
Sistema de gestão de tributos, onde é controlado o cálculo, lançamento, inscrição 

em dívida e acompanhamento de processos. 

Com o sistema itributos, o município pode ter todo seu CTM (Código Tributário Municipal) 

100% parametrizável, possibilitando a confecção dos boletins cadastrais de acordo com a 

necessidade, possibilita ainda trabalhar com várias formas de parcelamentos e tipos de 

cálculo  e  lançamentos  de  tributos  com  fórmulas  de  cálculo  definidas  pelo  usuário, 

dependendo do nível de acesso que o mesmo possuir no sistema.

Resumo das funcionalidades do sistema:

Menu de parâmetros

Menu  onde  o  usuário  com  o  perfil  previamente  definido  pode  parametrizar  todo  o 

funcionamento  do  sistema,  para  obter  com  precisão  e  agilidade  as  informações,  ou 

execução das rotinas necessárias. Este menu é tido como a “espinha dorsal” do sistema e 

traça  como cada  rotina  e  funcionalidade  será executada  evitando  a  redundância  das 

informações.

Principais rotinas do menu

Configuração da inscrição imobiliária: permite definir quais serão os parâmetros para 

composição da localização do imóvel no cadastro do município. Este formato é definido 

pelo usuário no momento da implantação do sistema

Cadastro de descontos: Todos os descontos existentes no código tributário do município 

e  demais descontos  aplicados são cadastrados  nesta  rotina  e  utilizados  em qualquer 

outra rotina. 

Incidência  das  receitas: Cadastro  onde  é  referenciada  onde  uma  receita  vai  ser 

aplicada.



Legislação: Cadastro de todas as leis do município, bem como toda legislação que é 

regida  pelo  código  tributário  municipal.  A  principal  função  desta  funcionalidade  é 

referenciar os processos tributários com seus respectivos embasamentos legais.

Tipos de receitas: Classifica a receita quanto à sua aplicação, como por exemplo: receita 

tributária, não tributaria, preços públicos, etc.

Prefeitura: Todas  as  parametrizações  que  de  certa  forma  são  fixas  e  deverão  ser 

utilizadas em grande parte do sistema é feito neste item de menu. Neste item de menu 

são  cadastrados  por  exemplo,  a  moeda  padrão  utilizada  no  sistema,  multa,  juros, 

correções, informações que não serão digitadas pelo usuário, por exemplo: cidade padrão 

que deverá aparecer no cadastro de contribuintes.

Fatores  corretivos  dos  imóveis: Item  de  menu  onde  são  cadastrados  todos  os 

percentuais e índices necessários para pontuar os itens de boletins que serão diretamente 

utilizados no cálculo dos tributos. Exemplo: Topografia --> aclive: 0,9, declive: 1,0 etc.

Fórmulas de cálculo: Cadastro das fórmulas de cálculo que serão utilizadas no cadastro 

de  receitas.  O  sistema  permite  ao  usuário  criar  uma  fórmula  de  cálculo  para  tratar 

diretamente de um tributo  e  vincular  esta  fórmula  a  uma receita.  Esta  funcionalidade 

referencia sempre um exercício fiscal diferente, sendo que uma mesma receita pode ter 

várias formulas vinculadas para serem aplicados em diferentes exercícios.

Parâmetros  das  parcelas: Rotina  que  permite  ao  usuário  definir  diversos  tipos  de 

parcelamento de tributos no seu lançamento, possibilitando definir uma ou mais receitas 

num mesmo parâmetro. O usuário pode parcelar o IPTU por exemplo, com suas devidas 

subreceitas,  de  diversas  maneiras  para  um  exercício  fiscal  definido,  possibilitando 

informar datas de vencimentos de parcelas, tipos de descontos aplicados dentre outras 

parametrizações.

Parcelamento amigável: Permite a parametrização do parcelamento de todos os tributos 

calculados, lançados e não pagos, inscritos ou não em dívida ativa ou até mesmo em 

execução com suas respectivas correções



Pontuação de categoria de imóveis: Este item de menu possibilita pontuar um item do 

cadastro imobiliário de acordo com o tipo de construção vinculada, como por exemplo: 

Ocupação --> edificado e rede elétrica --> externa valor = 1, ocupação --> edificado e rede 

elétrica --> externa valor = 2.

