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PROCESSOS Contabilidade, Financeiro e Fiscal 
 

ÍNDICE 

LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO – A VISTA 

LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO – A PRAZO 

ENTRADAS 

ADIANTAMENTO 

CLIENTES E FORNECEDORES 

TIPO CONTÁBIL 

RATEIO DE CUSTOS. 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS UTEIS. 

Contabilização do Financeiro 

Ao contabilizar o financeiro, fiscal ou folha o Athenas precisa da parametrização dos fornecedores e 
clientes para fazer o lançamento de provisão (ativo ou passivo). 

Definição dos Históricos para Contabilizar 

No módulo financeiro, no caminho: cadastro – financeiro - históricos padrão, define-se os códigos de 
históricos que serão utilizados.  Com um clique duplo sobre o campo em branco aparecerá as opções 
dos campos da tela do contas  a pagar e receber. 
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Logo em seguida, na opção arquivo – configurações – administração – integração contábil – os códigos 
dos históricos definidos na tela anterior serão cadastrados conforme cada caso.   

Administrativo / Arquivo / Configurações 

 

Utilizando o Plano de Contas no Financeiro Diferente do Contábil 

Esta opção é recomendável quando a pessoa que utiliza o financeiro não tem conhecimento contábil, 
disponibilizando um plano de contas mais enxuto, ficando somente com as contas de resultado.  

                                            HISTORICO PADRÃO 
                                            ================  
1 - Valor ref. @HF @SDF @DFN de @NP venc. @DV 
2 - Pago a @NP @SDF @DFN com @STD @TDN ref. @HF 
3 - Recebido de @NP @SDF @DFN com @STD @TDN ref. @HF 
4 – @HB 
5 - Valor ref. estorno 
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Então no cadastro da empresa deverá conter um código de plano de plano de contas diferente do 
contábil. Uma forma de facilitar o trabalho é após definido o plano de contas contábil, define outro 
código para o financeiro e copia o plano de contas do contábil para o financeiro utilizando a opção do 
menu flutuante na tela de plano de contas. Depois de copiado, exclui as conta patrimoniais ficando 
assim as contas de resultado com os mesmos códigos do plano de contas e reduzido. Neste caso os 
dois planos de contas deverão ter a mesma máscara. 

 

Utilizando o Mesmo Plano de Contas no Financeiro e no Contábil 

Para a utilização desta opção basta que no cadastro da empresa o código do plano de contas seja o 
mesmo do financeiro na guia Financeiro e Contabilidade 1. 
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Parametrização no cadastro da Pessoa 

Primeiramente o Athenas procura uma conta contábil na Parametrização no Cadastro da Pessoa. Se 
tiver ele vai contabilizar por esta conta parametrizada. 

Para a contabilização de pessoas que deva ser feita a provisão em conta específica, que não seja do 
grupo de cliente/fornecedor, por exemplo, utiliza-se esta opção. 

 

No exemplo acima informando ao programa que todos os pagamentos desta pessoa deverá ser 
contabilizado na conta 53050100000000. Isto é utilizado normalmente com os pagamentos de salários 
cujos valores não são contabilizados passando pelo fornecedor e sim na conta do Passivo de 
Ordenados e salários. 

Caso a empresa tenha no plano de contas agrupamentos de clientes/fornecedor então a forma de 
contabilizar será utilizando o Grupo (cadastrado previamente na tela cadastro – controle de pessoas – 
grupo) e definindo as respectivas contas contábeis.  



 
5 

 

 

Integração Através do Plano de Contas 

Utilizamos a integração através do plano de contas quando precisamos que determinada conta não 
seja contabilizada através do financeiro. Um exemplo desta utilização é quando a provisão da folha de 
pagamento na contabilidade já é feita através do módulo folha ou módulo fiscal, portanto só é 
contabilizado a baixa (pagamento/recebimento) pelo financeiro. Utiliza-se esta opção para empresa 
que tiver a obrigação do fechamento de custos. Caso contrário basta deixar o rateio de custos em 
branco. 

 

Outro desvio poderá ser feito para o caso de determinada conta no financeiro que será contabilizada 
em outra na contabilidade. Um exemplo desta utilização é quando a empresa que utiliza plano de 
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contas diferentes no financeiro/contábil e determinado lançamento precisa ser contabilizado em 
contas patrimoniais (conforme tela abaixo). Ou quando a empresa que trabalha com o mesmo plano 
de contas e precisa que um recebimento seja contabilizado na conta do Ativo, ou um pagamento na 
conta do Passivo. Também pode ser utilizado para desvio em contas de Resultado 

 

Relatórios 

Para listar o relatório financeiro com todas as contas contábeis lançadas no financeiro, 
independentemente de estar liquidada ou não. 
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Podem utilizar qualquer outro tipo de filtro também. 

Reparem que nas primeiras folhas vem todos os lançamentos de parcelas (financeiro) que não tem 
conta contábil (estas precisam de correção). 

