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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 23/2014 
 

 
PROJETO BÁSICO  

 
 
 
 

1. DO OBJETO: 
 
Contratação de empresa especializada em informática para prestação de serviços de 

conversão de dados, implantação, treinamento e fornecimento mediante locação, atualização e 
manutenção de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, 
baseado no Sistema Operacional Windows tanto no servidor como nas estações, interface 
gráfica em plataforma PC, com acesso a banco de dados relacional. 

A manutenção dos módulos pertencentes ao sistema em uso pelo Executivo e Legislativo, 
tendo em vista a importância na continuidade dos serviços, bem como a aquisição de diversos 
módulos para efetiva adequação legal, específica e exigida pelo TCE. 

 
O objetivo do presente Projeto Básico é o detalhamento dos serviços a serem executados. 

 
 

2.  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 

2.1.  Sistemas a serem instalados: 
Os sistemas propostos deverão ser licenciados para o número de usuários simultâneos 
especificados por sistema e os sistemas com funcionamento via internet deverão ser 
licenciados para usuários ilimitados, conforme disposição abaixo, sendo que os sistemas serão 
instalados e faturados de acordo com as necessidades e solicitações do município: 
 

SISTEMAS para PREFEITURA MUNICIPAL 
PARÂMETROS de 

UTILIZAÇÃO 
Folha de Pagamento para 270 cadastros de funcionários 02 usuários simultâneos 
Contabilidade Pública Municipal 05 usuários simultâneos 
Tesouraria  02 usuários simultâneos 
Controle e Planejamento do Orçamento – PPA, LDO, LOA 02 usuários simultâneos 
Tributos Municipais  04 usuários simultâneos 
Compras e Licitações 05 usuários simultâneos 
Publicação de Dados p/ Portal da Transparência de forma eletrôni-
ca 

ilimitado via internet 

Controle de Patrimônio   01 usuário 
Controle de Estoque 02 usuários simultâneos 
Controle de Frotas 04 usuários simultâneos 
Acompanhamento dos Indicadores Municipais 10 usuários simultâneos 
Gestão da Assistência Social 04 usuários simultâneos 
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Controle da Produção Primária/Agricultura 04 usuários simultâneos 
Controle do Meio Ambiente 04 usuários simultâneos 
Faturamento de Água  04 usuários simultâneos 
Controle de Protocolo 04 usuários simultâneos 
Educação para Secretaria  04 usuários simultâneos 
Educação para Escolas   01 usuário por escola 

 
SISTEMAS para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PARÂMETROS de 

UTILIZAÇÃO 
Gestão da Saúde 10 usuários simultâneos 
Folha de Pagamento para 100 cadastros de funcionários 04 usuários simultâneos 

SISTEMAS para CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES 

PARÂMETROS de 
UTILIZAÇÃO 

Publicação de Dados p/ Portal da Transparência de forma eletrôni-
ca 

ilimitado via internet 

Contabilidade Pública Municipal 04 usuários simultâneos 
Tesouraria  04 usuários simultâneos 
Folha de Pagamento para 20 cadastros de funcionários 04 usuários simultâneos 
Controle de Patrimônio 04 usuários simultâneos 
Compras e Licitações 03 usuários simultâneos 
Controle de Estoque 03 usuários simultâneos 
Controle/Gerenciamento de Leis 03 usuários simultâneos 
Controle de Protocolo 04 usuários simultâneos 

 
 
2.2.  Conversão dos Dados Existentes: 
2.2.1. A migração e o aproveitamento dos dados existentes nos sistemas em uso devem ser 
feitos em até 30 (trinta) dias da data da expedição da Ordem de Serviços, e são de 
responsabilidade da empresa proponente, com a perfeita implementação e operação dos 
sistemas locados, incluindo a instalação, implantação, migração e o treinamento inicial aos 
servidores. 
 

2.2.2. Deverá ser convertida toda a movimentação atualmente existente nos sistemas, especi-
almente de modo prioritário:  

- Contabilidade Pública (incluindo Orçamento e Empenhos): converter todos os dados e 
movimentação da contabilidade, todos os dados do orçamento com seus saldos, históricos de 
empenhos com restos a pagar, de todo o período já informatizado; 

- Tributos – converter todos os cadastros existentes, além da divida ativa, IPTU e demais 
tributos, parcelamentos, fiscalização, taxas e histórico financeiro de todo o período já 
informatizado; 

- Faturamento de Água – converter todos os cadastros existentes, além de todo o histórico e 
movimentação de todo o período já informatizado; 

- Folha de Pagamento – converter o cadastro de pessoal, histórico funcional e histórico 
financeiro de todo período já informatizado; 
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- Controle de Patrimônio – converter todos os cadastros existentes, as movimentações dos 
itens patrimoniais, bem como o histórico financeiro de todos os bens de todo o período já 
informatizado; 

- A conversão dos cadastros/ arquivos acima elencados, ocorrerá por conta da contratada, sem 
necessidade de auxílio com digitação ou redigitação por parte da contratante. Todos os 
cadastros, seus respectivos históricos e movimentos existentes dentro de todos os sistemas 
elencados no Comprovante de Vistoria Técnica, sem exceção, deverão estar convertidos e 
disponibilizados aos usuários para o início do uso dos sistemas contratados, obedecido o 
prazo proposto. 

 

2.2.3. Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: 
a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. 
b) Suporte técnico, após a implantação dos sistemas, sempre que solicitado.  
c) Configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura Municipal e demais 
entidades abrangidas pela presente licitação. 
d) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas licitados. 
 
2.3.  Suporte Técnico 
2.3.1. Suporte técnico em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede da 
Prefeitura Municipal e demais entidades abrangidas pela presente licitação. 
 
2.3.2. Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 
atividades de: instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e 
logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das 
fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelas entidades do Município; 
ajuste nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 
 
2.3.3.  Suporte técnico pós-implantação, na sede da Prefeitura Municipal e demais entidades 
abrangidas pela presente licitação, sempre que solicitado. 

 
 

3. REQUISITOS GERAIS DOS SISTEMAS 
  
Os sistemas propostos deverão preencher as exigências do Edital e seus anexos, bem como 
deverão contemplar integralmente as exigências técnicas abaixo relacionadas: 
 
3.1.  Requisitos de Integração entre os Sistemas: 
Os sistemas propostos deverão obrigatoriamente conter e/ou promover minimamente as se-
guintes integrações, sem custos adicionais ao município: 
a) Integração dos sistemas de Contabilidade Pública da Câmara Municipal e Prefeitura Muni-
cipal, com a finalidade de consolidação dos dados, via exportação de arquivos, sem a necessi-
dade de redigitação de dados. 
b) Integração do sistema de Controle e Planejamento do Orçamento com Contabilidade Públi-
ca. 
c) Integração do sistema de Tesouraria com Contabilidade Pública. 
d) Integração do sistema de Folha de Pagamento com Contabilidade Pública para geração au-
tomática dos empenhos. 
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e) Integração do sistema de Tributos Municipais com Tesouraria e Contabilidade Pública. 
f) Integração do sistema de Faturamento de Água com Tributos Municipais. 
g) Integração do sistema de Compras e Licitações com Contabilidade Pública. 
h) Integração do Sistema de Compras e Licitações com Controle de Patrimônio e Controle de 
Estoque. 
i) Integração do Sistema de Controle de Patrimônio com Contabilidade Pública, segundo as 
normas do PCASP, obrigatórias a partir do ano de 2014. 
j) Integração do Sistema de Publicação de Dados para Portal da Transparência de forma ele-
trônica com os demais sistemas: deverá buscar os dados diretamente do banco de dados dos 
sistemas em uso nas respectivas entidades, de forma automática, sem interferência manual. 
l) Integração dos sistemas de Serviços Tributários ao Cidadão/Contribuinte, Declaração do 
ISSQN e Emissão da Nota Fiscal de Serviços de forma eletrônica com o sistema de Tributos 
Municipais. 
m) Integração do sistema de Serviços ao Servidor Público de forma eletrônica com o sistema 
de Folha de Pagamento e Controle de Recursos Humanos. 
 
3.2.  Requisitos do Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD: 
a) para os sistemas ora licitados e que operam em modo local nos setores administrativo e 
fazendário da Prefeitura e demais entidades abrangidas pela presente licitação, deve ser o 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados Sybase SQL Anywhere, já licenciado nas máquinas 
do Município de forma definitiva, objetivando-se o aproveitamento das mesmas, pois suprem 
perfeitamente as atuais necessidades de acesso exigidas no dia a dia desta municipalidade. 
b) para os demais sistemas que operam em modo local, poderá ser utilizado qualquer Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados, devendo ser do tipo relacional, sem custos adicionais.  
c) somente será adquirida a licença necessária para Gerenciador de Banco de Dados pela enti-
dade Prefeitura Municipal caso venham a serem contratados os sistemas com funcionamento 
via internet pela mesma, que então solicitará a licença necessária conforme cotação na propos-
ta de preços, sendo que, além de permitir o acesso a todos os sistemas que funcionem ou que 
venham no futuro a funcionar via internet, sem a necessidade de aquisição de licenças em se-
parado para esta funcionalidade, esta licença deverá comportar a instalação de outros novos 
sistemas e ampliação do acesso aos já existentes, bem como poder servir às demais entidades 
do Município abrangidas pela presente licitação, caso necessitem. 
 
3.3.  Requisitos Técnicos Gerais: 
a) os sistemas deverão funcionar em ambiente de total compatibilidade e integração com o 
ambiente gráfico Microsoft Windows, e rodar nos equipamentos ou microcomputadores dis-
poníveis na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra e demais entidades abrangidas pela pre-
sente licitação. 
b) em caso de queda de energia e/ou falha nos softwares e/ou nos equipamentos, os sistemas 
deverão possuir ferramentas para se manter a integridade dos dados, contendo mecanismos de 
proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas, possibilitando a segurança total dos 
dados, mantendo a integridade do Banco de Dados. 
c) os sistemas deverão permitir acesso simultâneo de usuários. 
d) Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar os sistemas 
de Auditoria  do Tribunal de Contas /RS, conforme os parâmetros determinados por este, den-
tro de seus layouts, e deverão estar em conformidade e atender o PCASP – Plano de Contas da 
Administração Pública Federal, segundo as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
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co. 
e) Os sistemas deverão atender à Lei Complementar nº 131/09, com a geração eletrônica dos 
dados para o Portal da Transparência, através de página eletrônica mantida pelas entidades do 
Município abrangidas pela presente licitação, gerando os dados automaticamente, sem 
intervenção manual por parte dos usuários dos sistemas. 
f) os sistemas deverão permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funciona-
lidades: 
- configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup 
do banco de dados; 
- configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 
- executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; 
- permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos  sistemas; 
- possuir relatórios de backups efetuados; 
- possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
- permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive 
quando disparado pelo agendamento. 
g) os sistemas deverão rodar nos equipamentos disponibilizados pelo Município de Pinhal da 
Serra ou em ambiente de internet. 
h) os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada 
sistema. 
i) os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas registrando todas as operações 
de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a 
informação anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada. 
j) os sistemas deverão registrar todas as entradas (login) e saídas (logoff), gravando as respec-
tivas data, hora e o usuário. 
l) os sistemas deverão disponibilizar ajuda on-line, permitindo consultar todas as opções exis-
tentes dentro do sistema e ajuda específica para o campo onde se está no momento. 
m) os relatórios apresentados pelos sistemas deverão estar no formato gráfico, para serem im-
pressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a sua visualização em tela, e deve ser 
permitido salvá-los em arquivos PDF para posterior impressão, com a possibilidade de assinar 
digitalmente; também deve permitir selecionar no momento da impressão do relatório qual-
quer impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar 
margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e 
demais opções disponíveis na impressora. 
n) os sistemas devem possibilitar a reparação do banco corrompido a partir de um “check po-
int” permitindo a reconstrução do banco de dados com os registros atualizados, desde o último 
backup e o momento da falha, com a possibilidade de se recuperar o banco a partir do arquivo 
de transação (log). 
o) os sistemas devem possibilitar o acesso ao banco de dados de fora do ambiente das máqui-
nas das entidades do Município abrangidas pela presente licitação (remotamente) em casos de 
necessidade. 
p) os sistemas devem possuir consulta rápida aos dados cadastrais, sendo esta consulta genera-
lizada através de uma tecla de função, com acesso de qualquer local do sistema. 
q) os sistemas deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal simultaneamente, 
sem a necessidade de se fazer novo acesso, como por exemplo: manter aberto ao mesmo tem-
po cadastros e relatórios distintos. 
r) para operacionalização dos sistemas, os usuários deverão poder efetuar a entrada de dados 
somente via sistema. 
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s) os sistemas deverão ter suas atualizações disponíveis na internet. 
t) os sistemas deverão permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de da-
dos de forma padronizada, possibilitando: 
- auto-atualização através da rede local, com definição de vários repositórios de acesso; 
- configurar os usuários que poderão executar a atualização; 
- garantir que a atualização de banco somente seja executada sem nenhum usuário conectado 
ao sistema, e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema; 
- impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja solucio-
nado; 
- emissão de relatórios das atualizações efetuadas. 
u) os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa. 
v) os sistemas deverão permitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de 
dados disponível a todos os usuários do sistema, e que se integre ao backup dos dados do sis-
tema. 
x) os sistemas deverão permitir ao usuário acessar as informações do banco de dados, para 
elaborar relatórios e gerar arquivos, com possibilidade de restrição de acesso por usuário. 
 
