CEFITEM.net
Centro de Fiscalização Tributária Eletrônica Municipal
Política de Privacidade
Data de Entrada em Vigor: quarta-feira, 26 de junho de 2019

O Centro de Fiscalização Tributária Eletrônica Municipal - CEFITEM é uma
plataforma oficial de relacionamento administrativo, no âmbito jurídico tributário, em
que o município, na condição de sujeito ativo, e o(a) contribuinte, na condição de sujeita
passiva, comunicam-se eletronicamente com o fito de facilitar o cumprimento das
obrigações tributárias acessórias para a contribuinte fiscalizada, bem como facilitar a
fiscalização das ações fazendárias pelo município.
Os municípios que utilizam esta plataforma respeitam a sua privacidade, e
querem que você entenda como utilizamos as informações que você transmite ao utilizar
o nosso website e aplicativos.

1. INFORMAÇÃO E DOCUMENTO ENVIADOS E COLETADOS
Nós coletamos 3 tipos de informações dos usuários(as) do Site: (a)
Informações Pessoais de Identificação, (b) Informações Profissionais de Identificação,
(c) Informações Contábeis da Contribuinte.
a. Informações Pessoais de Identificação são informações que te identificam
pessoalmente o usuário(a) do(a) contribuinte, tais como nome, CPF, contato, função,
etc. Tais informações são obtidas a partir da inserção delas no Site pelo usuário(a), e
são utilizadas, para confirmar o vínculo com a contribuinte, bem como para
autenticação no sistema;
b. Informações Profissionais de Identificação são informações que te identificam
profissional com a contribuinte, tais como nome empresarial, CNPJ, endereço,
número de telefone e e-mail coorporativos, etc. Tais informações são obtidas a partir
da inserção delas no Site pelo usuário(a), e são utilizadas, para confirmar o vínculo
dele com a contribuinte, bem como para autenticidade da documentação enviada;
c. Informações Contábeis da Contribuinte são informações técnicas referentes às
demonstrações contábeis, notadamente as previstas em legislação, ao qual deve
propiciar revelação suficiente sobre a entidade, de modo a facilitar a identificação
das receitas tributáveis, para efeito de incidência do Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza.
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2. UTILIZAÇAO DAS INFORMAÇÕES E DOS DOCUMENTOS
Todas as informações e documentos enviados pelo(a) contribuinte ao site
são encaminhados, de forma compulsória, ao município competente que iniciou a ação
de fiscalização tributária.

3. ACESSO E EXCLUSÃO
As informações e os documentos enviados pelo(a) contribuinte ao município,
na condição de sujeito ativo da relação jurídico tributário, serão armazenados durante o
prazo máximo de cinco anos, contados a partir da realização da homologação do
lançamento tributário, referente aos fatos geradores praticados pela contribuinte.
Se a contribuinte quiser informações sobre como acessar ou excluir sua
conta, entre em contato conosco em suporte@cefitem.net .

4. RESPONDENDO A SOLICITAÇÕES LEGAIS
As informações e documentos enviados poderão ser acessados, retidos ou
compartilhados diretamente com o ente fiscalizador ou em resposta a uma solicitação
judicial.
As informações e documentos enviados também poderão ser acessados,
retidos ou compartilhados por pessoas físicas ou jurídicas contratadas pelo município
fiscalizador, para prestar serviços de assessoria e/ou consultoria tributária.
Por fim, as informações e documentos enviados poderão ser acessados,
retidos ou compartilhados para atender a demandas de órgão e instituições oficiais
fiscalizadores.

5. ENDEREÇO IP
Os nossos servidores coletam automaticamente informações do seu
computador quando você visita nosso Site, incluindo o seu endereço IP. (O seu endereço
IP é um número que permite que o computador conectado à Internet saiba para onde
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devem ser enviadas as informações – como a página da web que você está visitando). O
endereço IP não identifica o usuário pessoalmente.

6. COOKIES
Para fazer com que o nosso Site atenda melhor às necessidades de nossos
usuários, nós utilizamos um recurso padrão encontrado em seu navegador de Internet,
chamado “cookie”, para registrar cada usuário individualmente. É um número de
identificação anônimo e aleatório que fica registrado em seu computador.

7. WEB BEACONS
Nós (ou os nossos provedores de serviços terceirizados) podemos usar uma
tecnologia de software chamada “web beacons” (também conhecido como “clear gifs”,
“web bugs” ou “pixel tags”) ou outras tecnologias similares conectadas aos nossos Sites.
Web beacons são pequenos gráficos com uma identificação única, com função similar
aos cookies.

8. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS INTERNACIONAIS
Temos sede na República Federativa do Brasil, e, independentemente de onde
você utilize a plataforma do CEFITEM.NET ou forneça, de outra forma, informações
para aos destinatários, as informações podem ser transferidas e mantidas em servidores
localizados fora deste país. Observe que as leis, regulamentos e normas do país no qual
as informações são armazenadas podem ser diferentes do que está em vigor em seu
próprio país. Ao utilizar nossos Serviços, você consente com esta coleta, transferência,
armazenamento e processamento de informações no Brasil e/ou em outros países.

9. SEGURANÇA
O Centro de Fiscalização Tributária Eletrônica Municipal - CEFITEM
procura assegurar que as Informações Pessoais de Identificação que você fornece estão
em um ambiente seguro. Contudo, por mais que o nosso sistema seja seguro, nenhum
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sistema de segurança é completamente impenetrável. Sendo assim, não temos como
garantir segurança absoluta de nosso banco de dados, e nem podemos garantir que as
Informações Pessoais e profissionais de Identificação, bem como as informações
contábeis que foram fornecidas, não possam ser interceptadas quando a transmissão é
feita pela Internet.
Caso identifiquemos uma violação ou invasão em nossos sistemas, podemos
tentar notificá-lo eletronicamente para que você tome as medidas protetivas que ache
necessárias. Ao fornecer Informações Pessoais de Identificação em nossos Sites, você
concorda que nós podemos nos comunicar com você eletronicamente sobre segurança,
privacidade e questões administrativas relacionadas ao seu uso de nosso Site. Além disso,
caso ocorra uma violação ou invasão, nós podemos inserir um comunicado em nosso Site,
realizar um contato pessoal ou por telefone ou enviar referido comunicado ao e-mail que
você nos informou.
10. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade pode se alterada de tempos em tempos. Quando este
for o caso, atualizaremos também a data da “Última Atualização”, localizada no fim desta
Política de Privacidade.

Última atualização: 26 de Julho de 2019.

Página 4 de 4