Cadastro de perfis de usuários: Cadastro do perfil/nível de acesso que o usuário terá ao 

sistema.  Neste  item  de  menu  serão  informados  quais  módulos  o  usuário  poderá  ter 

acesso e tipo de ação que ele poderá ter como por exemplo: somente leitura, apagar, 

cadastrar, etc.

Cadastro  de usuários:  Cadastro  dos usuários que  terão acesso ao sistema,  cada um 

caracterizado ou classificado com seu perfil de acesso.

 

Menu de cadastros

Lançamento de todos os cadastros básicos do sistema, possibilitando a agilidade e 

praticidade  na  utilização  das  informações.  A  principal  característica  deste  menu  é 

possibilitar toda a fonte de dados sem redundância e possibilitar um cadastro geral de 

qualidade

Principais rotinas do menu

Cadastro de bairros: Cadastra todos bairros do município ou de outras localidades para 

serem utilizados nos cadastros. O cadastro de bairros está diretamente ligado ao cadastro 

de cidades e distritos.

Cadastro de cidades: Cadastro de todos os municípios do Brasil.  Cadastro do IBGE 

como base.

Cadastro de condomínios: Lançamento de todos os condomínios do município com a 

sua devida classificação quanto ao tipo, vertical ou horizontal.

Cadastro de distritos: Cadastro de todos os distritos vinculados ou não com o município.



Cadastro de estados: Cadastro de todos os municípios do Brasil segundo cadastro do 

IBGE.

Cadastro  de  Logradouros: Cadastro  de  todos  os  logradouros  do  município.  Cada 

logradouro  é  devidamente  classificado  quanto  a  um tipo,  por  exemplo,  rua,  avenida, 

praça, etc. O cadastro de logradouro permite ainda trabalhar com o zoneamento fiscal 

para caracterização geográfica de regiões para aplicação em cálculos.

Cadastro de loteamentos: Item de menu que permite cadastrar todos os loteamentos 

que são fonte de desmembramento e criação de outros imóveis.

Cadastro de países: Item de menu que permite a consulta de todos os países existentes, 

mediante tabela do IBGE.

Cadastro de seção de logradouros: Possibilita a parametrização do logradouro quanto 

à sua seção, lado, ou face de quadra para aplicação do valor do metro quadrado para 

composição do valor venal tanto do lote quanto da construção.

Cadastro  de  tipos  de  logradouros: Cadastro  que  permite  ao  usuário  classificar  o 

logradouro no momento do seu lançamento.

Cadastro de agências bancárias: Cadastro  das agências  bancárias cujo  banco fará 

convênio para recebimentos.

Cadastro  de  bancos: Cadastro  dos  bancos  que  a  prefeitura  tem  convênio  para 

recebimento de débitos.

Cadastro de benefícios fiscais: Cadastro de todos benefícios fiscais, quanto a isenção, 

imunidade, incentivo ou remissão de débitos. Está diretamente ligado ao cadastro de leis 

do município e ao cadastro de receitas.

Cadastro de convênios: Cadastro dos convênios feitos com bancos para recebimento de 

débitos.



Cadastro de indexadores: Item de menu que permite ao usuário parametrizar o índice 

de correção dos valores calculados e lançados.

Cadastro de moedas: Cadastro das moedas ou unidades fiscais utilizadas no município.

Cadastro de receitas: Item de menu que permite ao usuário cadastrar todas as receitas 

devidamente identificadas no código tributário municipal  ou decretos e  parametrizar  o 

comportamento destas receitas quanto à origem, integração com a contabilidade (rubricas 

contábeis).

Cadastro de rubricas  contábeis:  Cadastro  das rubricas contábeis  para classificação 

fiscal dos débitos recebidos.

Cadastro  imobiliário: Cadastro  dos  imóveis  do  município  com  suas  devidas 

caracterizações e propriedades. Esta funcionalidade permite ainda uma integração com o 

Google Maps possibilitando a identificação geográfica do endereço do imóvel.