  

4. REQUISITOS DOS SISTEMAS 
 
01 – Módulo Folha de Pagamento para Prefeitura Municipal /Fundo Municipal de Saúde 
e Câmara Municipal de Vereadores 
1. Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente a 
Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual. 
2. Possuir cadastro único de pessoas com foto. 
3. Permitir fazer o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, 
essas contas poderão ser utilizadas no Cadastro de Funcionários para o depósito de salário. 
4. Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de 
pessoas. 
5. Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IR-
RF do funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas. 
6. Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e 
data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do IRRF por mo-
léstia grave. 
7. Ter cadastro dos funcionários. 
8. Registrar todo o histórico de alterações de funcionários. 
9. Ter controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da relação de de-
pendência para o IRRF. 
10. Controlar a lotação e localização física dos servidores.  
11. Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo. 
12. Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Por-
taria nº 41, de 28 de março de 2007. 
13. Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor 
automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês; 
14. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, 
através da informação do ato. 
15. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato 
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de servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato. 
16. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos 
para o funcionário, conforme a sua necessidade 
17. Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data 
e o valor de cada serviço prestado 
18. Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos. 
19. Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias. 
20. Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para 
o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias. 
21. Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias. 
22. Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, 
período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos. 
23. Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois 
tipos de suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.   
24. Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente 
25. Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou 
está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano. 
26. Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua 
escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio. 
27. Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos. 
28. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos 
para a classificação institucional, conforme a sua necessidade 
29. Ter o Cadastro de Cargos. 
30. Permitir diferentes configurações de férias por cargo 
31. Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º salário. 
32. Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usu-
ário se for cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido. 
33. Permitir o controle de níveis salariais do cargo 
34. Registrar todo o histórico de alterações salariais do cargo. 
35. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos 
para o cargo, conforme a sua necessidade. 
36. Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria. 
37. Permitir configurar quais sindicatos representam as diferentes classes de funcionários. 
38. Ter as informações do tipo de movimentação de pessoal. 
39. Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação de cada tri-
bunal de contas. 
40. Ter as informações da movimentação de pessoal do servidor. 
41. Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, 
alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos. 
42. Ter as informações dos processos de aposentadorias e pensões. 
43. Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões. 
44. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de apo-
sentadorias e pensões, através da informação do ato. 
45. Ter o cadastro de pensionistas. 
46. Registrar todo o histórico de alterações de pensionista. 
47. Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste 
caso, possibilita o encerramento da pensão. 
48. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos 
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para o Pensionista, conforme a sua necessidade. 
49. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de 
pensão, através da informação do ato. 
50. Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente 
este cálculo ao ser informada a data de encerramento da pensão. 
51. Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte e mercado. 
52. Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas 
tabelas, definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessi-
dade (INSS, IRRF, salário família, entre outras).  
53. Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como au-
tomáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.). 
54. Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto 
dos servidores municipais.  
55. Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial de modo que seja possível efe-
tuá-las em conformidade com o estatuto do órgão. 
56. Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, 
assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS. 
57. Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos 
servidores. 
58. Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se 
esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja cancela-
do. 
59. Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se 
esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja poster-
gado. 
60. Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados. 
61. Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses 
necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período 
aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou 
seja, informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos 
dias de direito do período aquisitivo. 
62. Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros. 
63. Permitir configurar a classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos. 
64. Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento. 
65. Possuir rotina para processamento de cálculo complementar. 
66. Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral. 
67. Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo 
determinado, na competência em que expira o contrato. 
68. Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias coletivas. 
69. Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias. 
70. Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias 
71. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores, 
através da informação do ato 
72. Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e comple-
mentares. 
73. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou exoneração 
do funcionário, através da informação do ato. 
74. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a 
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mesma matrícula. 
75. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral, 
férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura, não permitindo a e-
missão de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.  
76. Controlar os afastamentos do funcionário. 
77. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do fun-
cionário, através da informação do ato 
78. Registrar todo o histórico salarial do servidor. 
79. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do 
servidor, através da informação do ato. 
80. Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos. 
81. Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor. 
82. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do 
servidor, através da informação do ato. 
83. Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período de-
terminado, em qualquer tipo de folha de pagamento. 
84. Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de 
funcionários que já tenham sido calculados na folha. 
85. Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13º Adiantamento, 
13º Salário, Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário 
não altere calculo de folha com processo fechado. 
86. Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos 
judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SE-
FIP com código de recolhimento 650. 
87. Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos conforme legislação e 
sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado. 
88. Possuir processo de progressão salarial automatizado. 
89. Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial 
do servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira. 
90. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sis-
tema, permitindo inclusive a inserção de comentários. 
91. Permite salvar qualquer relatório emitido no formato "xls" (excel), mantendo a mesma for-
matação visualizada no sistema. 
92. Possuir vários modelos de Demonstrativo de Folha de Pagamento para impressão. 
93. Emitir relatório de Aviso e Recibo de férias. 
94. Emitir relatório referente Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 
95. Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010. 
A emissão deste termo é obrigatória à partir de 2011 para rescisões de funcionários regidos pela 
CLT. 
96. Possuir gerador de relatórios e de arquivos que permita aos usuários criar novos relatórios 
ou layouts de arquivos ou ainda alterar os relatórios e layouts já existentes. 
97. Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de 
interesse da entidade. 
98. Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa 
Econômica Federal o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcioná-
rio. 
99. Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês 
(CAGED). 
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100. Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão 
para previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preen-
chimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias. 
101. Possuir relatórios de provisões de 13º salário, médias e vantagens, férias; que permitam ao 
usuário ter uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos ser-
vidores ativos até o presente momento.  
102. Emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências, inclusive com 
anos diferentes. 
103. Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas 
competências, inclusive com anos diferentes. 
104. Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos dife-
rentes. 
105. Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada 
um dos campos do comprovante de rendimentos. 
106. Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e 
ficha financeira. 
107. Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendi-
mentos. 
108. Emitir em relatório o resumo da integração com o sistema de contabilidade, possibilitando 
assim a conferência dos valores de empenhos da folha de pagamento e seus respectivos encar-
gos patronais. 
109. Emitir relatórios da folha de pagamento em forma de resumos, extratos mensais, líquidos.  
110. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal refe-
rentes ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. 
111. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal refe-
rentes a previdência municipal por competência ou acumulado anualmente. 
112. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF. 
113. Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal. 
114. Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF. 
115. Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE, 
RDT, RRD). 
116. Emitir relatórios cadastrais em geral, de: Pessoas, Dependentes, Funcionários, Autônomos, 
Ficha cadastral, Aniversariantes, Substituídos, Períodos Aquisitivos, Programação de férias, 
Dados Adicionais, Afastamentos e Cargos Comissionados ou em funções Gratificadas. 
117. Emitir relatórios cadastrais de: Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, 
Tipos de Administração, Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos Salariais, Níveis Salari-
ais, Horários, Feriados, Aposentadorias e Pensões, Beneficiários, Pensionistas e Dados Adicio-
nais. 
118. Emitir relatórios cadastrais de: Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes de Divulgação, 
Atos, Movimentação de Pessoal e Naturezas dos Textos Jurídicos. 
119. Emitir relatórios cadastrais referente Administração de Vales: Linhas de Ônibus, Faixas, 
Vale-transporte e Vales-Mercado. 
120. Emitir relatórios cadastrais referente Integração Contábil: Condições para Eventos, Ele-
mentos de Despesa, Despesas, Despesas por Organograma e Complementos das Despesas. 
121. Emitir relatórios cadastrais de: Cálculo - Tabelas, Eventos, Cálculo - Tipos de Bases, E-
ventos a Calcular, Eventos a Calcular de Rescisão, Médias e Vantagens, Cancelamentos de fé-
rias, Suspensões de Férias, Configurações de Férias, Formas de Alteração Salarial, Bancos e 
Agências Bancárias. 
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122. Emitir relatórios cadastrais referente Endereços: Estados, Cidades, Distritos, Bairros, Lo-
teamentos, Condomínios, Logradouros e Países. 
123. Emitir relatórios cadastrais referente parametrizações: Vínculos Empregatícios, Tipos de 
Afastamentos, Tipos de Salário-Família, Organograma, Naturezas dos Tipo das Diárias, Tipos 
de Diárias, Previdência Federal, Outras Previdências/Assistência, Planos de Previdência, Moti-
vos de Alterações de Cargos, Motivos de Alterações Salariais, Motivos de Rescisões, Motivos 
de Aposentadorias e Responsáveis. 
124. Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de 
aquisição de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento. 
125. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber 
em férias, 13º salário ou rescisão de contrato. 
126. Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período 
determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do compro-
vante de rendimentos. 
127. Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servi-
dor, detalhando as seguintes características: 
- Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias 
- Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos traba-
lhados. 
128. Permitir a alteração de proventos ou descontos modo fixo, possibilitando as seguintes tare-
fas: 
 - Alteração do período 
 - Adição de valor ao valor originalmente lançado 
 - Substituição do valor originalmente lançado por um novo valor 
 - Aplicação de um percentual sobre o valor originalmente lançado. 
129. Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro. 
130. Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual  em lote (Ex. 
Professores ACTs demitidos no fim do ano letivo e readmitidos no ano seguinte). 
131. Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usu-
ário possa gerar os relatórios anuais.  
132. Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos empe-
nhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais. 
133. Permite copiar despesas do ano do registro que estiver selecionado no Cadastro de despe-
sas do para o ano que você desejar para que seja exportado para o sistema contábil.  
134. Possuir calculadora de Datas e Horas. 
135. Permitir na consulta rápida identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que 
sejam demonstrados destacados em cinza. 
136. Permitir editar via Gerador de Relatórios todas as consultas rápidas do sistema, podendo 
ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário. 
137. Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servi-
dor, detalhando as seguintes características: 
- Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias 
- Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos traba-
lhados. 
02 – Módulo de Contabilidade Pública Municipal para Prefeitura Municipal / Câmara 
Municipal de Vereadores 
 
1. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de 
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compensação em partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida simples, em confor-
midade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário, e em con-
formidade com o PCASP - Plano de Contas da Administração Pública Federal, a partir do ano 
de 2014, segundo as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Públi-
co e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público. 
2. Permitir o cadastramento de mais de uma entidade na mesma base de dados, com contabili-
zação distinta e que possibilite a emissão de relatórios mensais, anuais e LRF por ente ou de 
forma consolidada. 
3. Permitir a importação dos movimentos dos fundos municipais, fundações ou autarquias, que 
estejam em ambiente externo e não ligadas em rede. 
4. Possuir rotina de integração com a Folha de Pagamento para gerar os empenhos, liquidações, 
ordens de pagamento e despesas extra-orçamentárias de retenções. 
5. Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de 
restos à pagar. 
6. Permitir a geração de relatórios gerenciais: Receita; Despesa; Restos a Pagar; Receitas e 
Despesas Extras (Depósitos de Diversas Origens). 
7. Permitir utilizar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) ou modelo definido 
pelo Tribunal de Contas do Estado. 
8. Possuir demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do Tribunal de Contas do 
Estado. 
9. Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para 
atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam dispo-
níveis apenas as portarias vigentes no período selecionado: 
 - Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
 - Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida 
 - Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra Garantias 
 - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 
 - Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 
 - Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar 
 - Anexo VII - Demonstrativo dos Limites 
10. Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei Complemen-
tar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada 
exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado: 
- Anexo I - balanço orçamentário 
- Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção 
- Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida 
- Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servi-
dores públicos 
- Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal 
- Anexo VII - demonstrativo do resultado primário 
- Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão 
- Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do en-
sino 
- Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital 
- Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência 
- Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos 
- Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde 
- Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária 
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11. Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações para preen-
chimento do sistema SISTN da CEF. 
12. Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei 4.320/64 possibilitando a emissão men-
sal: 
- Anexo 1 - Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; 
- Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas; 
- Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa; 
- Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas; 
- Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária; 
- Anexo 7 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade; 
- Anexo 8 - Demonstrativo Despesas por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo; 
- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções; 
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
- Anexo 12 - Balanço Orçamentário; 
- Anexo 13 - Balanço Financeiro; 
- Anexo 14 - Balanço Patrimonial; 
- Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais; 
- Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa; 
- Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante. 
13. Permitir que seja efetuada a geração dos 'razões analíticos' de todas as contas integrantes 
dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensado. 
14. Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a ser debitada 
e/ou creditada. 
15. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário. 
16. Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho estimativo e global. 
17. Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando 
a inscrição em restos à pagar. 
18. Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos e restos a pa-
gar. 
19. Permitir a anulação total e parcial do empenho, liquidação, ordens de pagamento, restos à 
pagar e nota de despesa extra-orçamentária, possibilitando auditoria destas operações. 
20. Permitir pagamento de empenho, restos à pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de 
pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes. 
21. Permitir descontos extra-orçamentários e orçamentários no pagamento, restos à pagar e des-
pesas extra-orçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentá-
rias, financeiras e de compensação. 
22. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos 
à pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, 
financeiras e de compensação. 
23. Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando efetuada a li-
quidação de empenhos de aquisição de bem patrimonial.  
24. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando efetuar pagamento 
de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, auxílios e subvenções.  
25. Permitir controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle 
dos pagamentos em ordem cronológica.  
26. Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando 
efetuado o registro de receita de dívida ativa e de alienação de bens. 
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27. Permitir efetuar o cancelamento de restos à pagar em contrapartida com conta de resultado 
definida pelo usuário. 
28. Controlar os restos à pagar em contas separadas por exercício e restos do Executivo, Legis-
lativo e Previdência. 
29. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos, Precatórios 
e Caução. 
30. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu pagamento. 
31. Permitir que sejam emitidas notas de empenho; sub-empenhos; liquidação; ordem de paga-
mento; restos à pagar; despesas extra e suas respectivas anulações. 
32. Permitir que as notas possam ser emitidas por intervalo e/ou aleatoriamente. 
33. Possibilitar a configuração de permissões para que os empenhos possam ser registrados por 
usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da despesa. 
34. Permitir o controle de despesa por tipo e relacionando-o ao códigos de elemento de despesa. 
35. Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e das decorrentes de 
créditos adicionais, especiais e extraordinários. 
36. Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de 
diversas fontes para um mesmo decreto. 
37. Permitir bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações orçamentárias. 
38. Permitir a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação. 
39. Permitir gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa. 
40. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de 
empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário. 
41. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da 
Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000. 
42. Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação e 
por período. 
43. Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de empenhos globais 
e outros de interesse do Município. 
44. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos 
administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento. 
45. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de 
gerar os arquivos para os Tribunais de Contas. 
46. Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.  
47. Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste. 
48. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a 
Secretaria da Receita da Previdência. 
49. Possibilitar configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e 
cadastros. 
50. Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências de saldos e 
que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.  
51. Executar o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos e com a apu-
ração do resultado. 
52. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme 
Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
53. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade 
com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos. 
54. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda 
não esteja encerrado,  possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício 
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já iniciado. 
55. Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação 
e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado. 
56. Possibilitar efetuar arrecadação orçamentária desdobrando automaticamente o valor total 
arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas. 
57. Emitir relatórios, tais como: Pagamentos Efetuados; Razão da Receita; Pagamentos em Or-
dem Cronológica; Livro Diário; Extrato do Credor; Demonstrativo Mensal dos Restos à Pagar; 
Relação de Restos à Pagar; Relação de Cheques Compensados e Não Compensados. 
58. Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na internet, conforme IN 28/99 do 
TCU e Portaria 275/00 do TCU. 
59. Emitir relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base 
nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 
60. Permitir a alteração do valor, da dotação e do fornecedor enquanto não houver liquidação 
do empenho. 
61. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos 
ou lançamentos indevidos. 
62. Possuir cadastro de obras e possibilitar que no empenho da despesa esse seja vinculada à 
obra correspondente. 
63. Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação automaticamente. 
64. Permitir que no cadastro de empenho seja informado os produtos e serviços correspondente 
aos itens adquiridos. 
65. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da 
STN. 
66. Possuir cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias. 
67. Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais documentos, para gerar automatica-
mente Liquidação de empenhos, Ordens de Pagamento e Restos à Pagar. 
68. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de 
efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
69. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 
70. Possibilitar imprimir nota de empenho, liquidação, pagamento diretamente para a impresso-
ra ao cadastrar documento. 
71. Possibilitar o cadastramento de textos padrões de empenhos. 
72. Possibilitar copiar o empenho que está selecionado trazendo todos os dados exatamente 
iguais ao empenho selecionado exceto os campo: Data Liquidação, Itens e Valor. Bloqueando a 
cópia caso a despesa não possua mais saldo. 
73. Possibilitar bloquear o cadastro de arrecadações ao tentar inserir uma conta com recurso 
diferente da receita. 
74. Possibilitar cadastrar um empenho complementar para empenhos do tipo estimativo ou glo-
bal. 
75. Possibilitar gerar empenho e liquidação automaticamente pelo sistema de compras via inte-
gração de sistemas. 
76. Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para 
atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam dispo-
níveis apenas as portarias vigentes no período selecionado: 
 - Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
 - Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida 
 - Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra Garantias 
 - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 
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 - Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 
 - Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar 
 - Anexo VII - Demonstrativo dos Limites 
77. Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei Complemen-
tar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada 
exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado: 
- Anexo I - balanço orçamentário 
- Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção 
- Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida 
- Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servi-
dores públicos 
- Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal 
- Anexo VII - demonstrativo do resultado primário 
- Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão 
- Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do en-
sino 
- Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital 
- Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência 
- Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos 
- Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde 
- Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária 
78. Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações para preen-
chimento do sistema SISTN da CEF:                                                                                                                                                
- Anexo III - Despesa Total Pessoal 
 
