go.gov.br / 

OUVIDORIA; telefones: (62) 3269-

2555 / 3269-2538 / 0800-707-8081

E-mail ou telefone

Dias úteis de 7:00 às 19:00  Virtual: 

Ininterrupto (24h)

Acompanhamento na Ouvidoria O usuário pode a qualquer 

momento acompanhar o 

andamento atual da sua 

manifestação até o parecer final

Número do Protocolo, Nome 

completo, RG, CPF, Procuração 

devidamente preenchida e 

autenticada em Cartório (caso 

registre por terceiros)

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / OUVIDORIA 

e www.cge.go.gov.br / 

OUVIDORIA; telefones: (62) 3269-

2555 / 3269-2538 / 0800-707-8081

E-mail ou telefone Dias úteis de 7:00 às 19:00  Virtual: 

Ininterrupto (24h)

Resposta; Parecer A unidade competente 

disponibiliza ao usuário uma 

resposta formal a ser postada no 

protocolo registrado

Número do Protocolo, Nome 

completo, RG, CPF, Procuração 

devidamente preenchida e 

autenticada em Cartório (caso 

registre por terceiros)

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / OUVIDORIA 

e www.cge.go.gov.br / 

OUVIDORIA; telefones: (62) 3269-

2555 / 3269-2538 / 0800-707-8081

E-mail ou telefone

Dias úteis de 7:00 às 19:00  Virtual: 

Ininterrupto (24h)

Registro de Resposta Insatisfatória 

ou Recurso

Ato de formalizar sua insatisfação 

com a resposta oferecida por meio 

do Sistema de Gestão de Ouvidoria 

do Estado de Goiás

Número do Protocolo, Nome 

completo, RG, CPF, Procuração 

devidamente preenchida e 

autenticada em Cartório (caso 

registre por terceiros)

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / OUVIDORIA 

e www.cge.go.gov.br / 

OUVIDORIA; telefones: (62) 3269-

2555 / 3269-2538 / 0800-707-8081

E-mail ou telefone Dias úteis de 7:00 às 19:00  Virtual: 

Ininterrupto (24h)

Avaliação Ao final do tramite de sua 

manifestação o usuário pode 

respoder a Pesquisa de Qualidade 

do serviço prestado

Número do Protocolo, Nome 

completo, RG, CPF, Procuração 

devidamente preenchida e 

autenticada em Cartório (caso 

registre por terceiros)

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / OUVIDORIA 

e www.cge.go.gov.br / 

OUVIDORIA; telefones: (62) 3269-

2555 / 3269-2538 / 0800-707-8081

E-mail ou telefone
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SECRETARIA DE ECONOMIA

5 - Corregedoria Fiscal                                                 
Denúncias - Corregedoria Fiscal



Nome do serviço        5 - Denúncias - Corregedoria Fiscal

O que é
Manifestações  sobre possíveis infrações disciplinares que, em tese, tenham sido cometidas por 

servidores em exercício na Secretaria da Fazenda

Quem pode solicitar Qualquer pessoa física ou jurídica, servidor ou contribuinte

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável
Corregedoria Fiscal da SEFAZ GO - Avenida Vereador José Monteiro, nº 2233 - Setor Nova Vila, Goiânia 

/ Goiás - Cep: 74.653-900 - Térreo, Bloco E, Fones: (62) 3269-2445 e 3269-2446

Prioridade de atendimento
Lei 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, 

pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento
Presencial, por telefone, através do e-mail divulgado no site da Sefaz 

(corregedoriafiscal@sefaz.go.gov.br)

Prazo de entrega
Não há prazo de entrega especificado em legislação, porém a Corregedoria Fiscal analisa todas as 

denúncias registradas encaminhando para análise de corregedores visando a instalação ou não de 

processo de sindicância, dependendo do caso
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Denúncias - Corregedoria Fiscal

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Dias úteis de 08:00 às 18:00.  

