
A solução
perfeita para
seu município.



  Com uma interface totalmente WEB o Sistema de Gestão foi desenvolvido 
especialmente para Prefeituras e suas entidades como Câmara de Vereadores, 
Fundos de Saúde e demais autarquias. Uma solução de baixo custo e alta 
escalabilidade suportando municípios de pequeno, médio e grande porte, sem 
limite de usuários. Por rodar em nuvem, dispensa altos investimentos em 
infraestrutura computacional permitindo estar disponível 7 dias por semana, 24 
horas por dia.

    A principal característica é sua total integração entre os diversos módulos, 
proporcionando um perfeito controle da administração, de forma independente 
pelas entidades, porém consolidada.

A melhor solução
para o seu município!

Gestão com o
perfeito controle
do município!



  Gestão que abrange toda a parte funcional do sistema e a configuração 
inicial dos módulos.

Módulo responsável pelo controle administrativo do sistema, gerenciamento de usuários 
bem como suas permissões de acesso. A configuração do sistema, utilizada pelos demais 
módulos, também é gerenciada aqui.

Cadastro Geral do Município, esse é o significado da sigla CGM. Nesse módulo estão 
inseridos os dados das Pessoas Físicas e Jurídicas que tiverem algum contato com as 
Entidades do município. É um cadastro utilizado por todos os demais módulos do sistema. 
Nele podemos consultar uma pessoa e saber todos os vínculos que esta tem com o 
município, como por exemplo se tem imóveis, se participou de uma licitação ou compra 
direta, se tem uma alvará de licença expedido em seu nome, se possui débitos, e até 
mesmo se é um servidor do município.

Controla o andamento dos processos que tramitam pelos diversos órgãos e entidades do 
município. Permite o trâmite virtual de processos, pois todos os documentos podem ser 
anexados ao processo e a senha utilizada como assinatura eletrônica. É integrado ao 
Portal de Serviços que é disponibilizado na internet para que os interessados consultem 
o andamento de seus processos. O Portal de Serviços pode ser acessado também por 
aplicativo instalado no telefone celular.

Módulo responsável pelo cadastro de todos os tipos de normas (leis, decretos, portarias, 
etc) executadas nas entidades do município.

Gerenciamento do cadastro habitacional e regularização fundiária. Cadastro dos 
empreendimentos disponibilizados para este fim.

Gestão
Administrativa

Módulo Administração

Módulo CGM

Módulo Protocolo

Módulo Normas

Módulo Habitação



  Na Gestão Financeira temos os módulos que irão proporcionar ao Ente 
controle sobre suas Receitas e Despesas tanto orçamentária quanto extra 
orçamentária, respondendo as necessidades em documentação e arquivos 
para prestação de contas perante o Tribunal e no atendimento ao cidadão.

Elaboração e controle da proposta orçamentária anual com sua execução. Emissão de 
relatórios legais e de gerenciamento, suplementações, reservas de saldo totalmente 
integrada com a rotina de compras, evitando falta de saldo na dotação orçamentária no 
final do processo de compra. Tem como base legal a Legislação Federal em vigor e 
Estadual de acordo com cada Tribunal de Contas do Estado.

OO sistema trabalha de maneira ̈consolidadä, ou seja o município pode elaborar um único 
orçamento com todas as entidades, porém estes são executados separadamente por cada 
entidade municipal. Os diversos relatórios são emitidos já consolidados ou separados por 
entidade.

Realiza o controle contábil de todas as entidades municipais. Tem como base o Plano de 
Contas da União, mantendo os detalhamentos propostos por cada Tribunal de Contas do 
respectivo Estado.

Realiza a execução orçamentária, controlando de forma eficiente o empenhamento e 
liquidação dos empenhos das entidades. Totalmente integrando com os módulos de 
licitações e compras o preenchimento dos dados dos empenhos no momento da emissão 
se dá de forma automática, bem como o controle de saldo já reservado desde o início do 
processo de compra ou licitação. A liquidação de cada empenho vindo de um processo de 
compra, também é totalmente integrado, acontecendo de forma automática somente 
após a confirmação da entrega do material ou serviço pelos responsáveis. Da mesma 
formaforma que no empenhamento, os dados para a liquidação são automatizados: valor, 
número da nota fiscal ou documento e demais informações.

Gestão
Financeira

Módulo Orçamento

Módulo Contabilidade

Módulo Empenho



Proporciona a exportação de dados do sistema para os Tribunais de Contas, de acordo 
com a exigência de cada Estado.