03 – Módulo de Tesouraria para Prefeitura Municipal /Câmara Municipal de Vereadores 
 
1. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. 
2. Controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento 
(com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 
3. Fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 
4. Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a 
diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso 
o pagamento fosse realizado individualmente; 
5. Fornecer relatórios referentes às ordens bancárias e permitir consultas em diversas classifica-
ções; 
6. Registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos na Contabilidade; 
7. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores 
com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das 
principais instituições bancárias. 
8. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra-orçamentárias 
e restos à pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando 
recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas 
contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações; 
9. Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias com 
o saldo contábil e dos lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos do período selecionado, 
com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancá-
rio. 
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10. Permitir a emissão de relatórios diários para acompanhamento e controle dos pagamentos e 
recebimentos realizados. 
11. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos 
saldos. 
12. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra-
orçamentárias). 
13. Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra-
orçamentárias). 
14. Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro 
do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 
15. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa com arrecadação e pa-
gamentos totalmente integrados e com geração automática de lançamentos na contabilidade. 
16. Possibilitar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e 
ordens bancárias. 
17. Permitir efetuar a arrecadação orçamentária:  
- Com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma 
integrada; 
- Utilizando a leitura de código de barras; 
- Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais 
previamente configurados para as receitas; 
- Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento. 
18. Permitir a impressão ou reimpressão de cheques, podendo optar por entre os principais mo-
delos de impressoras de cheque existentes no mercado. 
19. Criar ou editar modelos de impressão de cheques, podendo selecioná-los no momento da 
emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco. 
20. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. 
21. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e movimentação de 
caixas diários. 
22. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro 
dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa; 
23. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no mo-
mento do pagamento. 
24. Emitir relatórios: Razão analítico; Pagamentos por ordem cronológica; Pagamentos efetua-
dos; Contas a pagar p/ credores; Pagamentos e recebimentos estornados; Relação de cheques 
emitidos; Emissão de notas de pagamentos; Declaração de regularidade de saldo de caixa, entre 
outros. 
25. Possuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no caixa, em 
cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão. O conteúdo a ser impresso deve-
rá ser configurável e possibilitar a utilização dos principais modelos de autenticadoras existen-
tes no mercado. 
26. Possuir Gerador de Relatórios que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios es-
pecíficos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade 
de geração de arquivos. 
27. Possibilitar a realização de configuração de permissões de consulta, inclusão, alteração e 
exclusão por usuário e cadastro. 
28. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pes-
soa que o ocupa. 
29. Possibilitar que a configuração dos documentos de receita possam ser recebidos apenas em 
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determinado ponto, pré-definido. 
30. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da 
STN. 
31. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho, efetuando automati-
camente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. 
32. Permitir lançamento e anulação (total e parcial) de liquidações, ordens de pagamento, restos 
à pagar, notas de despesa extra-orçamentárias, possibilitando auditoria destas operações. 
33. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente; a criação de documento de 
liquidação e pagamento em único movimento; a realização de vários pagamentos, podendo op-
tar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 
34. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou 
pagamento de empenho, e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, ou auxílios e 
subvenções.  
35. Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de pagamento, Res-
tos à pagar, Despesa Extra e respectivas anulações. 
36. Possibilitar controlar a data de compensação dos cheques emitido e possibilitando que na 
conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. 
37. Possibilitar imprimir dados da conta, agência e banco do credor no verso do cheque ao rea-
lizar um pagamento. 
 
04 – Módulo de Controle e Planejamento do Orçamento – PPA,LDO,LOA para Prefeitu-
ra Municipal 
 
1. Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano plurianual. 
2. Permitir a configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e especificação.   
3. Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios. 
4. Permitir cadastrar e configurar informações adicionais para atender necessidade específica 
em alguns cadastros. 
5. Permitir gerar arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas  do estado. 
6. Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios. 
7. Permitir a consolidação dos dados de órgãos da Administração Direta e/ou Indireta. 
Plano Plurianual (PPA): 
8. Permitir a definição de macroobjetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianu-
al. 
9. Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: 
- Origem: Novo, Substituto ou Continuação 
- Tipo do Programa 
- Macroobjetivo 
- Horizonte Temporal, quando necessário 
- Denominação 
- Objetivo 
10. Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: 
- Indicadores e índices esperados 
- Órgão e gerente responsável 
- Público Alvo 
11. Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes in-
formações: 
- Tipo da ação (Projeto/Atividade/Operações Especiais) 
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- Tipo do orçamento (Fiscal/Seguridade Social/Investimentos de Estatais) 
- Unidade de medida, quando necessário 
- Produto, quando necessário  
- Título 
- Finalidade 
12. Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, 
bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas. 
13. Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas au-
diências públicas. 
14. Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos re-
cursos do orçamento e orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado 
no período de implementação do Plano Plurianual.      
15. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
arrecadado e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação. 
16. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
gasto e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto. 
17. Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas. 
18. Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino. 
19. Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: 
- Identificar o programa e ação  
- Informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos 
- Informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução do  
Programa.  
20. Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual. 
21. Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual. 
22. Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e 
seus macroobjetivos. 
23. Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, 
tais como: “em andamento”, “concluído”, “paralisado”. 
24. Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas. 
25. Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas. 
26. Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir 
na implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referen-
te a cada restrição. 
27. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. 
28. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual. 
29. Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA. 
30. Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual. 
31. Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo. 
32. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. 
33. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual. 
34. Possuir utilitário para possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): 
35. Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA 
36. Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as 
metas físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso. 
37. Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA. 
38. Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes. 
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39. Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos. 
40. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
gasto e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto. 
41. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
arrecadado e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação. 
42. Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO. 
43. Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo da renúncia e as formas de 
compensação da renúncia. 
44. Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as 
previsões definidas no PPA. 
45. Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações. 
46. Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo do risco e a providência a ser toma-
da para o risco. 
47. Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas 
projeções. 
48. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e despesa com possibilidade de agrupa-
mento por fonte de recurso. 
49. Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo 
da transferência. 
50. Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: 
- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas 
- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica 
- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas 
- Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo 
- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo 
- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação) 
- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vín-
culo 
- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 
- Demonstrativo da Evolução da Receita 
- Demonstrativo da Evolução da Despesa 
51. Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
52. Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
– MDE 
53. Emitir demonstrativo das despesas com pessoal 
54. Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde. 
55. Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF): 
- Demonstrativo I - Metas Anuais 
- Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior 
- Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercí-
cios Anteriores 
- Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido 
- Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 
- Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 
- Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS 
- Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
- Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 
- Anexo I -  Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das 
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Receitas 
- Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas 
- Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das 
Despesas 
- Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas 
- Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário 
- Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal 
- Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida 
- Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 
- Anexo VII -  Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências 
56. Possuir utilitário para facilitar a elaboração da LDO, como: copiar dados de outras LDOs 
com a possibilidade de escolher os dados a serem copiados, como: 
- Despesas (Prioridades) 
- Receitas 
- Transferências Financeiras 
- Renúncias  e Compensação das Receitas 
- Expansão e Compensação das Despesas 
- Metodologias de cálculo 
- Resultado Nominal 
- Riscos Fiscais 
- Projeções Atuariais 
57. Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e despesas definidas no PPA, com a opção 
de efetuar o detalhamento de: 
- Contas de receita, 
- Contas de despesa, 
- Fontes de recursos, 
- Definição dos valores para as metas financeiras e físicas. 
Lei Orçamentária Anual (LOA): 
58. Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA. 
59. Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA. 
60. Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária respon-
sável pela arrecadação. 
61. Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que perten-
ce a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente. 
62. Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador 
de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores . 
63. Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da Administração Direta 
e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida). 
64. Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte 
de recurso. 
65. Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: 
- Despesa 
- Órgão 
- Unidade 
- Programa 
66. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. 
67. Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: 
- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas 
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- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica 
- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas 
- Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo 
- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo 
- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação) 
- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Víncu-
lo 
- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 
- Demonstrativo da Evolução da Receita 
- Demonstrativo da Evolução da Despesa 
68. Possuir utilitários para facilitar a elaboração da LOA, como: copiar dados de outras Leis 
Orçamentárias Anuais. 
69. Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e prioridades definidas na LDO, possibili-
tando o detalhamento de pelo menos: 
- Contas de receita, 
- Contas de despesa, 
- Fontes de recursos e  
- Valores para as metas financeiras. 
70. Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: 
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
MDE 
- Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde 
- Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
71. Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 
 