Virtual ( via e-mail): Ininterrupto 

(24h)

Registrar denúncia na Corregedoria Ato de formalizar a denúncia junto 

a um dos corregedores sindicantes, 

gerando um documento a ser 

analisado pela Chefia da Unidade

A denúncia pode ser anônima ou 

identificada, não necessitando 

documentação para o registro da 

mesma

Presencial; site: 

www.sefaz.go.gov.br / 

Corregedoria;  telefones: (62) 3269-

2245 / 3269-2246

Se a denúncia for identificada e o 

denunciante requerer retorno, 

deve deixar registrada a melhor 

forma de contato

Autuação de um processo no SEI Após o registro da denúncia pelo 

corregedor sindicante e imediata 

análise pela Chefia da 

CoRregedoria Fiscal, procede-se à 

autuação de um processo no SEI

Não há exigência de documentos Sujeito a análise Se a denúncia for identificada e o 

denunciante requerer retorno, 

deve deixar registrada a melhor 

forma de contato

Dias úteis de 08:00 às 18:00.  

Virtual ( via e-mail): Ininterrupto 

(24h)

DEMAIS ETAPAS EM SIGILO
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SECRETARIA DE ECONOMIA

6 - Conselho Administativo Tributário - CAT                                             
6 - Recebimento de Impugnações e Recursos em 
Processos Administrativo Tributários        6.1 -
Fornecimento de cópias e abertura de vistas em 
Pocesso Administrativo Tributário   6.2 -
Recebimento de pedido de Restituição de Tributo 
pago indevidamente relativo ao crédito tributário 
lançado de ofício



Nossas unidades

CAT - Conselho Administrativo Tributário

Secretaria de Economia



Rua 201, nº 430, equina com 11ª avenida, Setor Leste Vila Nova - CEP 74.643-050 - 

Goiânia - GO

Atendimento: 

  Secretaria Geral do CAT - (62) 4012-7252

CAT - Conselho Administrativo Tributário

08hs às 12hs e 14hs às 18hs



      

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Gerencia de Controle Processual

Prioridade de atendimento
Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de 

colo, pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais .

Forma de atendimento

Presencial no Nucleo de Preparo Processual- NUPRE de cada Delegacia Regional de Fiscalização, onde 

tramita o processo  e que foi informado na intimação. No NUPRE do CAT para processos com 

indicação para o mesmo: (62) 4012-7243,

A defesa pode, também, ser enviada via correio, conf. Art. 27-A da Lei 16469/09 

Prazo de entrega
Indeterminado, de acordo com a finalização de cada julgamento. As etapas e resultados dos 

andamentos são registrados no site de Sefaz/GO na  aba  CAT

Nome do serviço

O que é
Receber e registrar o recebimento de impugnações e recursos dentro dos Processos Administrativos 

Tributários para os órgão de julgamento

Quem pode solicitar O próprio sujeito passivo o seu representante legalmente constituido(Advogado)

Recebimento de Impugnações e Recursos em Processos 

Administrativos Tributários - CAT
6
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Protocolo de recursos

Protocolo de Impugnações Apresentação de Impugnação de 

lançamento de crédito tributário 

em 1ª Instância

Petição  de Impugnação do 

lançamento do Crédito Tributário, 

documento que comprove a 

capacidade de representação 

(contrato social, procuração e 

carteira da OAB se for o caso de 

procurador)

No Nucleo de Preparo Processual-

NUPRE onde se encontra 

tramitando o processo. Este local é 

indicado na intimação

Intimação via Caixa postal 

eletronica credenciada, correio 

(AR) e Edital

Apresentação de Impugnação de 

lançamento de crédito tributário 

em 2ª Instância e recursos à 

Instancias superiores

Petição  de Impugnação do 

lançamento do Crédito Tributário 

ou de recursos , documento que 

comprove a capacidade de 

representação (contrato social, 

procuração e carteira da OAB se 

for o caso de procurador)

No Setor de Preparo  de Processo 

em segunda Instância, junto ao 

CAT, este local é indicado na 

intimação

Intimação via Caixa postal 

eletronica credenciada, correio 

(AR)  ou Edital

das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs de segunda á 

sexta feira

das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs de segunda á 

sexta feira

Recebimento de Impugnações e Recursos em Processos Administrativos Tributários

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento
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Taxa
cópia - R$0,63 por página conforme previsto no Código Tributário Estadual para valor da TSE. Para 

vista não há cobrança de taxa

Área responsável Gerência de Controle Processual

Prioridade de atendimento
Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de 

colo, pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento
Presencial no Nucleo de Preparo Processual- NUPRE, onde tramita o processo   ou no Setor de 

