
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 

 

PORTARIA SEFAZ Nº 1967, de 29 de dezembro de 2003. 

 

Regulamenta a forma de cálculo da 

produtividade dos Agentes do Fisco, 

relativa a percepção da Função Especial 

Comissionada, FEC, e do Ressarcimento de 

Despesas de Atividade Fiscal, REDAF, e 

adota outras providências. 

 

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

42, § 1o, inciso II, da Constituição do Estado, e de acordo com as Leis 1.208 e 1.209, 

regulamentadas pelos Decretos 1.141 e 1.144, de 7 e 12 de março de 2002, 

respectivamente, e ainda o disposto no inciso I do art. 15 do Regimento Interno desta 

Secretaria, aprovado pelo Decreto 432, de 28 de abril de 1997. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Disciplinar, no âmbito da Secretaria da Fazenda, a aplicação das 

normas reguladoras da FEC e do REDAF aos Agentes do Fisco, ocupantes de cargo de 

provimento efetivo da carreira estruturada de Auditor de Rendas e Agente de Fiscalização e 

Arrecadação, que se encontram ativos em exercício, alcançados pelo art. 4º da Lei 1.208 e 

art. 1º da Lei 1.209, ambas, de 21 de fevereiro de 2001. 

 

Art. 2º Os agentes do Fisco, para efeito de cálculo da produtividade, 

necessária à percepção da FEC e do REDAF, deverão comprovar os trabalhos realizados 

mediante a apresentação de relatório de atividades fiscais.  

 

§ 1º O relatório previsto no caput terá periodicidade mensal podendo, a sua 

entrega, ser prorrogada uma única vez, desde que: 

 

I – o interessado requeira a sua prorrogação ao Delegado da Receita Estadual; 

 

II – o pedido seja deferido pela autoridade requerida. 

 

§ 2º A designação para execução de atividade especial suspende a análise do 

relatório prorrogado que será analisado em conjunto com o próximo relatório sujeito à 

pontuação. 

 

§ 3º Em caso de prorrogação será considerado como de efetivo exercício, sem 

prejuízo da remuneração e com direito a percepção da FEC e do REDAF durante o período da 

prorrogação. 

 



§ 4º Da pontuação obtida na análise do relatório final, serão descontados os 

pontos relativos à FEC e ao REDAF, atribuídos para pagamento do período prorrogado, na 

conformidade do § 3º. 

 

Art. 3º Os relatórios de atividades fiscais serão entregues: 

 

I – até o 3o dia útil do mês subseqüente ao de referência, na Delegacia da 

Receita Estadual de sua lotação ou exercício, ou na unidade fiscal em que estiver exercendo 

suas atribuições, pelos agentes, mediante protocolo na via do REMAF a eles destinadas; 

 

II – até o 5o dia útil do mês subseqüente ao de referência, na Coordenadoria 

de Recursos Humanos, pelas Delegacias da Receita Estadual em: 

 

a) Palmas; 

 

b) Paraíso; 

 

c) Miracema; 

 

d) Porto Nacional. 

 

III – até o 6o dia útil do mês subseqüente ao de referência, na Coordenadoria 

de Recursos Humanos, pelas demais Delegacias da Receita Estadual. 

 

IV – até o 7o dia útil do mês subseqüente ao de referência, na unidade de 

avaliação, pela Coordenadoria de Recursos Humanos. 

 

Parágrafo único. Os relatórios serão entregues na unidade de avaliação com as 

informações dos dias de atraso, por etapa, se houver. 

 

Art. 4º A produtividade necessária à percepção da FEC será calculada de 

acordo com os pontos atribuídos às atividades constantes dos Anexos I e II do Decreto 

1.144, de 12 de março de 2001, na conformidade dos §§ 1o e 2o. 

 

§ 1º O Anexo I do Decreto 1.144 refere-se às atividades de auditoria de 

empresa. 

 

§ 2º O Anexo II do Decreto 1.144 referem-se às atividades de fiscalização de 

mercadorias em trânsito. 

 

Art. 5º A produtividade necessária à percepção do REDAF será calculada de 

acordo com os pontos atribuídos às atividades constantes das Tabelas I e II do Anexo II do 

Decreto 1.141, de 7 de março de 2001, na conformidade dos §§ 1o e 2o. 