05 – Módulo de Tributos Municipais para Prefeitura Municipal 
 
1. Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para utilização no cadastramento dos contribuin-
tes e imóveis. 
2. Possuir cadastro de bancos e agências. 
3. Possuir cadastro de moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência. 
4. Possuir cadastro de atividades econômicas. 
5. Possuir cadastro de planta de valores. 
6. Possuir cadastro de fiscais. 
7. Possuir cadastro de documentos fiscais que serão exigidos na fiscalização. 
8. Possuir cadastro único de contribuintes. 
9. Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI - Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis. 
10. Possuir cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis. 
11. Permitir que a Planta de Valores seja configurável conforme boletim cadastral e a localiza-
ção do imóvel. 
12. Ter configuração para mensagens de carnê. 
13. Possuir cadastro de imóvel urbano e rural configurável conforme boletim cadastral da Pre-
feitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e 
textos a qualquer momento. 
14. Possuir cadastro de averbações/observações para contribuintes, imóveis, econômicos, dívi-
das e receitas diversas (solicitação de serviço) 
15. Possibilitar o cadastramento de validações de dados para deixar as informações dos cadas-
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tros a seguir consistentes, evitando (por exemplo), que um imóvel construído fique sem área de 
construção: Imobiliários, Mobiliários (econômico), Pessoas, Projetos, Receitas Diversas, Con-
tribuição de Melhorias, Auto de Infração, Características de Imobiliárias e Características Mo-
biliárias. 
16. Permitir o controle de obras e construção civil, informando o tipo: ampliação, reforma, 
construção ou demolição e se for o caso, gerar um novo imóvel ou alterar o já existente. 
17. Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de 
carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado; 
18. Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas; 
19. Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento automá-
tico dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis. 
20. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
21. Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações so-
bre os imóveis, econômicos e contribuintes. 
22. Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês por terceiros. 
23. Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos (empresas). 
24. Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros técnicos 
conforme necessidade da Prefeitura. 
25. Calcular todos os impostos ou taxas pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência 
de alterações nos programas de cálculo; e ainda permitir cálculos ou recálculos individuais, ou 
de um grupo de contribuintes. 
26. Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via de carnês, imprimindo op-
cionalmente algumas parcelas. Possibilitando também a emissão de notificação de lançamento 
endereçada aos contribuintes que tiverem lançamentos. 
27. Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros), através do nome, parte do nome 
e CNPJ/CPF. 
28. Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa. 
29. Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em aberto ou 
cancelados). 
30. Gerar arquivos para a impressão dos carnês pelos Bancos. 
31. Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando 
este possui débitos em aberto ou está em dívida ativa. 
32. Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas e por ano, podendo 
cobrar taxa pela liberação ou não; 
33. Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa. 
34. Permitir trabalhar com várias moedas no sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de 
indexadores para intervalos de datas. 
35. Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancela-
mentos, estornos, etc.) 
36. Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: resumos de dívidas vencidas e à 
vencer; situação do cadastro; resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão 
arrecadador; de cancelamentos; de classificação da receita de acordo com plano de contas da 
Prefeitura; de pagamentos e de estorno de pagamento. 
37. Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametri-
zação do conteúdo da notificação. 
38. Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial. 
39. Possibilitar a emissão da Certidão de Divida Ativa junto com a Petição através de um única 
rotina para composição do processo de execução fiscal. 
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40. Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos 
pelos Bancos. 
41. Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de 
todas as receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-
parcelamentos e pagamentos 
42. Ter opção para cadastrar fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de débi-
tos correntes e dívida ativa, vencidos ou à vencer, podendo cobrar ou não taxa de expediente. 
43. Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa: 
- podendo parcelar várias receitas,  
- parcelar outros parcelamentos em aberto; 
- dívidas executadas; 
- conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis; 
- determinar valor mínimo por parcela; 
- cobranças de taxas de parcelamento. 
44. Ter um controle da apuração dos lançamentos dos contribuintes onde seja possível, por e-
xemplo, comparar quanto foi declarado e quanto realmente foi faturado pelo contribuinte, ge-
rando um lançamento com a diferença apurada com os devidos acréscimos. Sendo ainda possí-
vel a geração da notificação fiscal por atividade, ano, ano e atividade e parcela, facilitando uma 
possível contestação por parte do contribuinte. 
45. Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes. 
46. Controlar a geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fa-
zenda. 
47. Ter controle de denúncias fiscais. 
48. Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades, 
possibilitando a configuração de permissão da baixa ou não caso o Econômico esteja em débito 
com a prefeitura. Possibilitando também a geração da taxa de expediente ou não para execução 
do processo. 
49. Permitir configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário. 
50. Possuir processos para fiscalização dos cadastros mobiliários e imobiliários, com lançamen-
to, notificação fiscal e/ou auto de infração. 
51. Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente. 
52. Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se. 
53. Permitir que sejam parametrizados todos os tributos conforme a legislação municipal, quan-
to à sua fórmula de cálculo, multa, correção e índices, moedas, etc. 
54. Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo vari-
ar de ano para ano e também de receita para receita. 
55. Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resu-
mos por tipo de isenção/imunidade de cada receita. 
56. Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando infor-
mações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos 
de atualizações e acréscimos legais e controle da execução fiscal. 
57. Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para: cancelar, prescrever, suspender, 
anistiar a dívida ativa automaticamente, com seus respectivos registros. 
58. Emissão de documentos inerentes à fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de 
Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, 
Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de 
Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal. 
59. Possibilitar que seja feito cálculo simulado baseado no histórico de alterações, exercícios 
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anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do exer-
cício solicitado. 
60. Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis. 
61. Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral. 
62. Controlar a  entrega e devolução de carnês e/ou notificações. 
63. Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo compra-
dor. 
64. Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal. 
65. Possuir cadastro para suspender lançamento total ou de algumas receitas do mesmo. 
66. Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas 
movimentações durante o processo 
67. Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, efetuando baixa de pagamento de 
débitos, dividas, dividas parceladas e parcelas do Refis, automaticamente. 
68. Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos correntes, 
dívidas ativas e parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo. 
69. Ter o controle de emissão de segunda via do carnê com acréscimo de taxa por emissão, po-
dendo ser configurado por Receita. 
70. Possibilitar a emissão de parcelas, pagamento, transferência para dívida e reparcelamento 
através das janelas de consultas. 
71. Controlar a emissão de documentos impressos, registrando: forma de entrega, data entrega e  
cancelamento. 
72. Dispor de rotinas que permitem o controle de acesso aos usuários aos módulos e funções 
com a área de atuação de cada usuário dentro do sistema. 
73. Possibilitar o cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o 
sistema, facilitando as consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito. 
74. Permitir várias receitas referentes a Imóveis, Econômicos, Contribuição de Melhorias ou 
Serviços Diversos. 
75. Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuin-
tes, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data 
ou por processo de alteração. Tendo também a opção de emitir relatório do histórico. 
76. Poder emitir uma prévia do ITBI para apreciação do contribuinte, sem necessariamente que 
o ITBI seja confirmado. 
77. Poder controlar ITBIs de imóveis arrematados em leilão. 
78. Ter o controle das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complemen-
tar 123/2006. 
79. Possibilitar a prorrogação ou antecipação de vencimento parcial somente de alguns lança-
mentos ou geral, por algum processo que venha a ocorrer com o lançamento. 
80. Emitir Gráficos para análise de lançamentos de Impostos e Taxas, Características dos Imó-
veis e Econômicos e Localização dos mesmos. 
81. Ter rotina que possibilite conceder descontos (Remissão) ao contribuinte para Débitos, Dí-
vidas. 
82. Possibilitar o reparcelamento de débitos podendo optar pela cobrança ou não de Juro de 
Financiamento. 
83. Conter rotina configurável para refinanciamento (parcelamento) onde possam ser refinanci-
ados todos os débitos, dividas ativas e dividas parceladas, vencidos ou à vencer, podendo cobrar 
ou não taxa de expediente. 
84. Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar 
ou não os documentos de arrecadação. 



26 
 

85. Gerar relatórios com a receita classificada de acordo com o plano de contas da receita, de 
forma que se integre ao sistema de contabilidade pública. 
86. Possuir relatório que demonstre, em uma visão ampla, da arrecadação do município por 
bairro. 
87. Controlar a execução de dívidas. 
88. Emitir os livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos. 
89. Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas ativas 
dentro de um período informado, controlando assim os saldos. 
90. Permitir agregar junto ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes 
à dívida, como honorários, juros de financiamento, correção pré-fixada, taxa de expediente, etc. 
91. Ter a possibilidade de ao parcelar as dívidas, incluir valores de reforços em parcelas, devido 
a sazonalidade de liquidez dos contribuintes. 
92. Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documen-
tos e atividades, infrações e notificações, os quais poderão ser utilizados na programação de 
ações fiscais e apurações fiscais. 
93. Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário. 
94. Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06. 
95. Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e econômicos (empresas). 
96. Permitir consultas cadastrais através: do nome, parte do nome, CNPJ/CPF, endereço e ins-
crição cadastral. 
97. Manter um cadastro de dias não úteis (feriados) para fins de cálculo de juro/multa. 
98. Possibilitar após a baixa, a emissão de relatório com o demonstrativo do movimento para 
conferência. 
99. Possuir cadastros de mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis conforme bole-
tim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e deci-
mais), datas, horas e textos à qualquer momento. 
100. Ter a possibilidade de parametrizar a geração de lançamentos, com a diferença dos paga-
mentos a menor para Débitos, Divida Ativa, Divida Parcelada e Refis. Com ainda opção de 
utilizar configurações diferentes para cada receita. 
101. Possibilitar a importação de arquivos de períodos e eventos do Simples Nacional. 
102. Possibilitar a contabilização dos valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos, 
etc) juntamente com os valores das receitas arrecadadas. 
103. Efetuar consistência no cadastro de pessoas em relação às informações das pessoas jurídi-
cas enquadradas como MEI (Microempreendedor Individual) conforme critérios estabelecidos 
pelo Simples Nacional. 
104. Possibilitar a emissão de relatório demonstrando os valores concedidos ou perdidos de 
descontos no momento do pagamento das parcelas. 
105. Possibilitar que o abatimento realizado na composição dos parcelamentos possa ser para-
metrizado para baixas os débitos/dívidas de forma proporcional ou quitando primeiramente os 
débitos/dívidas mais antigos. 
106. Possibilitar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data, 
permitindo verificar a situação do cadastro da dívida ativa de forma retroativa ou futura. 
107. Possibilitar que sejam informadas as dívidas que estão sendo enviadas para protesto, po-
dendo ser filtradas e consultas em relatórios específicos. 
108. Possibilitar a emissão de gráfico para análise da receita lançada x arrecadada x em dívida 
ativa x isenta, e gráfico para análise da dívida ativa anual e acumulada. 
 
06 – Módulo de Compras e Licitações para Prefeitura Municipal /Câmara Municipal de 
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Vereadores 
 
1. Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais das seguintes formas: Código 
com grupo e classe; Código sequencial; Código sequencial com grupo e classe. 
2. Possuir no cadastro de materiais informações como: Material perecível; Material estocável; 
Material de consumo ou permanente; Material combustível e o tipo do combustível; Descrição 
sucinta e detalhada do material; Grupo e classe do material; Dados sobre a última compra do 
material selecionado como: data, quantidade, preço e fornecedor. 
3. Possibilitar fazer consulta no cadastro de materiais com as seguintes opções: Por grupo e 
classe; Por palavra chave. 
4. Permitir cadastrar fornecedores, emitindo Certificado de Registro Cadastral e controlando a 
sequência do certificado. 
5. Possibilitar o cadastramento e acompanhamento de avaliações sobre o desempenho dos for-
necedores, avisando o usuário quando o mesmo estiver informando um fornecedor com situa-
ção “Ruim”. 
6. Permitir vincular ao fornecedor: Ramos de atividade; Documentos e certidões negativas; Ma-
teriais fornecidos. 
7. Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato, controlando a 
data limite da situação de inabilitado. 
8. Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos forne-
cedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por 
vencer. 
9. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos e a situação cadas-
tral quando informar o contribuinte no cadastro de participantes do processo licitatório ou no 
cadastro compra direta. 
10. Controlar as solicitações de compra por centro de custo e dotação, não permitindo que usuá-
rios de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu cen-
tro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas. 
11. Permitir gerar bloqueios na Contabilidade à partir das solicitações de compra. 
12. Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. 
13. Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compra dos diversos setores 
para um novo processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente. 
14. Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no 
sistema. 
15. Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, pro-
cesso administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço mé-
dio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços. 
16. Permitir a gravação dos itens da coleta de preço em meio magnético para cotação pelos for-
necedores e possibilitar a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços 
dos itens. 
17. Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data da Compra; Fornece-
dor; Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega; Forma de Pagamento. 
18.Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específi-
cos, por despesas ou por centros de custo e despesas. 
19. Permitir executar rotinas de: Anulação da compra direta; Exclusão completa da compra 
direta. 
20. Permitir emitir relatórios referentes às compras diretas, como: Emissão de nota de anulação; 
Emissão de autorização de fornecimento; Relação dos itens da compra; Justificativa da Dispen-
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sa de Licitação. 
21. Emitir relação de abertura das licitações, informando: Data de abertura da licitação; Horário 
da abertura; Número da licitação; Modalidade; Membros da comissão responsável pela abertu-
ra; Objeto a ser licitado. 
22. Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julga-
mento, envolvendo as etapas conforme abaixo: Publicação do processo; Impugnação; Emissão 
do mapa comparativo de preços; Emissão das Atas referente a Documentação e Julgamento das 
propostas; Interposição de recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Pa-
recer jurídico; Homologação e adjudicação; Contratos e aditivos; Autorizações de fornecimen-
to; Liquidação das autorizações de fornecimento; Gerar empenhos para a contabilidade e liqui-
dação dos empenhos. 
23. Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabe-
la/Catálogo de Preço ou sobre os próprios Itens da licitação. 
24. Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação. 
25. Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de 
fornecer o material ou de executar os serviços. 
26. Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identifica-
ção, tais como: Número do processo; Objeto da compra; Modalidade de licitação; Datas de a-
bertura e recebimento dos envelopes. 
27. Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas 
quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa. 
28. Permitir o controle das despesas realizadas e realizá-la de uma mesma natureza, para que 
não ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação. 
29. Possibilitar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais pre-
estabelecidos. 
30. Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços 
por lotes. 
31. Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão 
de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o 
saldo pendente. 
32. Permitir o cadastramento de Comissões de Licitações: Permanente; Especial; Servidores; 
Pregoeiros e Leiloeiros, e informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas 
respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e 
funções designadas. 
33. Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realiza-
ção periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo 
praticados atualmente pelos fornecedores. 
34. Permitir a gravação dos itens do processo licitatório em meio magnético para ser enviado 
aos fornecedores para digitação do preço de cada item e possibilitar a leitura dos preços digita-
dos para preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista 
ou separados por Lotes. 
35. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 
36. Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” com opção de desistência e 
rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances. 
37. Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao 
pregoeiro pausar e disparar. 
38. Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa 
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e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006. 
39. Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial, histórico dos lances e relatório de eco-
nomicidade do pregão. 
40. Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, 
possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema. 
41. Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, visu-
alizando sua situação em cada item do processo. 
42. Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade. 
43. Permitir a emissão da autorização de fornecimento por centro de custo, por dotação ou glo-
bal. 
44. Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
45. Possibilitar a informação das datas dos vencimentos dos bens adquiridos ou serviços contra-
tados para geração dos empenhos com suas respectivas parcelas. 
46. Permitir a geração de desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último 
empenho do processo. 
47. Gerar entrada do material no almoxarifado à partir da liquidação, permitindo a visualização 
da geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na própria janela de liquidações. 
48. Permitir gerar bens no sistema patrimonial à partir das liquidações de compra. 
49. Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: Blo-
queio do valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo aditivo; 
Gerar empenhos e liquidações; Consultar saldo financeiro da cota da despesa, visualizando as 
cotas de todos os meses; Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados 
relacionados. 
50. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos e termos aditivos de contratos. 
51. Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilate-
ral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico 
financeiro, prorrogação, rescisão. 
52. Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, 
vencido ou à vencer). 
53. Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação (en-
tregue, vencido ou à vencer). 
54. Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do ter-
mo, da rescisão e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal; Imprensa 
oficial. 
55. Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de aber-
tura e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas 
das sessões de julgamento do Processo Licitatório; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas 
de autorização de fornecimento; Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98; 
Demonstrativo das compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93. 
56. Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros 
relatórios desejados à partir dos modelos existentes no sistema. 
57. Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios. 
58. Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema. 
59. Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado. 
60. Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação. 
61. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 
digitalmente. 
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07 – Módulo de Publ. de Dados p/ Portal da Transparência de forma eletrônica (internet) 
para Prefeitura Municipal / Câmara Municipal de Vereadores 
 
