
 

 
II CONGRESSO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - O SERVIDOR FAZENDÁRIO E 

SEU PAPEL NO TRABALHO COLABORATIVO  
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 Publicado no DOE(Pa) de 03.11.21. 

 

PROJETO BOAS PRÁTICAS FAZENDÁRIAS 

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

1.1 O Projeto “BOAS PRÁTICAS FAZENDÁRIAS”, constitui-se em um desenho de incentivo e 
reconhecimento das diferentes frentes de inovação no cotidiano de trabalho da SEFA/PA, 
possibilitando a valorização e engajamento dos servidores nas metas da Secretaria, nas melhorias 
das rotinas de trabalho, no bem-estar dos servidores fazendários em diferentes perspectivas, e 
principalmente, na melhoria contínua dos serviços entregues à sociedade paraense. As ações 
selecionadas serão apresentadas nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, durante o II Congresso 
de Gestão Fazendária. 

1.2 O II Congresso de Gestão Fazendária, ocorre bienalmente, e objetiva oportunizar a integração 
institucional, no âmbito da Governança Pública, para melhoria contínua dos resultados e missão 
da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), e ainda, busca congregar gestores de 
todos os níveis hierárquicos e servidores representantes, no âmbito da gestão fazendária a 
reflexão sobre o trabalho colaborativo e conexões inovadoras. 

1.3 O projeto “BOAS PRÁTICAS FAZENDÁRIAS”, nasce a partir das demandas do I Congresso, 
em 2019, quando os servidores apresentaram como demanda o reconhecimento de práticas 
colaborativas em todos os municípios do Pará, de atuação do fisco. Com isso, pretende-se 
valorizar práticas laborais implementadas entre 2020 e 2021, e ainda, ideias de projeto planejadas 
para o próximo ano. 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1 Gestores fazendários e dois (02) servidores representantes por Unidade da SEFA/PA, 
intitulados de “delegados”, sendo um (01) do Grupo da Carreira de Administração Tributária (CAT) 
e um (01) do Grupo Administrativo. 

3. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Cada unidade seleciona em reuniões e espaços interativos, até duas ações realizadas ou a 
ser realizada em 2022. 

3.2 Cada ação, de boas práticas, selecionada é vinculada a um Banner. 

3.3 É considerado boas práticas as ações implementadas (ou a implementar em 2022) pela 
unidade organizacional fazendária de maneira proativa, explicando no Banner, o objetivo da ação, 
como foi (ou será) aplicada na organização, ou seja,a memória visual (ou dados sobre resultados 
esperados). 

3.4 Pode-se tratar de ações do grupo CAT ou do Grupo Administrativo, ou uma ação articula entre 
o setor, ou ainda, entre o setor com outros setores/unidades. 

3.5 É obrigatória a apresentação dos trabalhos pelos representantes, intitulados de “delegados”, 
ambos apresentam uma ou duas ações submetidas neste edital. 

3.6 A seleção dos “delegados” deve ser realizada de forma participativa, assim como a ação 
apresentada, considerando o envolvimento do servidor na ação e/ou na articulação da mesma. 

4. APRESENTAÇÃO E LINHAS DE TRABALHO 

4.1 A apresentação será em formato de Banner impresso. Deve seguir o modelo (template) 
disponível no site da Escola Fazendária (EFAZ) – link: http://efaz.sefa.pa.gov.br/documentos/. 
Quanto à confecção do banner, ele deverá ser apresentado no padrão/tamanho: 1,20 x90 m; 



 

Fonte: mínimo 28; Título, nome dos autores, nome da Unidade Fazendária e Linha relacionada, 
conforme abaixo: 

Linha 1 - Prática na linha da Gestão Fazendária e transparência fiscal 

Linha 2 – Gestão de Pessoas e práticas de bem-estar 

Linha 3 – Sistemas e Tecnologias da Informação 

Linha 4 – cidadania fiscal 

Linha 5 – Administração Tributária e Contencioso Fiscal 

Linhas 6 - Cadastro e Obrigação Tributária 

Linha 7 – Fiscalização e Inteligência Fiscal 

Linha 8 - Serviços ao Contribuinte 

Linha 9 – Administração Financeira e Gastos Públicos 

Linha 10 – Trabalho em parcerias com agentes externos a SEFA 

Linha 11 – Ações voltadas ao funcionamento das unidades fazendárias. 

 

5. CRONOGRAMA 

Atividades Datas 
Lançamento do Edital do Projeto “BOAS PRÁTICAS 
FAZENDÁRIAS”  

29/10/2021 

Webinar de lançamento e orientações. a ser enviado o convite por 
e-mail.  

04/11/2021 às 9h 

Reunião Setorial - para debate sobre a seleção das ações e dos 
delegados (administrativo e CAT)  

até o dia 05/11 

Envio dos nomes dos Delegados e do Título da ação (ações) 
selecionadas, para o e-mail: efaz-capacitacao@sefa.pa.gov.br  

até o dia 05/11 

Envio dos planos de viagem dos delegados  até o dia 08/11 
Divulgação da lista de delegados e banner por Unidade no site da 
EFAZ  

08/11 

Entrega do Banner impresso para organização da apresentação 
(no momento do credenciamento)  

18/11 

 

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR 

Secretário de Estado da Fazenda 


