
• Correio Eletrônico Integrado;

• Disponibilização de saída no formato PDF; 

• Integração e armazenamento XML;

• Desenvolvimento 100% Web; 

DIBUTE
S O F T W A R E

GRP - Gestão Governamental
A solução certa para organizar e  simplificar a gestão governamental, 
integrada para os mais diversos  níveis da gestão pública, dentro de uma nova
dimensão de e-Government.
Acesso em tempo real às informações das atividades da gestão pública, com a
simplicidade do toque em uma tecla. 
Gestão eficaz com transparência, equilíbrio financeiro e bons serviços prestados ao cidadão são 
objetivos dos administradores públicos em todo o Brasil. Conscientes dessa responsabilidade, os 
administradores públicos necessitam de informações úteis e atualizadas, que lhe possibilitem avaliar 
os serviços que estão sendo prestados e tomar decisões em tempo real, para alcançar as metas do
plano de governo. 

Atenta a esse cenário e dispondo da solução completa de moderna tecnologia da informação, a 
Dibute oferece ao administrador público o Dibute GRP, uma solução que processa e integra as 
informações das atividades de gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial, compras, 
licitações, contratos, frotas, máquinas, ISSQN, NFS-e, processa e disponibiliza  essas informações
para avaliação e tomada de decisões em tempo real.   

Características

Contempla os processos administrativos da Gestão Governamental, disponibilizando:

• Menu dinâmico;

• Agendamento de submissões;

• Otimização do controle de segurança;

• Trilha de auditoria; 

• Box de mensagem informativo
    do andamento dos processos;



Módulos
Gestão de Tributação e Arrecadação visa principalmente o bom atendimento ao contribuinte, 
fortificando o relacionamento Poder Público-Cidadão. Pleno gerenciamento da arrecadação, com
base em informações disponibilizadas de forma simples e objetiva.

Gestão de Elaboração Orçamentária
Possibilita a elaboração de peças orçamentárias (PPA - LDO - LOA), com total gerenciamento e 
avaliação de desempenho dos programas. Integrado com a Execução Orçamentária e Financeira, 
permitindo reavaliação do PPA e disponibilizando as informações em tempo real para o
planejamento.  

Declaração de ISS e Nota Fiscal Eletrônica
Disponibiliza  ao Contribuinte um meio de comunicação eletrônica com a Secretaria Municipal da 
Fazenda, para a declaração de Notas Fiscais emitidas e recebidas e emissão de Notas Fiscais
Eletrônicas. Além de contar com recursos que substituem a escritura manual dos Livros do ISS e 
muito mais. 

Gestão de Compras, Licitações e Contratos
Solução para atender a área mais critica da Administração Pública. Acompanha os processos de 
todas as modalidades licitarias, a partir das solicitações de materiais ou serviços, até o recebimento 
e controle dos mesmos. Consultas em tempo real de todas as fases do processo. Conta ainda com o 
Pregão Eletrônico que está em conformidade com a Lei 10520/02 e também com compras diretas
pela Web.

Gestão de Patrimônio (Almoxarifados e Permanentes)

Almoxarifados: Apuração de estoques mínimos, máximos e prazos de ressuprimento, com controle 
de múltiplos locais de almoxarifados, apuração dos preços médios e de reposição, inventários
periódicos que podem ser realizados por local, grupo de materiais, etc.

Permanentes: Controle físico e financeiro dos itens patrimoniais, por localização, responsável,
detentor e atividades, totalmente integrado com os demais módulos.

Gestão de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
Dispositivos para atender aos Tribunais de Contas, bem como emissão de todos os relatórios da Lei 
4320/64 e LC-101/00. Suporta qualquer modelo de Plano de Contas conforme a determinação dos 
TEC’s e permite a contabilização por eventos definidos e configurados pelos usuários.

Gestão de Frotas e Máquinas
Histórico de utilização, plano de manutenção e o controle de validade dos documentos dos 
veículos e dos condutores.