1. Consulta de Receitas: Deve exibir as informações da receita orçada, arrecadada no mês 
selecionado e o acumulado até o mês e o saldo orçamentário da receita. 
2. Maiores Arrecadações por Contribuinte: Deverão ser exibidos os nomes dos contribuintes 
com maior arrecadação tributária no ano selecionado. O sistema deve exibir o nome dos 
contribuintes em ordem decrescente do valor tributário arrecadado anual. 
3. Gastos Direto de Governo: Deve exibir os valores da despesa orçada, suplementada, anulada, 
empenhada no mês e acumulada até o mês e o saldo orçamentário agrupados por órgão, unidade 
e função. 
4. Despesas por Credor: Na consulta das despesas por credor deve ser possível efetuar a 
pesquisa pela entidade, ano e nome do credor com CNPJ/CPF. Deve ser exibido o valor 
empenhado, liquidado, pago e retido, bem como a data e número dos respectivos documentos. 
5. Relação dos Veículos: Deve exibir as descrições dos veículos relacionados no sistema de 
frotas, agrupados por setor. 
6. Quadro de Gastos - para atendimento à Lei Complementar 131/2009: deve exibir consultas 
de Convênio, Execução de Programa, Execução de Despesas, Gastos Diretos por Despesa, 
Gastos Diretos por Favorecido, Gastos Diretos por Órgão, Gastos Diretos por Projeto/Atividade 
e Execução da Receita, a seguir detalhados: 
7. Convênios: Deve exibir o número do convênio, categoria, situação, objeto, valor do repasse, 
valor da contrapartida, nome do concedente e do beneficiário. 
8. Execução de Programa: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento atualizado, 
liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade, programa e elemento de despesa. 
9. Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento atualizado, 
liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de despesa. 
10. Gastos Diretos por Despesa: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do pagamento e 
número do documento, agrupados por elemento de despesa, órgão, unidade e credor com 
CNPJ/CPF. 
11. Gastos Diretos por Favorecido: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do pagamento 
e número do documento, agrupados por credor com CNPJ/CPF, elemento de despesa e órgão. 
12. Gastos Diretos por Órgão: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do pagamento e 
número do documento, agrupados por órgão, unidade, elemento de despesa e credor com 
CNPJ/CPF. 
13. Gastos Diretos por Projeto/Atividade: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do 
pagamento e número do documento, agrupados por projeto/atividade, credor com CNPJ/CPF, 
elemento de despesa e órgão. 
14. Execução da Receita: Deve exibe os valores da receita orçada, arrecadada no mês e 
acumulado até o mês selecionado e o saldo orçamentário da receita, agrupado por rubricas (tipo 
de receita). 
15. Licitações: Devem ser efetuadas consultas no sistema de Compras, exibindo os processos de 
compras que contém licitação efetuada. 
16. Consulta de licitações: Deve exibir o número do processo, ano, situação, data da abertura, 
objeto de licitação e modalidade. Ao selecionar um processo o sistema deve exibir informações 
complementares sobre a descrição da licitação, podendo consultar documentos relacionados ao 
processo, quando anexados. Deve ser possível efetuar pesquisa pela entidade, número do 
processo, ano do processo e modalidade da licitação. 
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08 – Módulo de Controle de Patrimônio para Prefeitura Municipal / Câmara Municipal 
de Vereadores 
 
1. Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informadas as seguin-
tes características: 
- O processo licitatório, empenho e fornecedor da aquisição do bem; 
- Estado de conservação do bem: “péssimo”, “ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”. 
- Moeda de aquisição (permitindo conversão dos valores para moeda atual); 
- Permite vincular a conta contábil e natureza do bem; 
- Permite visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciações e  valorizações, assim 
como cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações; 
- Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, bmp e pdf.; 
- Visualizar situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”, “locado”, “cedido”; 
- Permite informar características personalizadas para o cadastro de bens. Por ex: “Cor”, “Altu-
ra”, “Peso”, etc. 
2. Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas 
utilizadas pelo bem. 
3. Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e contas 
da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório de transferên-
cias de determinado tipo, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens. 
4. Permitir cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis. 
5. Permitir cadastro de conversão de moedas indexadoras, para que ao cadastrar bens adquiridos 
em outras épocas converta automaticamente para o valor atual ao cadastrar o bem. 
6. Permitir a reavaliação por percentual (valorizações/depreciações) para todos  
os bens, possibilitando:  
- executar individualmente; 
- executar para um grupo de bens (conforme conta, centro de custo, unidade  
administrativa e/ou natureza ) 
- configurar percentuais de reavaliação periódicas (mensal, bimestral,  
trimestral, semestral e anual) por natureza e simulando a depreciação natural  
dos bens desde sua aquisição até a data atual. 
7. Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, unidades adminis-
trativas e bens, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria 
e processo licitatório. 
8. Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados bási-
cos desse movimento; tais como: data de envio e previsão de retorno; tipo de manutenção (se a 
manutenção é preventiva ou corretiva); valor do orçamento; possibilitar a emissão de relatório 
contendo os bens que estão ou já sofreram manutenção, agrupados pelo fornecedor ou pelo mo-
tivo da manutenção; possibilitar gerar transferências para outra unidade administrativa após 
voltar da manutenção. 
9. Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o respon-
sável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. 
10. Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por unida-
de/centro de custo. 
11. Emitir o relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável, permitindo 
selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao setor, localiza-
dos mas pertencentes a outro setor, não localizados ou todas) e emitir também o termo de aber-
tura e encerramento do Inventário. 
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12. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica, 
além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta. 
13. Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segura-
do) para os bens. 
14. Permitir colocar o bem em desuso de modo que não seja possível realizar movimentações 
com este até que seja estornado. 
15. Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação 
ou destinação de bens durante a sua realização. 
16. Emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, unidade 
administrativa ou por centro de custo. 
17. Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção por 
responsável, por unidade ou por centro de custo. 
18. Permitir transferir bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor. 
19. Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no 
exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar as movimenta-
ções por centro de custo. 
20. Permitir depreciar um bem em relação ao percentual anual de desvalorização deste. As des-
valorizações poderão ser feitas sobre o valor residual, ou seja, o valor atual do bem, conside-
rando todas as valorizações e depreciações efetuadas, ou ainda, sobre o valor original. 
21. Emitir relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens com seleção por bem, 
por conta, centro de custo e período. 
22. Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de forma ana-
lítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total de 
saídas e saldo atual da conta. 
23. Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em percentual 
informado com seleção por conta, bem e/ou unidade administrativa. 
24. Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os no banco de 
dados. 
25. Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou docu-
mentos digitalizados, ao código do bem. 
26. Permitir configurar os centros de custos, contas e código do bem. 
27. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 
digitalmente. 
28. Permitir informar o número do ato no campo [Nº do Ato] do cadastro de bens com até 10 
caracteres ou números. 
29. Permitir a transferência de bens de forma aleatória, neste caso os bens podem ser informa-
dos separados por vírgula, por exemplo: 1,2,3,5,7. Para transferências de bens por intervalos os 
bens devem ser informados separados por hífen, exemplo: 1-7. 
30. Permitir cadastrar dados dos bens patrimoniais que são considerados imóveis, sendo possí-
vel informar os arrendamentos que tais bens possuem. 
31. Estar em conformidade e atender o PCASP – Plano de Contas da Administração Pública 
Federal, a partir do ano de 2014, segundo as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
 
09 – Módulo de Controle de Estoque para Prefeitura Municipal /Câmara Municipal de 
Vereadores 
 
1. Permitir cadastrar fornecedores, distinguindo pessoas físicas e jurídicas, possibilitando in-
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formar a situação (ativo, inativo) e também relacionar os materiais que fornece. 
2. Permitir cadastrar materiais possibilitando o agrupamento por: classe; classificação do tipo 
(consumo ou permanente); nível de perecibilidade; se é estocável. 
3. Permitir a visualização do preço médio e configurar características personalizadas para o 
material. 
4. Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo a utilização de abreviaturas. 
5. Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido. 
6. Permitir o registro e manutenção do cadastro de almoxarifados, tendo cada qual o seu res-
ponsável, possibilitando o controle individual para aplicações diretas. 
7. Possibilitar o controle de diversos almoxarifados, facilitando que os usuários com acesso 
autorizado possam alterná-los. 
8. Controlar as movimentações de entrada e saída para cada material de cada estoque, por meio 
de processos e relatórios, utilizando centros de custo para a distribuição do material. 
9. Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e mantendo o 
controle sobre o saldo pendente. 
10. Permitir efetuar transferências de materiais entre almoxarifados, possibilitando a emissão da 
nota de transferência com seleção dos campos: almoxarifado, transferência, centro de custo e 
emissão por período. 
11. Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material 
por estoque. 
12. Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por material existente em 
cada almoxarifado, dispondo de: 
- configuração de níveis de re-suprimento (limite mínimo, máximo e reposição), permitindo 
calcular (por meio de fórmula configurável) a quantidade necessária em estoque até o próximo 
reabastecimento por material; 
- relatórios que possibilitem emitir a posição em determinada data. 
13. Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo: 
- bloqueio das movimentações durante a sua realização;  
- gerar os itens selecionando os materiais por uma determinada classe e sua localização física 
no almoxarifado; 
- gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e perío-
do; 
- gerar planilha para conferência manual. 
14. Permitir os ajustes físicos dos estoques, ocorridos no inventário. 
15. Possuir controle da localização física dos materiais no estoque, possibilitando informar de 
uma a três divisões de localização. (Ex: Corredor, Estante, Prateleira). 
16. Emitir um relatório que demonstre todas as movimentações de materiais por estoque no 
período informado, contendo: saldo anterior, movimentos de entrada, saída e saldo do material 
no período - visualizando a forma sintética (por material) e analítica (por material demonstran-
do os movimentos Individuais). 
17. Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados. 
18. Possuir controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de compras e ma-
teriais. 
19. Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais 
no estoque. 
20. Permitir efetuar a movimentação do estoque determinando um período para os lançamentos; 
consequentemente, o bloqueio dos movimentos fora do período. 
21. Emitir um relatório que demonstre as operações (Transferências, Entradas, Saídas, Estor-
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nos) realizadas no período informado permitindo a consolidação dos estoques agrupando por 
natureza. 
22. Permitir que possam ser unificados materiais duplicados, transferindo todas as movimenta-
ções para o material unificado. 
23. Emitir um relatório com o resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro 
mês a mês por estoque e o resultado final no ano. 
24. Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão permitidas movimenta-
ções (entrada/saída/transferências) no exercício anterior, sendo que ao encerrar o exercício, os 
centros de custo deverão ser copiados para o exercício seguinte. Permitir também o cancela-
mento de encerramento de exercício.  
25. Possibilitar a emissão da ficha de estoque, mostrando as entradas/saídas (físicas e financei-
ras) realizadas em determinado período por material, com indicação do saldo anterior e no final 
do período. 
26. Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por: material; nota fis-
cal; centro de custo; dia; fornecedor. 
27. Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual em determinado período, agrupando por centro de custo. 
28. Emitir relatório detalhado das movimentações de um determinado material por período, 
almoxarifado e centro de custo, demonstrando o código da movimentação e o saldo físico atua-
lizado até o movimento. 
29. Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: 
almoxarifado; período; materiais vencidos; materiais à vencer. 
30. Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por 
estoque e o resultado final no ano. 
31. Emitir relatório que demonstre a média de gastos mensais por centro de custos ou material, 
considerando um determinado período. 
32. Permitir informar o número do processo licitatório e o empenho no cadastro de entradas dos 
materiais no estoque em campos apropriados, para identificar a origem da entrada. 
33. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 
digitalmente. 
34. Permitir dar as devidas permissões de acesso aos centros de custos para cada usuário do 
sistema. 
 