Controle de Processo , junto ao CAT: (62) 4012-7217

Prazo de entrega Copias, até 5 dias, vista - até o dia seguinte ao da solicitação  conforme dispõe a portaria 08/2018-CAT

Nome do serviço

O que é Fornecimento de cópias do Processo Administrativo Tributário e/ou abertura de vistas, para as partes

Quem pode solicitar O próprio sujeito passivo ou seu representante legalmente constituido(Advogado)

Fornecimento de cópias e abertura de vistas em Processo 

Administrativo Tributário - CAT
6.1
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Dar vista ao processo

Fornecimento de cópias de 

Processos Administrativo Tributário

Requerimento de cópias de 

Processo adminsitrativo Tributário

Solicitação de fornecimento de 

cópias de processo indicando o 

sujeito passivo requerente e os 

processos, documento da pessoa 

que assina o requerimento 

provando que o mesmo representa 

o sujeito passivo(procuração ou 

contrato social)

No Nucleo de Preparo Processual-

NUPRE onde se encontra 

tramitando o processo, ou no Setor 

de Controle de processos, junto ao 

CAT quanto aos processo que 

estão tramitando no CAT 

Atendimento  presencial

Solicitação de vista de processo Solicitação de vista  de processo 

indicando o sujeito passivo 

requerente e os processos, 

documento da pessoa que assina o 

requerimento provando que o 

mesmo representa o sujeito 

passivo(procuração ou contrato 

social)

No Nucleo de Preparo Processual-

NUPRE onde se encontra 

tramitando o processo, ou no Setor 

de  Controle de processos, junto ao 

CAT quanto aos processo que 

estão tamitando no CAT 

Atendimento  presencial das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs de segunda á 

sexta feira

das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs de segunda á 

sexta feira

Fornecimento de cópias e abertura de vistas em Processo Administrativo Tributário

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

6.1
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Taxa não há cobrança

Área responsável Gerencia de Controle Processual

Prioridade de atendimento
Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de 

colo, pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento Presencial no protocolo do Setor de Preparo Processual

Prazo de entrega Indeterminado, segue fila para julgamento  da solicitação pelo órgão julgador e distribuido via sorteio

Nome do serviço

O que é Recebimento de pedido de restituição do indébito tributário quando oriundo de lançamento fiscal

Quem pode solicitar O próprio sujeito passivo ou seu representante legalmente constituido(Advogado)

Recebimento de pedido de Restituição de Tributo pago 

indevidamente originado em lançamento de crédito tributário - 

Secretaria de Economia
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das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs de segunda á 

sexta feira

Protocolo de pedido de Restituição Apresentação de pedido de  

restituição do indébito tributário 

oriundo de lançamento fiscal

Petição  de restitução do tributo 

pago indevidamente, documento 

que comprove a capacidade de 

representação (contrato social, 

procuração e carteira da OAB se 

for o caso de procurador). 

Documentos originais de 

pagamento do tributo e outras 

provas sobre o pagamento 

indevido.

No Protocolo do Setor de Preparo 

de Processos em segunda instância 

junto ao CAT

Intimação para conhecimento do 

resultado do pedido via Caixa 

postal eletronica credenciada, 

correio (AR) e Edital

Recebimento de pedido de Restituição de Tributo pago indevidamente - CAT

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

6.2
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7 - Comunicação Organizacional                                              
Informações prestadas às Assessorias de Imprensa



Nome do serviço        Informações prestadas às Assessorias de Imprensa

O que é Prestação de informações solicitadas por veículos de imprensa

Quem pode solicitar Veículos de comunicação, órgãos públicos e/ou privados e outras instituições

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Comunicação Setorial- 62 3269-2414

Prioridade de atendimento
Lei nº 10.048/00 - Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de 

colo, pessoa idosa (acima de 60 anos) e portadores de necessidades especiais

Forma de atendimento
Presencial, na sala 1, bloco A do Complexo Fazendário, Telefone: (62) 3269-2377, e-mail: 

comunicacao@sefaz.go.gov.br - Facebook e Instagram: @sefazgo

Prazo de entrega 48 horas

Secretaria de Economia
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Informações prestadas às Assessorias de Imprensa

