
Nota Fiscal Eletronica:

Sistema de gestão do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, onde é 

controlada  toda  a  escrituração  dos  contribuintes,  e  acompanhando a  arrecadação  do 

tributo através de inúmeros relatórios e gráficos auto-didáticos. Com o sistema de Nota 

Fiscal  Eletrônica  ISSIntel,  o  município  pode  ter  acesso  a  todas  as  informações 

necessárias  para  a  gestão  e  fiscalização  do  ISS,  possibilitando  identificar  todas  as 

divergências existentes no município.

Resumo das funcionalidades do sistema:

Menu de inicio:

Menu onde o usuário com o perfil previamente definido pode visualizar os alertas 

selecionados  pelo  sistema,  para  obter  com  precisão  e  agilidade  as  informações 

necessárias. 

Os alertas: Apontam onde estão os problemas encontrados no sistema. 

Alerta de Cadastro: 

Contribuintes não cadastrados: Todos os contribuintes importados pelo CCM são pré 

cadastrados no ISSIntel,  posteriormente cada contribuinte deverá acessar o ISSIntel e 

criar sua própria conta de usuário. Os alertas apontam quais contribuintes não acessaram 

o sistema e ainda não estão totalmente cadastrados. 

Não  utilização  do  sistema: Aponta  os  contribuintes  que  utilizam  pouco  ou  nada  o 

sistema de Notas Fiscais Eletrônicas.



Alerta de Escrituração:

Divergência: Alerta  que  indica  todas  as  divergências  em escriturações,  mostrando  a 

escrituração do prestador e do tomador, destacando o motivo da divergência e o grau de 

relevância do mesmo.

Não  Recolhimento  ISS  retido: Contribuintes  com  escriturações  de  ISS  retido  não 

recolhidos.

Não Recolhimento ISS tributado: Contribuintes com escriturações de ISS tributado não 

recolhidos.

Pendentes: Contribuintes com escriturações pendentes de aceite do tomador.

Alertas de Guia:

Guias vencidas ISS fixo: Contribuintes com guias de ISS fixo atrasadas, discriminando a 

data do vencimento, o valor do ISS e o numero de guias vencidas.

Guias  vencidas  ISS  retido: Contribuintes  com  guias  de  ISS  retido  atrasadas, 

discriminando a data do vencimento, o valor do ISS e o numero de guias vencidas.

Guias  vencidas  ISS  tributado: Contribuintes  com guias  de  ISS  tributado  atrasadas, 

discriminando a data do vencimento, o valor do ISS e o numero de guias vencidas.



Guias vencidas regime estimativa:  Contribuintes com guias do regime de estimativa 

atrasadas,  discriminando a data  do vencimento,  o valor  do ISS e o numero de guias 

vencidas.

Menu de Analise:

Permite a gestão do município por meio de gráficos e relatórios que demonstram 

dados  de  extrema  relevância.  Lançamento  de  todos  os  cadastros  do  sistema, 

possibilitando a agilidade e praticidade na utilização das informações. 

Gráficos de atividades:

Nível de cadastramento: Separa os contribuintes cadastrados, dos não cadastrados e 

dos usuários com não utilização do sistema.

Login dos últimos 12 meses: Calcula a media de logins no sistema de acordo com o 

numero de logins e usuários, separado nos meses do ano.

Media  de  logins  por  grupo  de  prestadores: Separa  os  contribuintes  em  grupos 

conforme o acesso no sistema.

Gráficos de NFeA:

Histórico do numero de Notas fiscais emitidas: Mostra o numero de notas fiscais ágeis 

e avulsas emitidas por ano.

Notas fiscais emitidas no ano: Todas as notas que foram emitidas durante o ano.



Media de nota fiscal emitida por grupo de prestadores: Separa os prestadores em 

grupos conforme o numero de notas emitidas.

Gráficos de finanças:

Arrecadação anual, mensal e ISSQN por competência de todas as receitas de ISS, 

incluindo  os  fixos,  total,  pessoa  física,  estimativa,  simples  nacional  e  MEI  e  retido 

prefeitura e o movimento econômico.

Gráficos de fiscalização:

Não recolhimento acumulado – Movimento econômico por ano.

Apresenta a arrecadação total do município no período anual.

Não recolhimento acumulado – Movimento econômico por mês.

Apresenta a arrecadação total do município no período mensal.

Não recolhimento acumulado – Movimento econômico. Situação Corrente.

Este gráfico apresenta o valor devido acumulado e também o numero de notas fiscais que 

estão em debito com o município.

Relatório de Arrecadação por Contribuinte:

Este relatório informa a média arrecadada por contribuinte e também o valor arrecadado 

no período informado.

Relatório de Arrecadação por período.

Nesta  opção  do  sistema  podemos  gerar  um  relatório  que  mostra  a  arrecadação  do 

município separada por mês e por tipos de rendas (fixo, estimativa e simples nacional).

