CONSULTORIA

Tributária

A LOMBARDI
PLAACOM
Atua há 25 anos em
Consultoria Tributária
Focada em fornecer soluções às Administrações Públicas em assuntos Tributários, a Lombardi Plaacom desenvolve sistemas
informatizados que visam aumentar a arrecadação tributária.
Conheça nossos sistemas mais detalhadamente e descubra o
quanto sua administração poderá ganhar com isso.
Seja nosso parceiro!

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA
Modelo baseado em nuvem, com hospedagem em
nossos servidores, com disponibilidade em
escala 24x7, com todo suporte e gestão da infraestrutura.
O sistema será acessado através de um
navegador da Web, não sendo necessário
instalação local.
Backup diário do banco de dados de forma
automática, sem intervenção do usuário.
(Armazenamento dos últimos 7 dias)
Não possui limite de acesso de usuários logados.

Armazenamento em
nuvem
permitir a seleção da impressora de rede desejada.
Permite que os relatórios possam ser salvos em diversos formatos como texto, planilha eletrônica e
PDF, de forma que possam ser importados por outros softwares.
Toda atualização de dados é realizada de forma online.
Garante a integridade referencial entre as diversas

Realiza o efetivo controle de acesso ao sistema,
através do uso de senhas, permitindo bloqueio
de acesso pelo administrador, utilizando senhas
criptografadas.
Mantêm log de auditoria das alterações efetuadas
sobre os principais cadastros e tabelas.
Permite a visualização dos relatórios em tela bem
como possibilita que sejam salvos em disco para
posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também

Backup diário do banco
de dados de forma
automática
tabelas dos módulos.
Suporte e Atendimento Técnico por Telefone / Web
/ E-mail.
Todos os custos de implantação, instalação, manutenção e licenças, referentes ao Banco de Dados
utilizados pelo Software, são por nossa conta. Visitas
Periódicas com Agendamento Antecipado sem
custos.

MÓDULOS DO SISTEMA

GIA

Sistema para recebimento de arquivos GIA que
verifica e confere os lançamentos efetuados nas
GIAS. Contribuindo para a agilidade do acompanhamento dos valores que compõem o Índice de
Participação dos Municípios na Arrecadação do
ICMS e seu repasse ao Município. O sistema GIA
possui três módulos distintos: GIA Prefeitura, GIA
Contribuinte e GIA Contador.

Módulo GIA Prefeitura
Dashboard com informações gerais do sistema.
Cadastro de CFOP, CNAE, Contadores, Contribuintes, Critérios de Acompanhamento, e-DIPAM, Municípios e Usuários.
Importação dos arquivos: GIA com extensão .PRF,
cadastro de contribuinte, valor adicionado provisório e definitivo, com extensão .TXT
Relatórios: CFOP sem incidência, Valor adicionado
Provisório contra Valor Gia, GIAs não entregues,
entre outros.
Manutenção das GIAS importadas.
Pivot Grid GIA, ferramenta para análise de grande
quantidade de dados, permitindo agrupar, classificar e filtrar os dados, criando uma visão gerencial
para tomada de decisões.

Módulo GIA Contribuinte

Manutenção da conta do usuário.
Importação dos arquivos GIA com extensão .PRF
Manutenção das GIAS importadas.
Habilitação do Módulo Contador.

Módulo GIA Contador

Manutenção da conta do usuário.
Importação dos arquivos GIA com extensão .PRF
Manutenção das GIAS importadas.

IPVA
A partir da formação do cadastro de veículos registrados no Município, estabelece-se as previsões
de receitas originadas da arrecadação do IPVA por
período de apuração.

Funcionalidades
Importação dos arquivos: IPVA da Secretaria da Fazenda Individualizado, com extensão .TXT, TCE com
valor declarado pela Prefeitura para a receita do
IPVA, com extensão .CSV
Conciliação dos pagamentos indicados pela Secretaria da Fazenda com os recebimentos creditados ao
Município.
Pivot Grid IPVA, ferramenta para análise de grande
quantidade de dados, permitindo agrupar, classificar
e filtrar os dados, criando uma visão gerencial para
tomada de decisões

LUPA

O Sistema permite a administração e o controle
das Unidades de Produção Agropecuária do Município, agrupando as informações das propriedades
rurais bem como de seus proprietários. É possível
controlar a produção, de qualquer natureza, bem
como a movimentação financeira da propriedade
rural, com a finalidade de aumentar a arrecadação
do Município e consequentemente melhorar as
condições de trabalho do proprietário rural.

Funcionalidades
Dashboard com informações gerais do sistema
Controle de Dipam não entregue
Cadastro de Sítio
Cadastro de Proprietário
Cadastro de Consumidor
Cadastro de Produtos
Cadastro de Unidades de medidas
Cadastro de Notas Fiscais
Cadastro de Baixa do Dipam
Cadastro de Usuários
Parametrizações do sistema
Emissão do recibo de entrega do Dipam
Emissão de Etiquetas
Emissão de Cartas
Emissão de Envelopes
Relatório Dipam Entregues com movimento, sem
movimento e não entregues
Relatório de Proprietários
Relatório de Consumidores
Possibilidade de desenvolvimento ilimitado de relatórios para atender as necessidades do usuário

Todos os módulos têm a possibilidade de desenvolvimento de novas funcionalidades de
acordo com a necessidade do usuário.

Outros serviços inclusos no Contrato

ISS Bancos

Otimizar a comunicação entre as instituições
bancárias e a administração municipal, aumentando a clareza nas informações e proporcionando agilidade ao processo de recolhimento
do Imposto Sobre Serviços (ISS)

Funcionalidades
Relatórios gerenciais para acompanhamento e tomada de decisões.

contato@plaacom.com.br
19 98133 6633
Rua Comendador Vicente Leone, 571 - SP - CEP 13482-380