 

§ 1º A Tabela I do Anexo II do Decreto 1.141 refere-se às atividades de 

auditoria de empresa; 

 

§ 2º A Tabela II do Anexo II do Decreto 1.141 refere-se às atividades de 

fiscalização de mercadoria em trânsito;  

 

Art. 6º A freqüência individual será aferida pela chefia imediata e se dará 

mediante a aplicação da tabela de supressão de pontos prevista no Anexo IV do Decreto 

1.144, de 12 de março de 2001, por meio do formulário Avaliação Mensal de Desempenho 



Individual, devendo ser preenchido o campo correspondente à falta incorrida pelo Agente do 

Fisco. 

 

§ 1º A freqüência prevista no caput deverá conter as assinaturas da chefia 

imediata e do Agente do Fisco avaliado, sob pena de não surtir efeito. 

 

§ 2º Considera-se chefia imediata, para efeitos desta Portaria, o ocupante de 

cargo em comissão ou função gratificada, responsável diretamente pela supervisão das 

atividades do avaliado. 

 

Art. 7º A avaliação das atividades fiscais visa aferir o desempenho individual 

ou conjunto no alcance dos índices em relação às metas institucionais fixadas pela Comissão 

de Fixação de Metas. 

 

Art. 8º O resultado da avaliação das atividades fiscais gera efeitos financeiros 

para pagamento da FEC e do REDAF. 

 

Art. 9º Em caso de licença ou afastamento do Agente do Fisco com direito à 

percepção da FEC o valor a ser pago será igual ao do mês imediatamente anterior. 

 

Art. 10. Aos Agentes do Fisco designados para execução de trabalho em 

conjunto será atribuída a pontuação da produtividade alcançada no período avaliado, 

acrescida de vinte por cento, distribuídos eqüitativamente entre os participantes. 

 

Art. 11. Compete à Comissão Permanente de Avaliação, CPA, a análise dos 

relatórios de atividades fiscais dos Agentes do Fisco com a finalidade de aferir a pontuação 

alcançada de acordo com os pontos atribuídos aos trabalhos desenvolvidos e aos 

documentos constantes dos relatórios. 

 

Art. 12. A CPA divulgará, por meio da Intranet, até o último dia do mês 

subseqüente ao da entrega dos relatórios, a conclusão das avaliações de todos relatórios de 

atividades fiscais, REMAF, na conformidade do relatório denominado Consolidação das 

Avaliações dos Relatórios de Atividades Fiscais. 

 

Parágrafo único. O relatório previsto no caput deverá: 

 

I – conter as informações por delegacia e por cargo de Agente do Fisco, 

contendo: o ano e o mês de referência, os pontos relativos ao REDAF e a FEC informados no 

REMAF, os atribuídos pela unidade de avaliação e a diferença, se houver, o valor 

correspondente ao REDAF e a FEC a serem pagos aos Agentes do Fisco. 

 

II – ser enviado, mensalmente, às delegacias da receita estadual, para 

divulgação aos Agentes do Fisco. 

 

Art. 13. O Agente do Fisco ao tomar conhecimento de sua avaliação poderá 

manifestar sua discordância em relação aos resultados apresentados pela CPA em até 

sessenta dias após a data de sua ciência. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de discordância, o Agente do Fisco deverá 

formular recurso em formulário denominado Recurso de Avaliação, que será julgado pela 

autoridade requerida, no prazo de quinze dias, juntando as provas que julgar necessárias, 

inclusive, o Demonstrativo de Conferência de Pontos por Empresa e o Demonstrativo de 

Conferência de Pontos por REMAF-1, fornecidos pela Unidade de Avaliação. 



Art. 14. O Diretor de Administração deverá julgar os recursos interpostos 

quanto ao resultado da avaliação no prazo de quinze dias, anexando-se à sua Decisão, o 

Demonstrativo de Conferência de Pontos por Empresa e o Demonstrativo de Conferência de 

Pontos por REMAF-1, no qual deverão ser destacados os itens considerados divergentes dos 

constantes do relatório do requerente. 

 

Art. 15. O Agente do Fisco poderá recorrer ao Secretário da Fazenda caso 

discorde da decisão proferida pelo Diretor de Administração, no prazo de trinta dias, 

contados a partir da data de sua ciência. 

