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VERSÃO 1.0

POSTO FISCAL VIRTUAL



O que é o Posto Fiscal Virtual 1.0?

Trata-se de nova funcionalidade disponibilizada através do
Ambiente Seguro da SEFAZ que possibilita ao transportador realizar
com antecedência as seguintes ações:

Registro de Notas Fiscais através de MDF-e (em trânsito);

Visualização das NFE’s com pendências solucionáveis pelo 
contribuinte;

Emissão e envio de DAE’s via e-mail.



Principais vantagens do Posto Fiscal Virtual 1.0

Possibilidade 
de resolução 

de pendências 
com 

antecedência.

Praticidade no 
envio de 
DAE’s ao 

cliente via e-
mail pelo 

transportador.

Redução 
significativa 
do tempo de 
permanência 

no Posto 
Fiscal.

Diminuição de 
custos do 

transportador 
e contribuinte.

Proporciona ao 
contribuinte 

mais agilidade 
no recebimento 

das mercadorias.



Condições de uso do Posto Fiscal Virtual 1.0
Ambiente Seguro SEFAZ – CE

Abertura da Ação Fiscal a partir MDFE do contribuinte

1. O transportador ou contribuinte deve estar cadastrado no Ambiente Seguro da SEFAZ;

2. O MDF-e deve estar em trânsito (Não Encerrado);

3. O MDF-e a ser registrado deve ser aquele cuja mercadoria será efetivamente descarregada no CE;

4. Empresas que transportam correspondências e volumes acompanhados somente de declaração devem
relacioná-las em CTE’s em separado.



O Posto Fiscal Virtual 1.0 não contempla:

▪ A utilização por empresas não cadastradas no Ceará;

▪ O registro de Notas Fiscais cuja mercadoria já esteja de posse do destinatário;

(Caso em que o registro de dará via TRAMITA)

▪ MDF-e encerrado antes da chegada no Ceará (Redespacho/Baldeação).



Posto Fiscal Virtual 1.0 – acompanhamento das ações fiscais

Ambiente Seguro SEFAZ – CE
Acompanhamento das ações fiscais geradas



Posto Fiscal Virtual 1.0 – acompanhamento das pendências

Ambiente Seguro SEFAZ – CE
Visualização e saneamento prévio de pendências



Emissão de DAE e Envio por E-mail



Posto Fiscal Virtual 1.0 – visão Posto Fiscal

Análise e homologação das ações fiscais geradas pelo contribuinte no SITRAM 



Exemplo de         
e-mail enviado ao 

contribuinte



Cadastro ao ambiente seguro da SEFAZ

Contribuinte Acessa  o site da sefaz  (www.sefaz.ce.gov.br)

Serviços

Serviços mais utilizados

Ambiente Seguro

Criar usuário

Informa o n° CPF

Clica no vínculo 

E vai respondendo as perguntas 

No final, vai sair um Contrato

Imprime

assina

Envia o contrato assinado junto com o documento com foto para endereço de e-mail de algum 
Núcleo da Sefaz solicitando o desbloqueio da senha.



Cadastro ao ambiente seguro da SEFAZ



Cadastro de dependente ao ambiente seguro da SEFAZ



OBRIGADO!

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE MERCADORIAS - COFIT

NÚCLEO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÕES FISCAIS INTEGRADAS NO 
TRÂNSITO - NUMIT


