
Gestão Eletrônica de Bancos

Sistema  integrado  com  a  Nota  Fiscal  Eletrônica  que  possibilita  a 
gerência em arrecadação do ISSQN das Instituições Financeiras no município, 
e é capaz de auxiliar completamente aos setores de fiscalização e gestão de 
tributos,  facilitando a  verificação das informações prestadas pelos bancos e 
cooperativas  de crédito.  O sistema fornece gráfico  e relatórios  para melhor 
visualização  da  área  de  gestão  da  prefeitura.  Este  software  apresenta 
ferramentas de ultima geração no que diz respeito ao desenvolvimento web, 
com  a  base  de  dados  armazenada  em  servidores  americanos.  Logo  não 
importa quantos arquivos são importados, o armazenamento é quase infinito e 
o tempo de resposta do sistema chega há 0,2 segundos.     

Resumo das funcionalidades do sistema:

Gráfico: Visitando a aba Análise > Painel  de Controle, temos no gráfico de 
Finanças,  a  opção  “Instituições  Financeiras”,  que  apresenta  os  valores  de 
ISSQN gerados e arrecadados pelo município durante o dia, mês ou ano.

Relatório  de  Arrecadação  por  Instituição: Nesta  opção  que  fica  na  aba 
Análise, basta informar uma data inicial e uma data final para que seja gerado 
um relatório com a arrecadação das instituições financeiras do Município.

Cadastro  e  gerenciando  as  Instituições  Financeiras: O  cadastro  das 
Instituições Financeiras é realizado pela própria instituição como já é feito na 
Nota Fiscal Eletrônica, e o gerenciamento destes cadastros é feito através da 
aba Gestão > Instituições Financeiras. Nesta aba, a prefeitura poderá cadastrar 
editar e visitar um banco ou credora. A solicitação de cadastro fica pendente de 
um aceite da prefeitura, que ao liberar, já pode ser acessado e a instituição já 
pode realizar suas obrigações tributárias.

Cadastro e gerenciando  as Filiais das Instituições: O cadastro das Filiais 
da Instituições Financeiras é realizado pela própria instituição como já é feito 
na Nota Fiscal Eletrônica, e o gerenciamento destas filias é feito através da aba 
Gestão > Filiais. Nesta opção podemos editar o cadastro da filial  e também 
verificar o Raio-X desta filial,  facilitando a fiscalização das filias bancárias e 
credoras, pois o Raio-x irá apresentar exatamente onde está o problema a ser 
tratado.



Cadastrando e gerenciando Tarifas Padrão: Para facilitar para as instituições 
financeiras, cedemos a opção de importar as tarifas que a mesma utiliza, e 
também caso seja  necessário,  pode ser  adicionado tarifas manualmente.  O 
ISSBancos,  também  disponibiliza  algumas  Tarifas  Padrão  para  que  sejam 
utilizadas. Estas tarifas podem ser gerenciadas através da aba Gestão > Tarifas 
Padrão.

Plano de Contas: As Instituições Financeiras são obrigadas a informar seus 
balancetes mensais mediante ao Plano de Contas COSIF estabelecido pelo 
Banco Central, e para fazê-lo, basta importar o plano de conta na aba Gestão > 
Plano de Contas, que é uma opção interna das Instituições Financeiras, estas 
contas após serem importadas, podem ser atreladas a uma Tarifa Padrão.

Tarifas Padrão: A Instituição Financeira,  também tem a opção de adicionar 
Tarifas Padrão, que posteriormente serão atreladas a uma conta COSIF. Dentro 
da aba Gestão > Tarifa Padrão, pode-se também editar as tarifas e informar se 
as contas atreladas a esta tarifa são tributadas, isentas, suspensas, ou que não 
incidem ISS. Após esta configuração da tarifa,  ela  passa por aprovação da 
Prefeitura.

Declarações  ou  Balancetes  Mensais: Para  declarar  sua  movimentação 
mensal sob as contas COSIF antes importadas, basta acessar a aba Ação > 
Declarações. Clicando em Importar declaração, basta informar de qual Filial é 
aquela declaração e depois basta selecionar o arquivo. Importando o arquivo, 
automaticamente o  sistema gera a escrituração do serviço tomado. Por  fim 
basta gerar a guia de ISS para pagamento.
    


