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Associado ao e-Dec - Domicílio Eletrônico do Contribuinte e ao e-Fiscal - Fiscalização Eletrônica, 

o e-Processo veio para revolucionar a interação entre o Fisco Municipal e o Contribuinte, 

permi�ndo o intercâmbio de informações e documentos em tempo real estando o 
contribuinte onde es�ver. 

O contribuinte, ao receber uma No�ficação ou In�mação do Fisco Municipal, poderá cumprir 
esta No�ficação ou In�mação de forma eletrônica, ou seja, recebe pelo seu Domicílio Eletrônico, 
digitaliza os documentos exigidos e envia eletronicamente através do seu Domicílio Eletrônico. 
Esta documentação gera um Processo Digital e a par�r daí o contribuinte acompanha todos os 
passos deste processo, inclusive podendo pe�cionar, fazer impugnações, apresentar recursos, 
dentre outros atos.

O sincronismo que a modernidade tem exigido não podia deixar de chegar ao Fisco Municipal 
que precisa estar onde o contribuinte es�ver e, na grande maioria das vezes, seus “braços” não 

conseguem. O e-Processo aproxima de forma eletrônica estes dois atores da economia municipal, 

sem exigir que estejam fisicamente próximos, mantendo o princípio de impessoalidade como o 
norteador das relações.

O que significa o Processo Digital?  

Com simples toques no mouse o Fiscal gera todos os atos fiscais e encaminha 
eletronicamente  para o contribuinte, criando sempre que necessário o 
Processo Digital. A cada processo criado pela Fiscalização o contribuinte é 

alertado no seu e-Dec e a integração é imediata. Todas as ações, tanto do 

Fisco, quanto do contribuinte são validadas através do registro de 
Login/Cer�ficado Digital o que confere credibilidade a todo o sistema.

Tudo de forma digital, sem a necessidade de comparecer presencialmente 
na repar�ção. Isto é pioneiro no Brasil. Saquarema saiu na frente, não só no
Estado do Rio, mas no Brasil com esta implantação, sempre atuando na 
Modernização Tributária, no interesse público e pensando no contribuinte. 

MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA INOVADORA

e-PROCESSO - APROXIMANDO O FISCO DO CONTRIBUINTE 

A tecnologia aplicada com inteligência em favor do contribuinte.

PROCESSO  DIGITALe-Processo
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