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Dias úteis

das 7:00 às 18:00 h 

E-mail: ininterrupto (24 h)

Solicitar informação A Comunicação Setorial

recebe o pedido

Não há Presencial, Bloco A, sala 1, 

Complexo Fazendário ou pelo e-

mail:comunicacao@sefaz.go.gov.br

E-mail, telefone

Dias úteis

das 7:00 às 18:00 h 

E-mail: ininterrupto (24 h)

Resposta ao cidadão A Comunicação Setorial

repassa as informações

coletadas ao solicitante

Não há Presencial, Bloco A, sala 1, 

Complexo Fazendário ou pelo e-

mail:comunicacao@sefaz.go.gov.br

E-mail, telefone

7
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8 - Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo dos 
Índices de Participação dos Municípios -
COÍNDICE/ICMS
8 - Cadastramento de usuário para o sistema do IPM
8.1 - Divulgação dos dados referentes ao cálculo do Valor 
Adicionado que compõe o IPM
8.2- Recebimento e análise de Recursos em face ao IPM 
Provisório
8.3 - Consulta dos valores repassados aos municípios e demais 
relatórios referentes ao IPM
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Prioridade de atendimento Não se aplica

Forma de atendimento Presencial na Secretaria Executiva do COÍNDICE/ICMS ou via postal

Prazo de entrega Encaminhamento imediato ao NUTIMPRO 

Nome do serviço
Cadastramento de usuário para o sistema do IPM

O que é

Receber os formulários e documentação necessária para criação e liberação de acesso ao sistema do 

IPM, nos termos da Instrução Normativa nº 559/02 e posterior encaminhamento ao NUTIMPRO para 

criação de login e senha.Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 559/02, cada município 

pode indicar até 02 (dois) usuários para ter acesso ao sistema. Eles devem preencher a ficha de 

Cadastro de Usuário Prefeitura e o prefeito deve preencher o Termo de Responsabilidade e 

Credenciamento. Além disso, as fichas deverão estar acompanhadas dos documentos pessoais do 

usuário, RG (não pode ser carteira profissional), CPF e comprovante de endereço, além de procuração 

com firma reconhecida do prefeito, com poderes específicos para atuação junto ao COÍNDICE. 

Considerando a Lei 8.904/94 e Despacho nº 092/2017 - GSF, as procurações outorgadas a advogados 

com inscrição válida na OAB estão dispensados do reconhecimento de firma pelo prefeito.

Quem pode solicitar Prefeitos ou seus representantes legalmente constituídos (Procuração)

8



Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Secretaria Executiva COÍNDICE/ICMS
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Cadastramento de usuário para o sistema do IPM

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Secretaria Executiva do 

COÍNDICE/ICMS ou via postal

E-mail e/ou telefone Dias úteis das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs

Protocolo formulários e 

documentos para cadastro de 

usuário no sistema do IPM

Requerimento para criação de 

login e liberação de senha de 

acesso ao sistema do IPM

Conforme estabelecido na 

Instrução Normativa nº 559/02, 

cada município pode indicar até 02 

(dois) usuários para ter acesso ao 

sistema. Eles devem preencher a 

ficha de Cadastro de Usuário 

Prefeitura e o prefeito deve 

preencher o Termo de 

Responsabilidade e 

Credenciamento. Além disso, as 

fichas deverão estar 

acompanhadas dos documentos 

pessoais do usuário, RG (não pode 

ser carteira profissional), CPF e 

comprovante de endereço, além de 

procuração com firma reconhecida 

do prefeito, com poderes 

específicos para atuação junto ao 

COÍNDICE. Considerando a Lei 

8.904/94 e Despacho nº 092/2017 - 

GSF, as procurações outorgadas a 

advogados com inscrição válida na 

OAB estão dispensados do 

reconhecimento de firma pelo 

prefeito.
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      Nome do serviço
Divulgação dos dados referentes ao cálculo do Valor Adicionado 

que compõe o IPM

O que é Disponibilizar informações e documentos utilizados pelo Estado no cálculo do Valor Adicionado