Módulo onde são realizados os registros de pagamentos e recebimentos, bem como todo 
o controle de tesouraria. Totalmente integrado aos demais módulos do sistema permite o 
pagamento de empenhos através de ordens de pagamento de forma segura. Permite a 
integração com a rede bancária, tanto para envio de pagamentos quanto para 
recebimento de receitas.

Módulo Exportação

Módulo Tesouraria

Permite a criação e acompanhamento do PPA.

Módulo PPA

Com a Fintel
seu município pode
muito mais



Abrange a parte funcional do patrimônio público, bem como todo o 
andamento de compras e licitações.

Módulo responsável pelas licitações das entidades, controle de editas, publicações e 
acompanhamento de todo o rito estabelecido em cada modalidade.

Controle do processo de compras das entidades municipais da solicitação até a entrada 
no almoxarifado. O sistema de compras fornece ao usuário todo o acompanhamento do 
processo de compras e todo o encaminhamento para que tudo aconteça dentro das 
normas estabelecidas.

Administra toda a frota de veículos e controle de custos. Funciona integrado com os 
almoxarifados, que ao darem saída de peças para veículos ou combustíveis, registram o 
código ou placa do veículo, permitindo que a qualquer momento se consulte o consumo 
de peças e combustível de cada veículo. Integrado também com o módulo Patrimônio.

Gestão
Patrimonial

Módulo Licitação

Módulo Compras

Módulo Frota

Administração patrimonial e de ativos de infraestrutura das entidades. Efetua todo 
controle de bens móveis e imóveis por centros de custo. Sendo possível ter o controle 
sobre a situação, localização e responsável do item. Opera em conjunto com o módulo 
almoxarifado, onde são feitas as compras. O processamento, ou seja, a inclusão destes 
bens no patrimônio do município acontece de forma automática, evitando que o usuário 
do setor de patrimônio digite novamente os dados dos bens, informando apenas sua 
classificação patrimonial.

Módulo responsável pelo controle de estoque de materiais das entidades. Todo o 
controle de estoque é feito por almoxarifado, centro de custo e validade do material 
quando necessário. Não existe limite para a quantidade de almoxarifados e estes são 
vinculados a centros de custo, um ou mais por almoxarifado. Um centro de custo, poderá 
ser uma Secretaria, um Projeto, um Servidor, uma Unidade Orçamentária, ou qualquer 
outra coisa que seja preciso um controle de materiais mais preciso, além do próprio 
almoxarifado e da estrutura do orçamento municipal.

Módulo Patrimônio

Módulo Almoxarifado



    Abrange toda parte funcional de pessoal e folha de pagamento.

O módulo contempla o controle do convênio com órgão externos e a gestão dos 
principais benefícios dos servidores como vale transportes, refeição / alimentação, 
convênios médicos, dentre outros, integrado aos módulos de Pessoal e Folha de 
Pagamento.

Tem como objetivo a manutenção, histórico e extração dos dados da administração 
ligadas ao histórico funcional do servidor e seus dependentes. Conta com uma grande 
gama de certidões, relatórios e dados para utilização nas fórmulas de cálculo, projeção 
atuarial e processos administrativos, como férias, rescisão, aposentadoria, pensão por 
morte, pensão judicial, vínculos previdenciários, vínculos a regime trabalhista, planos de 
carreira dentre outras ações que concernem uma administração de pessoal atual.

Gestão de
Recursos Humanos

Módulo Benefícios

Módulo Pessoal

Este módulo é um assistente para informações de vários calendários próprios para uso 
integrado com outros módulos do sistema, sendo possível a criação de calendários com 
feriados municipais não contantes no calendário federal, por classe (como o dia do 
professor por exemplo) entre outras alternativas, dando uma liberdade maior para 
planejamento de datas visando efetividade, recessos, pagamentos etc.

O objetivo do módulo é a manutenção e controle de concursos públicos efetuados pelo 
ente. Dentre seus objetivos estão a finalidade do concurso, controle  jurídico, comissões, 
validade, prorrogação, métodos de avaliação, controle de pré-requisitos para os 
candidatos bem como sua posterior reprovação ou aprovação, classificação ou 
reclassificação e controle da lista de chamados.

Módulo Calendário

Módulo Concurso



Objetiva o controle de diversos relógios ponto das entidades municipais de acordo com 
seus leiautes pré-estabelecidos.

O objetivo do módulo é a geração de arquivos relacionados aos órgãos externos ao ente 
como Tribunais de Contas, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Ministério da 
Previdência, bancos, cálculos Atuarial entre outros. A sigla reflete o termo "Informações 
Mensais e Anuais" e entre suas ações estão a geração (exportação) de arquivos como 
SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF e Bancos para Crédito entre outros.