10 – Módulo de Controle de Frotas para Prefeitura Municipal 
 
1. Permitir registrar ordem de abastecimento com informações do veículo, fornecedor, motoris-
ta e combustível a ser utilizado, permitindo o lançamento automático da despesa. 
2. Permitir registrar ordem de serviço com informações do veículo, fornecedor, motorista e ser-
viços a serem realizados no veículo, permitindo o lançamento da despesa. 
3. Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de 
relatório por veículo, por período e com opção para detalhamento dos abastecimentos. 
4. Permitir controlar as trocas de pneus com identificação da posição dos pneus trocados (dian-
teira/traseira/todos) incluindo tipo da troca (novo/recapagem), possibilitando a emissão do rela-
tório com seleção de período da troca, veículo, material, tipo de troca e identificação dos pneus 
trocados. 
5. Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca (caixa, dife-
rencial, motor ou torque), possibilitando a emissão do relatório por período, veículo, fornece-
dor, material e pelo tipo da troca. 
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6. Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e 
saldo restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação e emitindo o relatório de a-
companhamento por período. 
7. Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do licenci-
amento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e veículo.  
8. Controlar funcionários que possuem carteira de habilitação e também o vencimento destas, 
possibilitando ainda a emissão de relatório das carteiras de habilitação vencidas e a vencer. 
9. Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por funcionário, 
registrando a data da reserva e o período que o veículo será reservado, possibilitando também a 
emissão de relatório de reservas com essas seleções. 
10. Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segura-
do) para os veículos. 
11. Emitir planilhas para preenchimento das ordens de abastecimento/serviço, contendo os se-
guintes campos: motorista, placa do veículo, fornecedor, material/serviço. 
12. Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os seguintes cam-
pos: centro de custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome 
do motorista e data/hora de saída e chegada. 
13. Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da entidade 
controlando saldo dos materiais utilizados dando baixa no Estoque. 
14. Possibilitar a emissão de relatório demonstrando as despesas realizadas nos veículos em 
determinado período, agrupando as despesas por centro de custo ou veículo, permitindo seleção 
por:  material; veículo; centro de custo; despesas realizadas fora da entidade; fornecedor; gastos 
em licitação e estoques da entidade. 
15. Emitir relatórios de ficha de análise do veículo, exibindo todas as despesas e valores da ope-
ração efetuada com demarcação do quilômetro percorrido, mostrando a média de consumo de 
combustível. 
16. Possuir o cadastro dos funcionários identificando qual o setor eles pertencem, data de ad-
missão, identidade e CPF. 
17. Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um, emitindo 
relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo do veículo (ou 
baixo ou normal ou alto).  
18. Possibilitar controlar e criar despesas específicas para abastecimento, troca de óleo, servi-
ços, pneu, etc., para um melhor controle dos gastos com a frota. 
19. Emitir os relatórios dos principais cadastros (veículos, centro de custos, funcionários, forne-
cedores, ocorrências, despesas, materiais). 
20. Possuir relatório de apólice de seguros, permitindo a emissão por veículo, por período, de 
seguros vencidos e à vencer. 
21. Registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor requi-
sitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de saída e de chegada; possibilitan-
do também a emissão de relatório por período, por centro de custo e com demonstração do iti-
nerário. 
22. Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de hodômetros, aci-
dentes, etc., registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determi-
nado período pelo tipo de ocorrência, funcionário e veículo. 
23. Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, 
devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e  possibilitando sua visualização pelo 
próprio cadastro.  
24. Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por 
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meio das movimentações do veículo. 
25. Permitir cadastrar os adiantamentos e retornos de viagens demonstrando os acertos de dife-
rença, possibilitando a emissão do relatório de adiantamentos por funcionário, por centro de 
custo ou por empenhos. 
26. Permitir a substituição da placa de um veículo por outra, transferindo assim toda a movi-
mentação de lançamento realizada pelo veículo anteriormente. 
27. Emitir um relatório que demonstre os custos do veículo por quilômetro rodado, selecionan-
do o período de emissão, o veículo, o material e o tipo de despesa, visualizando a quantidade de 
litros gastos, o valor gasto, a quantidade de quilômetros rodados e o custo por quilômetro. 
28. Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local da 
infração, tipo de multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento (funcio-
nário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do pagamento. 
29. Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a quilometra-
gem da revisão e da próxima a ser realizada, mais observações da revisão. 
30. Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos; 
31. Permitir o cadastramento de adaptações realizadas nos veículos. 
32. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 
digitalmente. 
 
11 – Módulo de Acompanhamento dos Indicadores Municipais para Prefeitura Municipal 
 
1. O sistema deve possuir acesso via web. 
2. Deve permitir agendar a inserção das informações nos gráficos automaticamente. 
3. Deve conter senha de acesso por usuário. 
4. Deve permitir configurar o acesso individual de usuários em várias entidades. 
5. Deve permitir selecionar no gráfico a entidade que deseja consultar. 
6. Deve exibir em um único painel gráficos que demonstrem os percentuais investidos em 
educação, fundeb 60%, saúde e pessoal. 
7. Deve exibir em um único gráfico o comparativo mensal da receita orçada com a arrecadação 
e a despesa fixada com a executada. 
8. Deve exibir em gráfico o valor anual inscrito em dívida ativa corrigida. 
9. Deve exibir gráfico do valor acumulado anualmente da dívida ativa corrigida. 
10. Deve exibir em um único gráfico o valor lançado de IPTU comparado com a arrecadação. 
11. Deve exibir em um único gráfico o valor lançado de ISS comparado com a arrecadação. 
12. Deve exibir gráfico comparando mensalmente o saldo bancário com os valores de 
liquidações, consignações, restos a pagar e dívida fundada pendentes de pagamento. 
 
12 – Módulo Gestão da Assistência Social para Prefeitura Municipal 
 
1. Cadastro de beneficiários contemplando o número de registro do NIS (Cadastro Único). 
2. Dados pessoais, como raça, estado civil e escolaridade. 
3.  Cadastro de todos os documentos pessoais. 
4. Endereçamento completo, inclusive com o município de domicilio, para controle de atendi-
mento a pacientes não residentes no município. 
5.  Programas de atenção a saúde que o paciente pertence. 
6.  Referência a medicamentos de uso contínuo pelo paciente. 
7. Renda mensal do beneficiário. 
8. Cadastro de Famílias contemplando: inclusão dos componentes da família através do cadas-
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tro de pacientes, com grau de parentesco de todos os familiares. 
9. Endereçamento completo com  micro-área e agente comunitário de saúde. 
10. Número da família no sistema SIABMUN do Ministério da Saúde. 
11. Dados sócio econômicos da família, como: religião, dados habitacionais, valor de aluguel 
do imóvel, tipo de construção, abastecimento de água e  luz, destinação do esgoto e tipo da co-
leta de lixo. 
12. PACS/PSF: cadastro de segmentos, áreas, equipes de saúde, micro-áreas e agentes comuni-
tários de saúde, conforme sistema SIABMUN do Ministério da Saúde. 
13. Emissão de benefícios contemplando: classificação de tipos de benefícios. 
14. Movimentação de benefícios com apuração de valor solicitado e valor autorizado. 
15. Emissão de comprovante possibilitando personalizar o comprovante de entrega de benefí-
cios. 
 
13 – Módulo de Controle da Produção Primária/Agricultura para Prefeitura Municipal 
 
1. Módulo Cadastral que contemple: Produtor – com cadastro de filhos/participantes, veículos, 
equipamentos, máquinas, animais e propriedades (com suas atividades produtivas) vinculadas 
ao produtor; Estabelecimento Rural; Atividade Econômica; Espécies de Animal;  Finalidade do 
Uso do Animal;  Endereço; Tipos de Equipamento; Tipos de Máquina; Tipos de Veículo; Tipos 
de Propriedade – fazenda, sitio, chácara; Formas de Uso de Propriedade – arrendamento, meei-
ro, própria; Prefeitura; Máquinas da Prefeitura; Equipamentos da Prefeitura; Veículos da Prefei-
tura; Benefícios – incentivos fornecidos ao produtor; Descontos fornecidos. 
2. Módulo de Processos que contemple: Emissão de Nota Fiscal; Concessão de Benefícios - 
bônus, insumos, sementes, vinculados ou não à quantidade produzida; Agendamento de Uso de 
Máquinas – com contagem de horas e contabilização da hora máquina; Agendamento de Uso de 
Equipamentos – com contagem de horas e contabilização da hora utilizada; Fornecimento de 
Talonário de Notas Fiscais; Recebimento e conferência de Talonário de Notas Fiscais; Paga-
mento de Uso de Máquinas e Equipamentos; Recebimento de Incentivos para fornecer aos pro-
dutores. 
3. Disponibilização de Relatórios que contemplem: Produção da propriedade por período; Pro-
dução por pessoa, localidade e área; Recursos da propriedade; Produção por produtores e por 
número de pessoas; Crescimento da produção por incentivo fornecido; Agenda do uso de má-
quinas e equipamentos; Relatório de uso das máquinas e equipamentos utilizados; Incentivos 
recebidos e fornecidos a produtores; Emissão de notas fiscais por produtor; Talonários fiscais 
cedidos por produtor; Contagem dos incentivos em estoque. 
 
14 – Módulo Controle do Meio Ambiente para Prefeitura Municipal 
 
1. Possuir controle de cadastros contemplando: pessoas; empresas; tipos de atividade da 
empresa; endereços; unidades – unidade pelo qual o processo tramita; usuários; tipos de vistoria 
– cadastro de tipos de vistoria e objetivos de cada uma; itens de vistoria – itens a serem 
verificados durante a vistoria, para posteriormente informar ao sistema a sua conformidade no 
processo; tipos de denúncia; tipos de notificação; tipos de infração; finalidade da poda; taxas – 
taxas cobradas para solicitação de andamento de processos (com a opção de utilizar índices); 
índices de referência – para conversão de valores de taxas e multas; roteiro do processo – trajeto 
que o processo deve seguir pelas unidades até ser deferido ou indeferido (é determinado 
conforme o tipo de solicitação. Ex.: poda, licença operacional); documentos - cadastro de 
documentos emitidos através da solicitação; tipos de documento – tipos de documentos 
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necessários para abrir um processo; grupo de solicitação – classificação das solicitações de 
protocolo por grupo; configurações dos parâmetros do sistema; cadastro de links para sites de 
órgãos, entidades e autarquias para compor o menu de links. 
2. Possuir controle de processos contemplando: protocolo de solicitação – abertura de 
solicitações de licenças ambientais, podas, vistorias, emissão documentos e denuncias. Conter 
também a anexação de documentos e imagens; gerador de documentos – criação de novos 
Modelos de documentos para serem emitidos junto aos processos; emissão de documentos 
referentes ao processo – com o controle dos documentos emitidos; confirmação de processo – 
verifica os requisitos e particularidades do processo novo aberto para proceder o 
encaminhamento; andamento de processo – permite efetuar a notificação, cadastro de resultado 
de vistoria, agendamento de visita, cadastro de denúncia, informar infração sobre o mesmo 
processo; reposição florestal – com tipo de árvore e quantidade no processo; notificação – 
inclui a irregularidade, o fiscal e imprime o documento de notificação; infração – contém a 
infração, o prazo para a correção, o infrator e gera documento de multa; vistoria – guarda os 
resultados das conformidades ou não encontradas na vistoria anexada ao processo; denúncia – 
cadastra denuncias e resultados referentes ao processo, se o mesmo não se constitui uma 
denúncia; agendamento de visitas – com o tipo de visita (inspeção, vistoria, denúncia), 
finalidade e colocação do parecer; apreensão de produtos – com prazo de validade para a 
apreensão ou indeterminado; interdição de empreendimentos; controle de acesso de usuários – 
configurado para cada processo e também para o sistema; geração automática de backup; 
notificação automática do vencimento do prazo de validade dos documentos emitidos; 
pagamento de taxas e multas; links – atalho para acesso a sites de entidades, autarquias e 
órgãos. 
3. Possuir controle de consultas contemplando: infrações por pessoa; acompanhamento do 
processo; pendências de processos por usuário/setor exibindo os prazos para tramitação no 
setor; histórico das alterações efetuadas pelos usuários. 
4. Disponibilização de relatórios contemplando: vistoria por fiscal; abates e podas; emissão de 
tipos de documentos por período (com gráfico); gráfico de status dos processos; roteiro do 
processo; tempo médio de trâmite do processo por tipo; receitas geradas por multas e taxas; 
alterações efetuadas no sistema por usuários; visitas agendadas; visitas efetuadas com o 
resultado obtido; notificações; denúncias; infrações; mudas repostas (com gráfico); gráfico das 
solicitações x emissões de documentos; licenças / alvarás vencidos e a vencer; processos 
abertos; processos por tipo de licenciamento; processos pendentes de emissão de parecer. 
 