Quem pode solicitar
Prefeitos ou seus representantes legalmente constituídos (Procuração) devidamente cadastrados nos 

termos da Instrução Normativa nº 559/02 

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Secretaria Executiva COÍNDICE/ICMS

Prioridade de atendimento Não se aplica

Forma de atendimento Acesso a serviço eletrônico disponibilizado no site

Prazo de entrega Após deliberação e aprovação do IPM Provisório por parte do COÍNDICE/ICMS

8.1
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Divulgação dos dados referentes ao cálculo do Valor Adicionado que compõe o IPM

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

 Site wwww.sefaz.go.gov.br, opção 

"Acesso Restrito/IPM", mediante 

senha de acesso restrita ao usuário 

cadastrado

Site http://www.sefaz.go.gov.br/ Virtual: Ininterrupto (24 hs)Acesso às informações e 

documentos utilizados pelo Estado 

no cálculo do Valor Adicionado que 

compõe o IPM

1- Senha de acesso nos termos da 

Instrução Normativa nº 559/02;                                                

2 - Acessar o site 

http://www.sefaz.go.gov.br/, 

informar a matrícula e a senha no 

"Acesso Restrito/IPM"
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      Nome do serviço
Recebimento e Análise dos Recursos impetrados em face ao IPM 

Provisório

O que é
Receber os recursos impetrados em face ao IPM Provisório para proferimento de parecer, submetido 

posteriormente à apreciação pelo COÍNDICE/ICMS

Quem pode solicitar
Prefeitos ou seus representantes legalmente constituídos (Procuração) devidamente cadastrados nos 

termos da Instrução Normativa nº 559/02 

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Secretaria Executiva COÍNDICE/ICMS

Prioridade de atendimento Não se aplica

Forma de atendimento Presencial no Protocolo Geral da SEFAZ situado no Complexo Fazendário 

Prazo de entrega 60 (sessenta) dias após a publicação do IPM Provisório
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Recebimento e Análise dos Recursos impetrados em face ao IPM Provisório

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

Análise de recursos e posterior 

elaboração de parecer

Petição  de Impugnação do 

lançamento do Crédito Tributário 

ou de recursos , documento que 

comprove a capacidade de 

representação (contrato social, 

procuração e carteira da OAB se 

for o caso de procurador)

Virtual: Ininterrupto (24 hs)

Protocolo de Recursos Apresentação de Impugnação em 

face ao IPM Provisório publicado 

no Diário Oficial do Estado de 

Goiás

Petição  de Impugnação, 

documento que comprove a 

capacidade de representação 

(Termo de Posse do Prefeito ou  

procuração por ele outorgada)

Protocolo Geral da Sefaz Atendimento presencial Dias úteis,das 8:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00 hs

Secretaria Executiva 

COÍNDICE/ICMS

Publicação IPM Definitivo no Diário 

Oficial do Estado de Goiás e 

divulgação no site 

wwww.sefaz.go.gov.br, banner 

"COÍNDICE/Download dos 

Relatórios do IPM
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      Nome do serviço
Consulta dos valores repassados aos municípios e demais 

relatórios referentes ao IPM

O que é
Disponibilizar valores de repasse de ICMS aos municípios bem como outros relatórios referentes ao 

IPM

Quem pode solicitar Qualquer cidadão

Taxa Não há cobrança de taxa

Área responsável Secretaria Executiva COÍNDICE/ICMS

Prioridade de atendimento Não se aplica

Forma de atendimento Acesso a serviço eletrônico disponibilizado no site

Prazo de entrega Imediato
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Consulta dos valores repassados aos municípios e demais relatórios referentes ao IPM

Nome da Etapa Descrição
Requisitos / Documentos 

Necessários
Local e/ou Canal de Atendimento

Forma como o órgão contata o 

cidadão
Horário / Dias de atendimento

 Site wwww.sefaz.go.gov.br, 

banner COÍNDICE.

Site http://www.sefaz.go.gov.br/ Virtual: Ininterrupto (24 hs)Acesso aos valores de repasses de 

ICMS aos municípios, bem como 

demais relatórios referentes ao 

IPM

Acessar o site 

http://www.sefaz.go.gov.br/, 

banner "COÍNDICE".
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