Módulo Relógio Ponto

Módulo criado para integração das informações da Gestão de Recursos Humanos ao 
servidor municipal objetivando a autonomia do mesmo a extração de informações como 
comprovante de rendimentos, holerites,  certidões e outros tipos de informações sobre 
sua vida funcional ou financeira previamente disponibilizados pelo Ente.

Módulo Portal do Servidor

Tem como objetivo manter, coletar, validar e transmitir as informações requeridas pelo 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial) do governo federal. Totalmente integrado aos demais módulos da Gestão de 
Recursos Humanos, facilitando a coleta de informações a serem enviadas.

Módulo eSocial

Objetiva o controle e manutenção do SESMT, informações de Saúde e Segurança do 
Trabalho, equipamentos, normas, informações aos órgão controladores, avaliação de 
aptidão para exercício de funções perigosas ou insalubres exercidas no ente para 
servidores ou trabalhadores terceirizados e acompanhamento de saúde ocupacional, 
integrando essas informações aos  demais módulos da Gestão Recursos Humanos em 
atendendimento as NRs em vigor e normativas do eSocial.

Módulo SST

Módulo IMA

Controle efetivo de contratos de estagiários, cursos, cálculo da “bolsa estágio”, cadastro 
de instituições de ensino e entidades intermediadoras.

Objetiva o controle, histórico e manutenção do pagamento de salários dos servidores de 
acordo com suas características legais, abrangendo cálculos de salário, férias, 
adiantamentos salariais , décimo terceiro, férias e rescisões/exonerações e folhas 
complementares. As fórmulas de cálculos possuem autonomia  e uma especificação final 
muito abrangente e de autonomia real para cada especificação do ente integrado as 
informações cadastrais pré-existentes.

Módulo Estágio

Módulo Folha de Pagamento



    Registra informações físico-territoriais e as demais referentes a 
propriedade, uso e ocupação cadastradas, que além de subsidiar a 
avaliação dos imóveis e empresas passíveis de tributação e de apresentar 
parâmetros para a taxação de serviços públicos, também serve de 
avaliação na distribuição dos melhoramentos públicos e nas demais 
tomadas de decisões do agente administrativo que, com o auxilio de 
atributos dinâmicos, dá à prefeitura autonomia e agilidade no uso da 
ferferramenta.

O Módulo de Fiscalização do Fintel Gestão Pública contempla desde a identificação de 
divergências até a conclusão do processo de fiscalização sem a necessidade do uso de 
ferramentas auxiliares, revelando-se uma verdadeira ferramenta de Malha Fina.

Todo o rito de fiscalização é consolidado pelo sistema, desde a geração da Ordem de 
Fiscalização, o apontamento de débitos, a entrega do Termo Circunstanciado de 
Fiscalização, até a fase recursal administrativa de acordo com a legislação do município.

Tem como finalidade gerenciar os contribuintes que possuem débitos vencidos com a 
prefeitura. Com a integração entre os módulos, a divida ativa ganha muito, pois pode 
obter exata identificação e seleção do contribuinte e seus débitos sem duplicidade, e seu 
alto grau de parametrização permitindo que a prefeitura cumpra o que determina a Lei, 
tanto na recuperação de receitas de forma administrativa, quanto na execução da divida 
ativa.

Gestão
Tributária

Módulo Fiscalização

Módulo Dívida Ativa

Este módulo é responsável pelo cadastro de dados que irão compor a movimentação 
financeira no sistema, onde se registram fórmulas de cálculo, créditos, indicadores 
econômicos, convênios e bancos, sendo totalmente parametrizável.

É responsável pela movimentação financeira, é também onde se executam os cálculos de 
créditos e/ou Grupos de Créditos, definição de datas de vencimento e seus descontos, 
emissão de carnês e demais documentações como notificações e certidões negativa, 
além de gerenciar as baixas de pagamentos. Com rotinas integradas ao Portal de Serviços, 
permite aos contribuintes emissão de boletos de pagamento via internet e aplicativo de 
telefone celular.

Módulo Cadastro Monetário

Módulo Arrecadação



O Domicílio Tributário Eletrônico Municipal (DTEM) é um canal de comunicação do Fisco 
Municipal com o contribuinte, possibilitando o envio de comunicações, notificações e 
autos de infração. A ferramenta possibilita a anexação de documentos e formulários, 
controle dos prazos conforme a legislação municipal, gera relatório de todos os eventos, 
desde a postagem, leitura e manifestação do contribuinte.