15 – Módulo Faturamento de Água para Prefeitura Municipal 
 
1. Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para utilização no cadastramento dos contribuin-
tes e imóveis. 
2. Possui cadastro de Regiões, Setores, Rotas, Tabela de Preços, Ocorrências de Leituras. 
3. Possuir cadastro de bancos e agências. 
4. Possuir cadastro de moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência. 
5. Possibilitar o cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o 
sistema. 
6. Possuir cadastro de imóvel e seu hidrômetro, com a possibilidade de inserir campos numéri-
cos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento. 
7. Possuir cadastro de requerimento de ligação de água/esgoto para analise da viabilidade da 
ligação. 
8. Possibilitar integração do cadastro de pessoas, imóveis e dívida com o sistema de Tributação. 
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9. Possuir cadastro de averbações/observações para pessoas, imóveis e dívidas. 
10. Possibilitar o cadastramento de validações de dados para deixar as informações dos cadas-
tros a seguir consistentes, evitando (por exemplo), que um imóvel construído fique sem área de 
construção: Imobiliários, Pessoas, Características de Imobiliárias e Requerimentos. 
11. Permitir o englobamento de imóveis a um mesmo hidrômetro possibilitando a emissão de 
faturas para cada um desses imóveis. 
12. Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal,  permitindo o lança-
mento automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis. 
13. Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações so-
bre os imóveis e contribuintes. 
14. Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês por terceiros. 
15. Executar o cálculo das contas de água utilizando parâmetros fornecidos pelo usuário. 
16. Emitir faturas de água e carnês de dívida ativa, bem como segunda via de faturas. 
17. Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros), através do nome, de parte do 
nome e do CNPJ/CPF. 
18. Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa. 
19. Permitir trabalhar com várias moedas no sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de 
indexadores para intervalos de datas. 
20. Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancela-
mentos, estornos, etc.). 
21. Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para cancelar, prescrever, suspender e 
anistiar a dívida ativa automaticamente, com seus respectivos registros. 
22.  Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: resumos de faturamento; resumo de 
recebimento; de classificação da receita de acordo com plano de contas da Prefeitura; de paga-
mentos. 
23. Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametri-
zação do conteúdo da notificação. 
24.  Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial. 
25. Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos 
pelos Bancos. 
26.  Possuir rotina configurável de Parcelamento podendo: parcelar divida ativa e fatura; parce-
lar outros parcelamentos em aberto; dividas executadas; conceder descontos legais através de 
fórmulas configuráveis; determinar valor mínimo por parcela; cobranças de taxas de parcela-
mento. 
27.  Possibilitar o parcelamento de Faturas e Dividas em faturas de parcelamento ou em eventos 
para serem lançados nas faturas normais de água do consumidor. 
28.  Ter a possibilidade de ao parcelar faturas e dívidas, informar um valor de entrada para o 
parcelamento. 
29.  Controlar saldo para pagamento de fatura feito em duplicidade. 
30.  Possibilitar a compensação de pagamentos. 
31.  Permitir que sejam parametrizados todos os eventos de cobrança conforme a legislação 
municipal, quanto à sua fórmula de cálculo, multa, correção e índices, moedas, etc. 
32.  Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas. 
33.  Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando infor-
mações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos 
de atualizações e acréscimos legais e controle da execução fiscal. 
34.   Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa de pagamento de 
faturas, dividas, faturas parceladas e dividas parceladas. 
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35.  Poder emitir guia unificada para pagamento, relacionando todos as faturas correntes, dívi-
das ativas e parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo. 
36. Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuin-
tes e cadastro imobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data ou por processo de 
alteração. Tendo também a opção de emitir relatório do histórico. 
37.  Possibilitar a prorrogação ou antecipação de vencimento de algumas faturas ou geral, por 
algum processo que venha a ocorrer com o lançamento. 
38. Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar 
ou não os documentos de arrecadação. 
39.  Controlar a execução de dívidas. 
40.  Emitir os livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos. 
41.  Possuir geração de arquivos para cobrança débito automático. 
42.  Permitir o lançamento automático para consumidores que não possuem hidrômetros, ser 
pela quantidade mínima de cada classe ou pelo consumo estimado do consumidor. 
43.  Emitir ficha de leitura. 
44.  Possuir emissão de aviso e ordem de corte. 
45. Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para gerar aviso de corte e gerar ordem 
de corte. 
46. Possuir registro de Tolerância de Pagamento para que consumidores com faturas em aberto 
e com tolerância não entrem em processo de corte. 
47.  Permitir o cadastro de serviços e materiais utilizados no mesmo. 
48.  Possibilitar o lançamento das leituras e correção da mesma. 
49.  Possibilitar que o layout das faturas seja configurado pelo próprio usuário. 
50.  Possibilitar a exportação para o coletor de dados, lançando a fatura automaticamente no 
momento da importação do arquivo do coletor. 
51.  Possuir integração com coletor do tipo Palm para impressão simultânea de fatura. 
52.  Lançamento de eventos de cobrança para grupos de consumidores. 
53. Possuir opção para realização de atendimento ao contribuinte visualizando todas as faturas, 
serviços, Requerimentos, Eventos e dividas lançadas para o consumidor. 
54.  Possuir relatório de: faturas pagas, faturas em aberto, faturas parceladas, faturas lançadas. 
55.  Possuir rotina para lançamento das analises da água de acordo com a lei nº 5440. 
 
16 – Módulo Controle de Protocolo para Prefeitura Municipal / Câmara Municipal de 
Vereadores 
 
1. Sistema em ambiente web possibilitando ao usuário realizar cadastros e processos de qual-
quer lugar que tenha acesso à internet. 
2. Permitir a definição do roteiro do processo por solicitação com a previsão de permanência     
em cada órgão. 
3. Permitir a abertura de processo em diversos departamentos da entidade. 
4. Permitir controle de numeração de processo por solicitação com possibilidade de reinicio a 
cada novo exercício.   
5. Permitir controlar o histórico de cada processo em toda a sua vida útil até o encerramento. 
6. Cadastrar pareceres sobre o processo em cada trâmite sem limite de tamanho de parecer e 
com possibilidade de anexar documentos ao mesmo. 
7. Controlar os documentos exigidos por assunto. 
8. Permitir digitalização de documentos nos processos ou pareceres. 
9. Manter registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em 
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trâmite. 
10. Permitir que cada departamento atualize ou consulte os processos sob sua responsabilidade. 
11. Permitir movimentação de processos arquivados entre os departamentos registrando data de 
saída e devolução do processo, usuário e departamento que solicitou. 
12. Possuir relatórios para acompanhamento de processos abertos, em tramite, encerrados, ar-
quivados etc. 
13. Possuir gráficos para acompanhamento do volume de processos abertos na entidade, agru-
pando por usuário, solicitação e organograma. 
14. Possuir consultas via web para que os requerentes possam consultar a situação de seus pro-
cessos de qualquer local, informando apenas o número do processo. 

 
17 -  Módulo Educação para Secretaria 

____________________________________________________________________________ 
 

1 Permitir o cadastramento de séries e turmas, possibilitando a definição de  características de 
cada turma, como:- Nº de exames, - Média final, - Tipo de avaliação,- N° de vagas, - 
Disciplinas. 

2 Permitir o cadastramento de cursos/grades da escola. 
3 Permitir o cadastramento de notas/faltas/exames. 
4 Permitir o cadastramento de escolas juntamente com seus documentos legais. 
5 Permitir o cálculo de médias através de fórmulas definidas para cada curso, ou fórmula 

padrão da escola. 
6 Permitir controlar faltas por disciplinas ou por dia conforme configuração. 
7 Permitir controlar o nº. de alunos por escola/série/turma. 
8 Ter o controle do sistema por exercício. 
9 Permitir definição do calendário escolar, registrando o período de  inicial e final de cada 

bimestre, e definições das  ocorrências durante todo o ano letivo. 
10 Controlar o período de avaliação de cada curso (bimestral, trimestral, semestral e anual). 
11 Possibilitar formas de avaliação diferenciada para os alunos, como notas descritivas e 

numéricas. 
12 Controlar percentual mínimo de freqüência do aluno por disciplinas ou por dias. 
13 Permitir definir o número de exames de cada curso. 
14 Possibilitar definir o valor da Média final a ser alcançada. 
15 Permitir a aceleração de alunos para séries posteriores. 
16 Permitir definir disciplinas diferenciadas para alunos, individualmente, sendo que essas 

disciplinas estejam na grade. 
17 Permitir cadastrar grupos de professores que irão trabalhar em uma turma. 
18 Possuir critério de pontuação nas inscrições para contratações e informação se for ACT. 
19 Possuir relatório de inscrições de capacitação para contratação de funcionários por Área de 

atuação: por pontos, por disciplina e por curso. 
20 Permitir utilizar no cadastro de alunos o código do registro escolar fornecido pela secretaria 

Estadual. 
21 Permitir ajustar as fórmulas de cálculos de médias e exames, por escola e por curso 

possibilitando copiá-las de outro curso. 
22 Possuir um relatório que informe quanto o aluno deverá alcançar nos exames para 

aprovação. 
23 Cadastrar grade de horário das disciplinas por turma, não permitir que o professor tenha 

duas aulas no mesmo horário. 
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24 Permitir o controle de disponibilidades de horários do professor por período: matutino, 
vespertino e noturno. 

25 Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e 
exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos. 

26 Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, 
aprovados, reprovados e outros dados estatísticos. 

27 Possuir relatórios cadastrais e gerenciais, gráficos e consultas. 
28 Possuir processo de reserva da vaga de matrículas, possibilitando matricular os alunos por 

meio de critérios como(mais próximo da escola, número de reserva, renda familiar). 
29 Possuir regime seriado (série) e ciclado (fases). 
30 Gerar Diário de classe por período letivo, por professor, por série/turma e por disciplina, 

permitindo que possa ser editado e criado novos modelos de diários. 
31 Permitir que o aluno possa avançar para a série posterior com dependências da série anterior 

em disciplinas reprovadas, permitindo configurar a quantidade de disciplinas dependentes. 
32 Permitir transferências de alunos entre turmas e de uma escola para outra. 
33 Possibilitar o controle de faltas por dia, para utilização no ensino infantil. 
34 Permitir que o sistema tenha um controle de encerramento anual por escola, possibilitando 

re-matricular o aluno automaticamente, ou enviá-lo para a reserva de vagas. 
35 Permitir o cadastramento de cursos identificando a série/fase inicial e final, e o curso 

posterior. 
36 Possuir um módulo para alimentação de dados nas escolas unificado no mesmo banco de 

forma integrada. 
37 Permitir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados nas escolas. 
38 Possibilitar controlar e estabelecer as vagas disponíveis para cada turma não permitindo 

matricular alunos acima da quantidade disponível de vagas. 
39 Permitir cadastrar históricos escolares de alunos oriundos de escolas não pertencentes a rede 

de ensino no Município. 
40 Permitir inserir informações sobre o aluno, como uso de medicamentos especiais, alergias, 

tamanho de roupa e calçado para uniforme escolar. 
____________________________________________________________________________ 

 
18 – Módulo Educação para Escolas 

____________________________________________________________________________ 
1 Possuir fórmulas flexíveis que podem ser facilmente modificadas de acordo com os critérios 

de avaliação, como: ano letivo a ser trabalhado, tipo de avaliação do curso, número de exa-
mes finais, número de notas, média final a ser alcançada, percentual mínimo de freqüência 
do aluno nas disciplinas, fórmulas para o cálculo da nota a ser alcançada nos exames, fór-
mulas para o cálculo da média final com exames, etc. 

2 Na área de controle de pessoal, possuir processos para inscrição, contratação temporária ou 
efetiva, movimentação e ocupação de cargos na escola e respectivas séries e turmas. 

3 Permitir elaborar automaticamente a grade de horários das turmas, verificando a disponibi-
lidade dos professores. 

4 Possibilitar a consulta e a geração de relatórios administrativos, boletins, atas, históricos 
escolares e gráficos estatísticos, fundamentais para o acompanhamento da vida escolar do 
município. 

19 – Módulo Folha de Pagamento/INSS 
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1.  
 

20 – Módulo Controle/Gerenciamento de Leis para Câmara Municipal de Vereadores 
 
1. Deverá possibilitar que a Câmara de Vereadores organize e armazene de forma segura e or-
ganizada todas as informações necessárias ao processo legislativo, como: Partidos; Vereadores, 
Assessores, Prefeitos e Presidentes; Comissões e Mesas da Câmara; Projetos, Substitutivos, Pa-
receres, Emendas e Subemendas Vetos e autógrafos; Leis e Emendas à Lei Orgânica Municipal; 
Decretos e Resoluções; Portarias, Atos e Ofícios; Indicações, Moções, Pedidos de Providência 
e Requerimentos; Atas e Sessões; Leis Municipais, Estaduais e Federais ou qualquer texto que 
diga respeito ao processo legislativo. 
2. Permitir a consulta a várias informações cadastradas no sistema, desde relações cadastrais à 
situação de projetos, autógrafos e vetos. 
3. Permitir a consulta por palavras, ou até mesmo parágrafos, contidos no texto dos documentos 
cadastrados no sistema, possibilitando assim o acesso a leis, projetos, etc. de maneira fácil e 
ágil. 
4. Permitir a utilização de editores como Microsoft Word, Libre Office, Lotus WordPro, etc... 
5. Permitir o controle de vereadores por legislatura; 
6. Permitir o controle de votação por vereadores, em primeira e segunda votação para os proje-
tos; 
7. Permitir o controle de comparecimento dos vereadores nas sessões legislativas. 
 
