
 
 
PORTARIA SEFAZ Nº 1288, de 11 de novembro de 2011. 

 

 

Institui o Escritório de Projetos Data Warehouse da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins – EP/ 

DW/SEFAZ, dispõe sobre seus objetivos e atribuições e dá 

outras providências. 

 

 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1o, 

incisos I e IV, da Constituição Estadual, e o art. 15, incisos I e V, do Anexo I ao 

Decreto Nº 432, de 28 de abril de 1997, e considerando ser função típica do Agente do 

Fisco a execução de trabalhos específicos de fiscalização, arrecadação, auditoria e 

corregedoria fazendária,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Escritório de Projetos Data Warehouse da Secretaria da Fazenda - 

EP/DW/SEFAZ, que tem como objetivo a implantação, coordenação e o 

desenvolvimento de produtos e serviços com o uso da Tecnologia da Informação 

utilizando o Software Audit Command Language – ACL. 

 

Art. 2º O EP/DW/SEFAZ será subordinado à Superintendência de Gestão Tributária, 

tendo como atribuições as seguintes atividades: 

 

 

I. Realizar consultoria quanto às funcionalidades e utilização do Escritório de 

Projetos do Data Warehouse - EP/DW/SEFAZ; 

II. Elaborar, avaliar e revisar os scripts gerenciais e operacionais, direcionados ao 

processo de fiscalização tributária; 

III. Promover o suporte e manutenção dos scripts em atividade; 

IV. Coordenar as demandas corretivas e evolutivas dos scripts; 

V. Estabelecer parâmetros para a publicação dos scripts na rede da SEFAZ/TO; 

VI. Promover capacitação para o desenvolvimento e utilização dos scripts nos 

âmbitos gerencial e operacional. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

a partir de 01 de novembro de 2011. 

 

 

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS 

Secretário da Fazenda 



 
 

 

PORTARIA SEFAZ Nº 1289 , de 11 de novembro de 2011. 

 

 

Constitui a equipe de trabalho do Escritório de 

Projetos Data Warehouse da Secretaria da Fazenda 

do Estado do Tocantins – EP/DW/SEFAZ e dá outras 

providências. 

 

 

 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, 

§1o, incisos I e IV, da Constituição Estadual, e o art. 15, incisos I e V, do Anexo 

I ao Decreto Nº 432, de 28 de abril de 1997, e considerando ser função típica 

do Agente do Fisco a execução de trabalhos específicos de fiscalização, 

arrecadação, auditoria e corregedoria fazendária, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Designar os servidores a seguir identificados para, sob a coordenação 

do primeiro, comporem a equipe de trabalho do Escritório de Projetos Data 

Warehouse da Secretaria da Fazenda EP/ DW/SEFAZ: 

 

I – Marcus Augusto Hein Rodrigues – Auditor Fiscal da Receita Estadual; 

II – Luciene Souza Guimarães Passos – Auditor Fiscal da Receita Estadual; 

III – Vanderlei Muller - Auditor Fiscal da Receita Estadual; 

IV – José Carlos Castro Macedo - Auditor Fiscal da Receita Estadual. 

 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 01 de novembro de 2011. 

 

 

 

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS 

Secretário da Fazenda 

 