Módulo DTE

A partir da necessidade de acompanhamento e fiscalização de alguns segmentos, a Fintel 
Tecnologia desenvolveu uma solução inovadora chamada Cupom Fiscal de Serviços. Esta 
solução, diferentemente de outros modelos que utilizam a estrutura do Cupom Fiscal 
Estadual, o que permite o controle da movimentação diária dos contribuintes.
O Cupom Fiscal é uma solução única e eficiente, com impactos imediatos e positivos na 
arrecadação do Imposto Sobre Serviços.

O software Fintel ISS permite o controle sobre qualquer tipo de documento não 
eletrônico emitido por contribuintes do ISS, seja uma nota fiscal manual, um formulário 
contínuo ou mesmo um recibo, trazendo agilidade e segurança para o contribuinte no 
momento da declaração e geração do boleto para pagamento. Ao Fisco Municipal é 
possível a análise das informações obtidas a partir de cruzamento dos dados declarados 
por todos os contribuintes, bem como a gestão da arrecadação do Imposto Sobre 
Serviços.

Módulo CFS

Módulo DMS

Mediante processamento de informações extraídas do Portal do Simples Nacional é 
possível ter acesso a todas as informações referentes ao Simples Nacional de  
contribuintes estabelecidos ou não em seu município, permitindo a ação imediata do 
Fisco Municipal.

Com o método de emissão mais rápido do mercado e uma NFS-e personalizada que 
permite a inclusão de mais de uma atividade na mesma nota fiscal, conseguimos um alto 
índice de satisfação do contribuinte emissor e do tomador dos serviços, que recebe a 
NFS-e em formatos .pdf e .xml automaticamente após a emissão.

Módulo Simples Nacional

Módulo NFS-e

São registradas informações fisico-territoriais e as demais referentes a propriedade, uso 
e ocupação cadastradas, que além de subsidiar a avaliação dos imóveis e empresas 
passíveis de tributação, e de apresentar parâmetros para a taxação de serviços públicos, 
também serve de avaliação na distribuição dos melhoramentos públicos e nas demais 
tomadas de decisões do agente administrativo que com o auxilio de atributos dinâmicos. 
Permite integração com sistemas de geoprocessamento.

Módulo Cadastro Imobiliário



O processamento de possíveis divergências é realizado de maneira totalmente inovadora, 
fugindo do tradicional cruzamento fiscal realizado sobre as contas de receita. A partir da 
análise automática de dados como balancete mensal completo, plano de contas 
padronizado (COSIF), plano de contas interno, tarifas e pacote de serviços de cada banco, 
o sistema Fintel ISS apura as diferenças de valores não oferecidos à tributação do ISS, 
permitindo a imediata autuação da instituição para que recolha os valores devidos.

Módulo Instituições Financeiras

Permite que todas as ações ou omissões contrárias a legislação tributária sejam apuradas, 
com o fim de determinar o responsável pela infração verificada, o dano causado ao 
município e o respectivo valor, aplicando-se ao infrator a pena correspondente.

Módulo Controle de ICMS

O Módulo Cartórios registra os lançamentos dos atos praticados pelos entes cartorários e 
notariais abrangendo as especificidades envolvidas nessa atividade, possibilitando a 
segregação por tipo de ato, valor do emolumento, tipo de ato praticado por competência, 
tipo e quantidade de atos com descontos ou isentos. 

Módulo Cartórios

O Módulo Construção Civil objetiva o controle das deduções realizadas na construção 
civil. O módulo permite o cadastro das obras, registro das notas fiscais de entrada e 
movimentação dos materiais empregados, gerando relatórios sobre a variação do saldo e 
suas deduções utilizadas. Ao relacionar o código da obra, CEI ou ART na emissão da 
NFS-e, o sistema limita o valor da dedução a ser aplicada de acordo com o saldo dos 
materiais aplicados e percentuais estabelecidos pela legislação municipal

Módulo Construção Civil



  O Business Intelligence do Sistema de Gestão está dividido em duas 
partes distintas que se complementam:

(1) O módulo BI do Gestão;
(2) Ferramentas do Google.

OO módulo BI está dentro do sistema GESTÃO e é acessado pelos menus do 
sistema da mesma forma que acessamos os demais módulo de 
contabilidade, orçamento, cadastro imobiliário, empenhos, etc. Ou seja, 
navegando pelos menus do sistema acessado por login e senha de acesso 
fornecido pela Prefeitura. Para a geração de gráficos e consultas utilizamos 
as ferramentas do Google que estão integradas com as fontes de dados do 
Sistema de Gestão.

OO produto final, ou seja, os gráficos e consultas geradas, poderão ser 
utilizados de duas formas: via Sistema de Gestão, ou disponibilizados para 
acesso via internet, controlando as permissões de acesso para grupos de 
usuários ou público em geral.

Gestão Business
Intelligence
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