Desmembramento  de  imóveis: Rotina  que  permite  um  cadastro  imobiliário  originar 

outro, tendo como base as informações do cadastro de origem.

Transferência de  proprietários: Processo manual  de transferência  de titularidade  do 

imóvel, diferente do processo de ITBI que é automático mediante o pagamento da guia.

Opções de BCI: Cadastro de todos os itens de boletim imobiliário, permitindo ao usuário 

parametrizar à posição do campo na tela, o tipo do campo que o usuário vai  ter que 

digitar, dentre outras opções.

Equipamentos  urbanos: Item  de  menu  que  possibilita  o  lançamento  de  todos  os 

equipamentos  urbanos  em  um  logradouro,  como  por  exemplo,  esgoto,  telefone, 

iluminação, etc.

Cadastro econômico: Cadastro das empresas existentes no município para cálculo e 

lançamento dos impostos pertinentes ao cadastro mobiliário.



Classificações dos ramos de atividades: Classificação das empresas quanto ao tipo de 

atividade que vai exercer.

Opções do BCE: Similar ao cadastro de opções de bci, permite cadastrar as informações 

que caracterizam o cadastro mobiliário do município.

Cadastro de contadores: Cadastro de todos os contadores do município para vínculo 

com o cadastro mobiliário.

Cadastro de  enquadramento de  ISSQN: Classifica  a  receita  de ISS quanto  ao seu 

enquadramento, fixo, homologado, etc.

Cadastro de grau de risco: Classifica o cadastro mobiliário quanto ao grau de risco da 

sua atividade, como por exemplo, postos de gasolina, fábrica de fogos de artifício, dentre 

outros.

Horários de funcionamento: Permite cadastrar os horários de funcionamento que serão 

utilizados no cadastro da empresa.

CNAE: Permite ao usuário consultar a lista de atividades no CNAE e atribuir ao cadastro 

mobiliário.

Contribuição de melhorias: Permite o cadastro das contribuições de melhoria realiados 

no município, gerenciando os custos e imóveis diretamente beneficiados.

Cadastro de contribuintes: Cadastro de contribuintes do município. Esta funcionalidade 

tem  uma  particularidade  de  ser  única  dentro  do  município.  Uma  vez  cadastrado  o 

contribuinte, o mesmo é compartilhado com todos os outros módulos do sistema, podendo 

ser um paciente, ou pai de aluno, ou credor, etc.

Cadastro  de  feriados: Cadastro  dos  feriados,  municipais,  estaduais  e  federais.  Este 

cadastro interfere diretamente no cálculo e lançamento dos tributos.

Cadastro de cartórios: Lançamento de todos os cartórios do município 



Cadastro de motivos: Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar todo e qualquer 

motivo ou justificativa referente à execução ou não de alguma ação. Por exemplo, motivo 

de não entrega de carnê, motivo de não lançamento do cálculo, etc.

Cadastro de motivos para contribuições de melhoria: Permite justificar o cadastro da 

contribuição de melhoria.

Cadastro  de  situações  de  controle  de  melhoria: Este  item  de  menu  possibilita 

cadastrar  as  diversas  situações  que  vão  caracterizar  a  evolução  da  contribuição  de 

melhoria, como “em andamento”, “suspensa”, “em execução, etc.

Cadastro de tipos de contribuições de melhoria: Classifica a contribuição de melhoria, 

se é uma obra de paisagismo, manutenção, problema numa determinada construção, etc.

Cadastro de unidades de referência: Cadastro das unidades de medida ou referência 

do  sistema.  Pode  ser  utilizado  em  qualquer  parte  do  software  onde  seja  necessário 

informar alguma medida.

Menu arrecadação

Módulo do sistema onde são calculados, lançados e recebidos todos os valores 

referentes às receitas previamente cadastradas no sistema.

O  módulo  de  arrecadação  permite  ao  usuário  ainda  ter  acesso  à  todas  as  rotinas 

pertinentes  ao  cálculo  lançado,  como  excluir,  movimentar,  receber,  transferir  imóveis 

dentre outros.