 

Parágrafo único. O recurso deverá ser fundamentado em relação aos fatores 

de supressão descritos no relatório de Avaliação Mensal de Desempenho Individual e aos 

itens para os quais haja discordância com a pontuação atribuída, devendo encaminhá-lo ao 

Secretário da Fazenda, o qual deverá manifestar-se no prazo de até quinze dias após o 

recebimento do recurso. 

 

Art. 16. Será glosada a produtividade do auto de infração julgado 

improcedente por unanimidade, em segunda instância administrativa, nulo ou arquivado e 

os valores pagos correspondentes à FEC e ao REDAF serão ressarcidos ao Erário Público do 

Estado do Tocantins. 

 

Parágrafo único. O ressarcimento previsto no caput será efetuado por meio de 

desconto do pagamento da FEC e do REDAF do Agente do Fisco no mês subseqüente ao da 

edição do acórdão. 

 

Art. 17. O Contencioso Administrativo Tributário, CAT, informará os autos de 

infração julgados improcedentes, nulos ou arquivados, na conformidade do art. 16, até o 5o 

dia útil do mês subsequente ao da edição do acórdão: 

 

I – à Coordenadoria de Recursos Humanos; 

 

II – aos Agentes do Fisco responsáveis pela autuação. 

 

§ 1º A informação prevista no caput deverá conter a identificação do 

contribuinte, o número e a data de lavratura do auto de infração, o valor julgado 

improcedente, ementa e número do acórdão e a data da sessão de julgamento. 

 

§ 2º Na hipótese de discordância do julgamento que resultou a improcedência 

da reclamação do crédito tributário, o Agente do Fisco deverá formular recurso ao Diretor da 

Receita, juntando as provas que julgar necessárias. 

 

§ 3º O Diretor da Receita, no prazo de quinze dias, proferirá sua decisão nos 

recursos apresentados na conformidade do § 2º. 

 

Art. 18. O Delegado da Receita Estadual, em primeira instância, e o Diretor 

da Receita, em segunda instância deverão informar, os termos de apreensão julgados 

improcedentes, até 5o dia de cada mês: 

 

I – à Coordenadoria de Recursos Humanos; 

 

II – aos agentes do fisco responsáveis pela apreensão. 



Parágrafo único. A informação prevista no caput deverá conter a identificação 

do contribuinte, o número e a data de emissão do termo de apreensão, o valor julgado 

improcedente, o mês e o resumo da decisão. 

 

Art. 19. Não haverá supressão de pontos decorrentes de serviço especial ou 

de trabalho que não tenha surtido efeito financeiro para pagamento de REDAF e FEC aos 

Agentes do Fisco. 

 

Art. 20. É facultado à unidade de avaliação propor as alterações consideradas 

necessárias para sua melhor operacionalização em relação aos critérios e procedimentos 

estabelecidos para avaliação dos relatórios. 

 

Art. 21. Caberá ao Diretor da Receita resolver os casos omissões e dirimir 

eventuais dúvidas decorrentes da aplicação desta Portaria. 

 

Art. 22. Esta Portaria deverá ser regulamentada mediante a edição de 

instrução normativa pelo Superintendente de Gestão Tributária dos atos necessários à 

regulamentação da forma de elaboração, apresentação e avaliação do relatório de atividades 

fiscais. Redação dada pela Portaria Sefaz nº 1.588, de 29.11.10. 

Parágrafo único. O Superintendente de Gestão Tributária pode incluir ou 

alterar formulários necessários à elaboração e apresentação dos relatórios fiscais. Redação 

dada pela Portaria Sefaz nº 1.588, de 29.11.10. 
 

Redação anterior: 
Art. 22. Esta Portaria deverá ser regulamentada no prazo de trinta dias após a 

sua publicação, mediante a edição de instrução normativa pelo Diretor da Receita dos atos 
necessários à regulamentação da forma de elaboração, apresentação e avaliação do relatório de 
atividades fiscais. 

 

Art. 23. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução/SEFAZ no 63/96, de 8 de março de 1996; 

 

II – a Portaria SEFAZ no 529, de 26 de abril de 2001. 

 

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a 

partir do dia 1o de janeiro de 2004. 

 

 

 

JOÃO CARLOS DA COSTA, 

Secretário. 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.E. 

 