Relatório de Recolhimento do Simples Nacional por Contribuinte:



Podemos  através  deste  relatório,  visualizar  o  valor  escriturado  pelo  contribuinte  no 

ISSIntel  e  o  valor  arrecadado  pela  Receita  Federal  fazendo  um  cruzamento  de 

informações e apresentando a diferença entre estas informações.

Relatório de Notas Canceladas por Contribuinte:

Este relatório mostra quantas notas foram canceladas dentro de um período estipulado 

pelo usuário e mostra também o valor total destas notas canceladas.

MENU GESTÃO:

Contribuintes:

Nesta opção da aba Gestão, temos a listagem dos contribuintes cadastrados no sistema 

sendo  separados  por:  Ativos,  Suspensos  e  Baixados.  Nesta  opção  também temos  a 

visualização do Cadastro Municipal Mobiliário (CCM).  

Usuários:

Aqui  temos  os  usuários  que  utilizam  o  sistema  dentro  da  prefeitura,  podendo  ser 

adicionados novos usuário clicando em Adicionar Usuário.

Organização:

É onde encontramos as informações cadastrais da Prefeitura Municipal dentro do sistema, 

informações como endereço e-mail de contato e telefone podem ser encontrados aqui.

Conteúdos:

Podemos adicionar informativos na lateral direita do sistema em determinadas telas. Com 

isto basta acessar está opção do ISSIntel e Adicionar Conteúdo.

Alertas:

Os alertas da tela inicial do ISSIntel podem ser manipulados nesta opção. Aqui podemos 

editar os alertas atribuindo-os as visualizações para determinados usuários.



Filtros:

Esta  opção  do  sistema  é  onde  geramos  todos  os  relatórios  filtrando  a  informação 

desejada, por mais específica que ela seja. O próprio usuário do sistema tem a liberdade 

de criar seus relatórios com as informações que desejar. Adicionando varias condições e 

informações nos relatórios.

WebService:

O WebService é a possibilidade das empresas integrar seus sistemas de emissão de 

Nota Fiscal ao ISSIntel.  Nesta aba do sistema é onde são autorizados os certificados 

digitais das empresas que estão integrando.

Configurações Ação Fiscal:

Podemos configurar a Ação Fiscal nesta aba e editar, por exemplo, a quantidade de dias 

que finalizará cada etapa do processo. Também podemos editar os templates de cada 

etapa da Ação Fiscal.

Configurações Cadastramento: 

No ato do cadastramento do contribuinte, podemos emitir uma mensagem que é editada 

nesta parte do sistema.

Configurações de DAM e Pagamentos:

Aqui são feitos as configurações dos documentos de arrecadação, as guias. Podemos 

configurar a data de vencimento das guias, as informações da conta bancária que recebe 

os valores do imposto, taxas adicionais entre outros.

Configurações Indicadores:



Esta aba é para configurar um corretor monetário a ser utilizado, sendo este um corretor 

mensal ou anual.

Configurações Juros, Multas e Correção Monetária:

É nesta área onde é adicionado as formulas de calculo de Multas e Juros para os débitos 

em atraso.

Configurações Nota Fiscal:

São as configurações do corpo da nota fiscal, por exemplo, informações que aparecem no 

rodapé  da  Nota  Fiscal,  se  o  campo  deduções  pode  ou  não  estar  liberado  para  o 

contribuinte entre outros.

Serviços:

Em Serviços, podemos adicionar e editar itens da lista de serviço da LC116 e também 

atrelá-los a um CNAE.

Divida Ativa:

Para gerar a divida ativa de um determinado período, basta entrar nesta opção do sistema 

e clicar em Criar Divida ativa. Assim todas as escriturações que estão em debito naquele 

período ficam “congeladas” até uma possível negociação.

Menu Ação.

Solicitações:

As solicitações dos contribuintes para a prefeitura se encontram nesta aba, e é aqui que a 

prefeitura aprova ou recusa aceitar os pedidos como solicitação de período para emissão 

de notas, cadastros para utilizar o sistema e mudança de informação em cadastros já 

aprovados.

Ação Fiscal:



Em Ação Fiscal, podemos emitir uma Ordem de Serviço e atribuir a um fiscal para que 

seja fiscalizado um determinado contribuinte, e para este mesmo, também se pode abrir 

uma Ação Fiscal e suas etapas até a finalização do processo. Nesta opção do sistema, 

também oferecemos uma lista com os possíveis Candidatos a sofrerem uma Ação Fiscal.

Parcelar Credito:

Para que seja parcelado um debito em aberto.

Extinção de Credito:

Para fazer uma compensação ou uma restituição de um valor já pago pelo contribuinte.

Importar:

Nesta opção podemos importar o arquivo de retorno do Banco, e o arquivo do Simples 

Nacional (DAF607).

Guias:

Para gerar as guias de valores Fixo. Nesta opção podemos gerar guias de Estimativa ou 

Fixo anual.

Gerar Backup:

Esta opção é para gerar um backup das informações da prefeitura, podendo ser gerado 

um backup Completo ou Incremental.