Cálculo de tributos: Funcionalidade responsável pelo cálculo e lançamento dos tributos 

na base do sistema. Este item de menu tem seu funcionamento bastante facilitado pela 

parametrização prévia de todo o processo, restando ao usuário somente selecionar dados 

básicos para realizar o cálculo.

Débitos: Item de menu que direciona o usuário à todos os débitos calculados e lançados 

para  os  contribuintes.  Nesta  funcionalidade  o  usuário  pode  localizar  débitos  dos 

contribuintes através de filtros de pesquisa e realizar algumas rotinas vinculadas a estes 

débitos como, por exemplo, imprimir uma guia ou saber maiores informações do débito.



Receitas Diversas: Funcionalidade que permite o usuário a calcular e lançar receitas 

dentro da base de dados. Diretamente ligada ao cadastro de receitas, é a funcionalidade 

mais utilizada pelo atendimento ao público.

ITBI: Item  de  menu  que  registra  a  parametrização  da  transferência  do  imóvel  entre 

contribuintes.  Uma  vez  feita  a  parametrização,  o  imóvel  pode  ser  transferido 

automaticamente após feita a baixa magnética de pagamentos.

Exclusão de cálculo simulado: Uma vez um realizado um cálculo e o mesmo estiver 

com status de simulado, nesta funcionalidade é permitida a exclusão dos mesmos.

Baixa  de  pagamentos: O  pagamento  dos  débitos  são  feitos  de  forma automática  e 

manual. A baixa magnética é feita através de arquivos de retorno do banco.

Atendimento: Funcionalidade  que  permite  ao  atendente  suprir  as  necessidades  do 

contribuinte no que refere a débitos, consultas financeiras e impressão de guias.

Menu fiscalização

Módulo do sistema responsável por tratar de todo processo de fiscalização das 

irregularidades  encontradas  no  sistema.  De  forma  simples  e  intuitiva  o  usuário  pode 

executar todas as funções de fiscalização de forma automática e com definição de roteiro 

de trabalhos.

Programações  fiscais: Planejamento  das  ações  fiscais,  definindo  todo  o  fluxo  do 

processo com as datas de início e fim, exercício, definição de fiscais envolvidos, receitas 

que serão fiscalizadas dentre outras funcionalidades.

Ação  fiscal: Funcionalidade  que  cria  uma  ação  fiscal,  parametrizando  todas  as 

informações para que o usuário possa definir o processo e fluxo da evolução da rotina 

fiscal.



Apuração  fiscal: Funcionalidade  que  faz  o  levantamento  das  informações  para 

comprovar uma infração. O usuário através desta funcionalidade pode confrontar valores 

e informações geradas pelo usuário com as existentes no sistema para apurar se existe 

ou não alguma irregularidade.

Auto de infração: No auto de infração é possível eletronicamente, e “in loco” criar um 

auto/notificação para o cadastro que cometeu a infração. Todo o processo é eletrônico e 

uma  fez  realizado  o  auto  no  local  da  infração,  automaticamente  esta  informação  já 

encontra-se disponível no sistema.

Dívida ativa

Funcionalidade responsável por gerir todo o processo de inscrição de débitos não 

pagos pelo contribuinte, bem como o parcelamento amigável de débitos, possibilitando 

geração de acordos de pagamento, dentre outras.

Dívidas ativas: Local do sistema onde o usuário pode consultar todos débitos inscritos 

em dívida ativa e ainda ter informações detalhadas dos mesmos.

Inscrição  em  dívida  ativa: Rotina  que  inscreve  automaticamente  todos  os  débitos 

vencidos, em aberto de um determinado exercício fiscal.

Movimentação  de  dívida  ativa: O  usuário  nesta  funcionalidade  consegue  de  forma 

manual ou automática movimentar o status de um inscrição em dívida para anistiado, 

cancelado, prescrito etc.