21 – Módulo  Gestão da Saúde para Fundo Municipal de Saúde 
 
1. Possuir módulo de Cadastro de pacientes contemplando no mínimo: número de registro pró-
prio no município; número de registro do cartão SUS; dados pessoais, como raça, estado civil e 
escolaridade no padrão do cadastro cartão SUS; informação de tipagem sanguínea e fator RH, 
para consolidação de banco de dados de doadores de sangue; cadastro de todos os documentos 
pessoais; endereçamento completo, inclusive com o município de domicilio, para controle de 
atendimento a pacientes não residentes no município; programas de atenção a saúde que o paci-
ente pertence; referência a medicamentos de uso contínuo pelo paciente; alergia a medicamen-
tos e enfermidades relatadas. 
2. Possuir módulo de Cadastro de Famílias contemplando no mínimo: inclusão dos componen-
tes da família através do cadastro de pacientes, com grau de parentesco de todos os familiares; 
endereçamento completo com  micro-área e agente comunitário de saúde; número da família no 
sistema SIABMUN do Ministério da Saúde; dados sócio econômicos da família, como: religi-
ão, dados habitacionais, valor de aluguel do imóvel, tipo de construção, abastecimento de água 
e  luz, destinação do esgoto e tipo da coleta de lixo; PACS/PSF: cadastro de segmentos, áreas, 
equipes de saúde, micro-áreas e agentes comunitários de saúde, conforme sistema SIABMUN 
do Ministério da Saúde. 
3. Possuir módulo de Atendimento ambulatorial contemplando: Atendimento pela recepção 
sem a possibilidade de acesso ao histórico/prontuário do paciente pelo operador e emissão da 
FAA (Ficha de Atendimento Ambulatorial) no layout padrão SIA/SUS; módulo de atendimento 
de triagem, são cadastrados os sinais vitais do paciente e procedimentos de enfermagem; módu-
lo para atendimento de consulta prático e funcional que permita dentro da mesma função ser 
digitado pelo profissional médico, em caso de consultório informatizado, ou por profissional 
digitador, em caso de consultório não informatizado; visualização/impressão do históri-
co/prontuário do paciente apenas para determinados usuários, parametrizável pelo administra-
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dor do sistema; emissão/impressão de prescrição medicamentosa pelo profissional médico, den-
tro da mesma função de atendimento; módulo específico para digitação de atendimentos ambu-
latoriais, exceto consultas, realizados por profissionais não médicos; visualização rápida ao 
histórico/prontuário do paciente, através de uma única tecla de atalho; digitação de procedimen-
tos ambulatoriais podendo contemplar ou não o profissional responsável; emissão e controle de 
emissões de laudo de AIH com relatórios por data, paciente, procedimento e tipo de acidente; 
emissão de autorização médica com causas e serviços a serem prestados; Geração automática 
de procedimento para consulta médica. 
4. Possuir módulo de Agendamento de consultas médicas, odontológicas e exames, contem-
plando:  configuração da agenda de consultas dos profissionais por dias da semana, tipo de a-
gendamento, horários e quantidade de consultas; agendamento de consultas médicas, odontoló-
gicas e exames; cadastro de lista de espera para consultas e exames, para os casos de demanda 
reprimida; cadastro de entidades prestadoras de serviços de diagnose e terapia (próprios e con-
veniados); cadastro de tipos de exames ofertados por entidades prestadoras de serviços, com 
controle de quantidades e cadastro de valores; consulta (visual e impressa) a agenda de horários 
de consultas  e exames por UPS (Unidade Prestadora de Serviços); consulta (visual e impressa) 
a consultas e exames agendados por paciente. 
5. Possuir módulo de Agendamento de Central de Marcação de Consultas e Exames contem-
plando: Cadastro de solicitações de marcação de consultas/exames; estabelecimento de ordem 
de espera na marcação conforme critérios próprios; agendamento de consultas e exames con-
forme o tipo de consulta e prioridade na fila de espera; substituição de consulta de um paciente 
para o outro no caso de desistência; alteração dos dados da consulta para eventuais correções. 
6. Possuir módulo de Controle de estoque e distribuição de materiais/medicamentos contem-
plando: cadastro de medicamentos com código de barras, ponto de reposição, classificação, 
unidade de medida e componente ativo; movimentação de entradas e saídas de materiais e me-
dicamentos com controle de lote e data de vencimento; cadastro de fornecedores; cadastro de 
múltiplos almoxarifados, permitindo transferências entre si; cadastro de departamentos (estrutu-
ra organizacional), consumidores de materiais/medicamentos; solicitação de materi-
ais/medicamentos pelo sistema; distribuição/dispensação de materiais/medicamentos para con-
sumo interno (departamentos) e pacientes; controle da dispensação de medicamentos por paci-
entes, emitindo alerta configurável informando a data da última entrega; autorização de retirada 
de medicamentos em farmácias privadas (compra de medicamentos inexistentes na farmácia 
municipal); cadastro de materiais com classificação (materiais ambulatoriais, de expediente, de 
higienização, etc.); controle de empréstimo de materiais (muletas, cadeiras de rodas, camas 
hospitalares, etc.); alerta de aviso para pacientes com alergia a medicamentos. 
7. Possuir módulo de Controle de veículos e transportes contemplando: cadastro de veículos, 
motoristas, materiais, distancias de rotas e despesas; controle da agenda de veículos; agenda-
mento de viagens para consultas e exames em outros municípios, com possibilidade de impor-
tação da agenda de exames e central de marcação do próprio sistema; emissão do comprovante 
de viagens em três vias; emissão da lista de passageiros no padrão DAER; controle de quilome-
tragem, com emissão de planilha de bordo pelo sistema; controle total de despesas com trans-
porte, tais como: combustíveis, manutenções, pedágios, etc. 
8. Possuir módulo de Vigilância Sanitária contemplando: cadastro de estabelecimentos comer-
ciais, com atividade econômica, CNPJ e CPF com checagem de dígito verificador; emissão e 
controle de alvarás sanitários; registro de visitas/vistorias; registro de processos e suas evolu-
ções; registro de denúncias; cadastro e registro de rotinas de visitas; cadastro de procedimentos 
efetuados por competência e estabelecimentos; controle financeiro de multas e irregularidades 
dos estabelecimentos. 
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9. Possuir módulo de Vigilância Epidemiológica contemplando: cadastro de vacinas; controle 
de vacinas através da ficha de vacinação; cadastro do calendário de vacinas; registro de campa-
nhas de vacinação. 
10. Possuir módulo de Controle da Água contemplando: cadastro de fontes de abastecimento e 
famílias dependentes; cadastro de mananciais; planejamento da agenda de análises da água; 
agendamento de coleta para análise; registro de análises e seus resultados. 
11. Possuir módulo de Emissão de benefícios contemplando: classificação de tipos de benefí-
cios; movimentação de benefícios com apuração de valor solicitado e valor autorizado; editor 
de comprovante possibilitando personalizar o comprovante de entrega de benefícios. 
12. Possuir módulo para Geração do faturamento automatizado contemplando: geração do BPA 
(Boletim de Produção Ambulatorial) em forma de arquivo magnético num padrão de aceitação 
pelo sistema SIA/SUS; geração do BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) em forma de rela-
tório impresso num padrão de aceitação pelo sistema SIA/SUS; geração do BPA (Boletim de 
Produção Ambulatorial) por unidade prestadora de serviços de forma individual ou consolidada 
em uma única unidade; abertura e encerramento da produção a qualquer instante; possibilidade 
de inclusão manual de procedimentos não informatizados no BPA; tabela de procedimentos do 
SUS, atualizável eletronicamente através de importação do sistema SIA/SUS; relatório de pro-
cedimentos efetuados para geração sistema de pactuação; impressão de relatórios de faturamen-
to e estatísticos. 
13. Deve permitir Parametrizações do Sistema contemplando: criação de máscara de classifica-
ção de materiais e medicamentos; possibilidade de inclusão de arquivo com brasão do municí-
pio para impressão de relatórios; opção de alerta de pacientes com vacinas atrasadas; opção de 
alerta para atendimento de pacientes de outros municípios; opção de alerta na dispensação de 
medicamentos, avisando quando o paciente for alérgico a determinado medicamento; parame-
trização de alerta, avisando a data do último atendimento prestado ao paciente; parametrização 
de alerta, avisando a data da última retirada de medicamento do paciente; opção de impressão 
da FAA (Ficha de Atendimento Ambulatorial) e do recibo de retirada de medicamentos em im-
pressora não fiscal, tipo Bematech ou genérica somente texto; cadastro de UPS´s (Unidades 
Prestadoras de Serviços) no padrão SIA/SUS; importação do cadastro de pacientes do sistema 
CADSUS – Cartão Nacional de Saúde; importação do cadastro de profissionais do sistema 
CNES; parametrização de permissões de acesso aos usuários; implantação cadastro medica-
mentos farmácia básica; acompanhamento das transações por banco de “log”; parametrização 
do acesso dos usuários por UPS´s e almoxarifado. 
14. Deve permitir a criação de controles sobre as diferentes rotinas do sistema; base de dados 
unificada, permitindo maior controle sobre os procedimentos de segurança do banco de dados, 
os aplicativos de segurança poderão ser concentrados; controle efetivo “on-line” de pacientes, 
materiais, medicamentos e recepções com a base de dados de todo o município, restringindo 
por exemplo o cadastramento de pacientes em duplicidade, a verificação de retirada de medi-
camentos em diferentes postos e em duplicidade, o acompanhamento dos históricos de atendi-
mentos, verificação do estoque de medicamentos em tempo real;  agilidades nas atualizações de 
versões,  as manutenções do sistema poderão ser feitas remotamente e todos os usuários execu-
tarão a mesma versão do sistema. 
15. Deve permitir a utilização de prontuário eletrônico, sendo este um repositório onde todas as 
informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um indivíduo estão arma-
zenadas, com acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais; acesso a conheci-
mento científico atualizado com conseqüente melhoria do processo de tomada de decisão; me-
lhoria de efetividade do cuidado, o que por certo contribuirá para obtenção de melhores resulta-
dos dos tratamentos realizados e atendimento aos pacientes; possível redução de custos, com 
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otimização dos recursos. Acesso remoto e simultâneo: vários profissionais podem acessar um 
mesmo prontuário simultaneamente e de forma remota. Com a possibilidade de transmissão via 
Web, os médicos podem rever e editar os prontuários de seus pacientes a partir de qualquer 
lugar do mundo. 
Legibilidade: registros feitos à mão são difíceis de ler, na maioria das vezes. Os dados na tela 
ou mesmo impressos são muito mais fáceis de ler. 
Segurança de dados: sistema bem projetado com recursos de backup seguros e planos de desas-
tres, garantindo melhor e de forma mais confiável que os dados não vão sofrer danos e perdas. 
Confidencialidade dos dados do paciente: o acesso ao prontuário pode ser dado por níveis de 
direitos dos usuários e este acesso ser monitorado continuamente. Auditorias podem ser feitas 
para identificar acessos não autorizados. 
Flexibilidade de layout: o usuário pode usufruir de formas diferentes de apresentação dos da-
dos, visualizando em ordem cronológica crescentes ou não, orientado ao problema e orientado à 
fonte. 
Integração com outros sistemas de informação: uma vez em formato eletrônico, os dados do 
paciente podem ser integrados a outros sistemas de informação e bases de conhecimento, sendo 
armazenados localmente ou à distância. 
Captura automática de dados: dados fisiológicos podem ser automaticamente capturados dos 
monitores, equipamentos de imagens e resultados laboratoriais, evitando erros de transcrição. 
Processamento contínuo dos dados: os dados devem ser estruturados de forma não ambígua; os 
programas podem verificar continuamente consistência e erros de dados, emitindo alertas e avi-
sos aos profissionais. 
Assistência à pesquisa: o dado estruturado pode facilitar os estudos epidemiológicos. Os dados 
em texto-livre podem ser estudados por meio de uso de palavras-chave. 
Saídas de dados diferentes: o dado processado pode ser apresentado ao usuário em diferentes 
formatos: voz, imagem, gráfico, impresso, e-mail, alarmes e outros. 
Relatórios: os dados podem ser impressos de diversas fontes e em diferentes formatos, de acor-
do com o objetivo de apresentação - gráficos, listas, tabelas, imagens isoladas, imagens sobre-
postas, etc. 
Dados atualizados: por ser integrado possui dados atualizados - um dado que entra no sistema 
em um ponto, automaticamente atualiza e compartilha a informação nos outros pontos do sis-
tema. 
 
 

 
 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL: 
 
5.1.À Prefeitura Municipal  

 
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reias) 

 
 
5.2. Ao Fundo Municipal de Saúde: 

 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
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5.2. Para Câmara de Vereadores: 
 

R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) 
 
 
 
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. Considerando a crescente demanda pela melhoria na qualidade dos serviços públicos, a 
Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores entendem que a melhoria das atividades meio 
propiciam a redução de custos. 
6.2. Para fazer frente às transformações por que passa a administração pública, torna-se im-
prescindível que a área da gestão pública conte com sustentação administrativa e operacional, 
a partir de redesenho de processos, do desenvolvimento de sistemas informatizados e de ban-
co de dados, de forma a possibilitar maior controle de informações e agilidade dos trabalhos. 
6.3. Com a contratação de uma única empresa prestadora de serviços de informática a gestão 
administrativa prevê maior eficiência do fluxo de trabalho e atendimento a população, garan-
tindo assim a disponibilidade de acesso a novas tecnologias aos seus funcionários e demais. 
6.4. Justifica-se então, a contratação de uma única empresa especializada em informática para 
prestação de serviços de conversão de dados, implantação, treinamento e fornecimento 
mediante locação, atualização e manutenção de software aplicativo na arquitetura 
cliente/servidor que permita um maior dinamismo no trabalho da gestão administrativa, 
permitindo maior segurança das informações internas, bem como a padronização do sistema a 
ser utilizado. 
 
7. HABILITAÇÃO: 
 
7.1. A empresa que prestará os serviços especificados neste projeto básico deverá ser pessoa 
jurídica de direito privado. 
 
7.2. Não poderão participar da licitação, empresas que estejam cumprindo as sanções previstas 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, bem como empresas nas seguintes 
condições: 
 
7.2.1 - com falência decretada; 
 
7.2.2 - em consórcio; 
 
7.2.3 - estrangeiras; 
 
7.2.4 - cooperativas 
 
 
8. FORMA E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. O prazo para instalação e ambientação do sistema será de no máximo 10 dias, da 
assinatura do contrato.  
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8.2. Os módulos atuais utilizados pela Prefeitura Municipal e pela Câmara de Vereadores, 
objetos deste Projeto e em uso, deverão ser convertidos, caso haja necessidade, e 
disponibilizados para uso, no prazo máximo de 10 dias, contados da assinatura do contrato da 
empresa que prestará os serviços. Os demais módulos contratados pela Administração deverão 
ser disponibilizados para uso, no prazo máximo de 30 dias, após a assinatura do contrato.  
 
8.3. Fica a critério da Prefeitura Municipal, bem como da Câmara de Vereadores, a definição 
de prioridades para a utilização dos módulos, sendo opcional a não implantação imediata de 
todos os módulos contratados, sendo que, os módulos atualmente em uso, pela Prefeitura 
Municipal e Câmara de Vereadores serão contratados no prazo estabelecido acima e os demais 
poderão ser contratados até o final da vigência do contrato e/ou aditivos contratuais. 
 

 
 