Geração de acordo de débitos: De forma simples e intuitiva o usuário consegue através 

de  um  fluxo  de  funcionamento  gerar  acordos  de  débitos  tendo  como  base  toda  a 

parametrização feita para diversas situações de débitos. O usuário pode configurar itens 

do tipo, valores mínimos de parcelas, quantidade de parcelas, qual é ou quais são os 

tributos envolvidos no acordo, etc. Em face desta parametrização a geração de acordo 

seleciona os débitos referentes aos fatos geradores selecionados e faz a projeção do 

parcelamento. Uma vez aceito o acordo o sistema emite o termo de parcelamento e já 

gera todas as parcelas mediante prévia informação de parâmetros.



Execuções fiscais: Todo  o  trâmite  de  débitos  em execução pode ser  acompanhado 

através da configuração das execuções fiscais onde são informados todos os dados do 

processo  como contribuinte,  fatos geradores,  débitos  de origem da dívida executada, 

anexo de documentos envolvidos no processo bem como toda sua movimentação junto 

ao fórum.

Relatórios do sistema

Alguns dos relatórios do sistema:

Pessoas

Imóveis

Econômico

Contribuição De Melhorias

Logradouros

Bairros

Condomínios

Loteamentos

Atividades

Cidades

Contadores

Histórico Das Alterações Cadastrais

Averbações 

Ficha Cadastral Do Imóvel

Ficha Cadastral Do Econômico

Itbi

Projetos De Obras Particulares



Relatórios Operacionais

Extrato Do Contribuinte

Parcelas Lançadas

Situação Das Parcelas (ABERTA, PAGA, CANCELADA, L Etc)

Isenções, Imunidades, Incentivos Fiscais 

Avisos De Débitos Vencidos

Contribuintes Sem Lançamentos (SEM Cálculos)

Parcelas Pagas

Parcelas Pagas Por Atividade

Descontos Concedidos

Maiores Devedores

Diferenças Nos Pagamentos

Arrecadação Classificada (CÓDIGOS Orçamentários)

Restituições 

Compensações

Arrecadação Por Órgão Arrecadador (BANCOS, Tesouraria)

Demonstrativo Da Evolução Mensal Da Arrecadação

Resumos De Arrecadação Mensal

Resumos De Lançamentos Pagos

Resumos De Dividas Ativas Pagas

Acordos De Parcelamento Da Divida Ativa

Situação Das Dividas (ABERTA, Paga, Prescrita, Remida, Anistia, Etc)

Dividas Em Processo De Execução Fiscal

Posição Das Parcelas Dos Acordos (PARCELAMENTO De Divida Ativa)

Livro De Divida Ativa

Termos De Abertura E Encerramento Do Livro De Divida Ativa

Resumos Das Dividas Ativas Pagas

Resumo De Valores Em Aberto Da Divida Ativa

Resumo De Dividas Por Exercício Fiscal

Resumo Geral Da Situação Das Dividas Ativas



Documentos E Certidões:

Alvará De Funcionamento

Alvará De Construção

Alvará De Demolição

Alvará Sanitário

Certidão Negativa De Débitos (POR Contribuinte)

Certidão Negativa De Débitos Do Imóvel

Certidão De Baixa De Atividade

Certidão De Divida Ativa

Certidão De Valor Venal Do Imóvel

Certidão De Desmembramento

Certidão De Construção

Certidão De Logradouro

Certidão De Numeração De Imóveis

Certidão De Lançamentos

Certidão De Isenção

Certidão De Itbi

Petição Judicial

Petições Intermediarias

Notificação De Inscrição Em Divida Ativa

Termo De Parcelamento E Confissão De Divida Ativa 

Termo De Inscrição De Divida Ativa

Certidão De Habite-Se

Edital De Contribuição De Melhoria

Termo De Inicio De Fiscalização

Termo De Encerramento De Fiscalização

Termo De Prorrogação De Fiscalização

Termo De Apreensão De Documentos

Termo De Devolução De Documentos

Termo De Ocorrências Da Fiscalização

Intimação Fiscal

Requerimento De Baixa De Atividades

Auto De Infração

Requerimento De AIDF

Autorização Pára Impressão De Notas Fiscais

Termo De Incineração De Notas Fiscais

Notas Fiscais Avulsas