 

As outras folhas aparecem classificados por conta contábil. 
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IMOBILIZADO 

O relatório para comparação dos valores é: 
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Local para alterar as informações do imobilizado. 
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GRAVAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO LANÇAMENTO FINANCEIRO 

NO FINANCEIRO – QUANDO É FEITO UM NOVO LANÇAMENTO NO FINANCEIRO DO ATHENAS, ELE 
PUXA NO RATEIO O ÚLTIMO LANÇAMENTO FEITO QUE TIVE A PESSOA E O MESMO TIPO CONTÁBIL 

PESSOA + TIPO CONTÁBIL = RATEIO DE CUSTOS (contas contábeis) 
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Então se vocês criarem tipos contábeis diferentes o Athenas3000 sempre trará a conta contábil que foi 
lançada na primeira vez. Isto vai evitar lançamentos em contas diferentes e criar um padrão de 
lançamento do financeiro. 

 

 

 

Contabilização de cheques 

Este manual tem o objetivo de orientar como contabilizar os cheques do Contas a Receber, inclusive 
quando existir a situação do cheque voltar por estar sem fundos e o financeiro decidir mudar a 
situação do cliente para uma possível renegociação e classificá-lo por exemplo como clientes em 
atraso, inadimplentes, cheques devolvidos ou negociações e esta mudança de situação refletir na 
contabilidade. 

Lançamentos contábeis. 

Demonstração dos lançamentos contábeis para um melhor entendimento. 

a) Provisão da receita              

D - clientes                                                      

C - receita                                         

b) Recebimento do cheque. 

D - Banco 

C - Cliente  
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(Opcional). Caso o tipo contábil seja a vista e recebeu o cheque este lançamento não precisa ser feito. 

c) Estorno do cheque.         

D - Cliente                                        

C - Banco 

Caso seja verificado que o cheque esta sem fundos deve-se fazer um estorno.   

d) Transferência de cliente para outra conta.                                          

D - Clientes em atraso, cheque devolvido, negociação e etc. 

C - Cliente 

Neste caso dependendo da necessidade, como o cliente não pagou, o financeiro muda a situação do 
cliente para uma possível renegociação e isto deve refletir na contabilidade. 

Parametrizações no Athenas.  

1 - Cadastrar a situação que iremos usar no contas a receber quando o cheque for devolvido. 

Caminho: Administrativo – Cadastros – Financeiro – Situação. 

 

Obs.: A nomenclatura usada é meramente um exemplo, cadastre conforme sua necessidade. 

2 - Informar os lançamentos contábeis que serão usados na contabilização quando o sistema 
encontrar a situação acima cadastrada. 

Caminho: Administrativo - Cadastros - Financeiro - Rotinas Contábeis para Documento/Situação 
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3 - Cadastrar o tipo contábil para usá-lo quando o cheque for devolvido.  

Caminho: Administrativo - Cadastros - Financeiro - Tipo Contábil. 
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4 - Exemplo no contas a receber. 
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Estorno do cheque que foi devolvido. 

 

Troca de situação. 

  

Informando o tipo contábil. 
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5 - Visualizando os lançamentos contabilizados. 

Provisão. 

 

Recebimento do cliente. 
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Estorno do cheque devolvido. 

 

Transferência do cliente para cheque devolvido. 
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PROVISÃO OU LANÇAMENTO DIRETO 

TIPO 1 (A VISTA) 

Neste tipo contábil a contabilização é feita diretamente para custos/despesas/receitas. 

D-Custos-despesas-receitas 

C-Liquidação (banco) 

A parametrização para que o tipo contábil não provisione fornecedor está no módulo administrativo 

 

Marque a opção conforme figura abaixo para não provisionar fornecedores. 
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CONTABILIZAÇÃO 

 

TIPO 2 (A PRAZO) 

Neste tipo contábil a contabilização será : Provisão de fornecedores/clientes contra 
custos/despesas/receitas e a liquidação contra fornecedores/clientes. 
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CUSTOS-DESPESAS 

D-Custos-despesas               D-Fornecedor 

C-Fornecedor                        C-Banco 

RECEITAS 

D-Clientes                D-Banco 

C-Receitas               C-Clientes 

 

Contabilização apenas deste registro 

 

 

ENTRADAS 

Todos os lançamentos do financeiro referente a entradas tem que obrigatoriamente ter o tipo contábil 
A PRAZO - GERAL (2).  
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O tipo contábil (2) é definido através da forma de pagamento. 

 

A forma de pagamento é parametrizado no módulo administrativo em: 
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Portanto, todas as novas FORMAS DE PAGAMENTO que forem criadas, precisam estar marcadas com a 
forma 2- a prazo. 

ADIANTAMENTO (FORNECEDORES, FÉRIAS, CLIENTES) 

Adiantamento de Fornecedores como (OGMO, MARALHAES, dentre outros) devem seguir o 
procedimento abaixo: 

Tipo contábil: 3 – adiantamento 

Rateio de custos – conta transitória de encontro de contas. 

 

Parâmetro das contas transitórias que não integram com a contabilidade. 
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Cadastrar a conta contábil de adiantamento do fornecedor. 
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Criar o (CASO ADIANTAMENTO) 

Clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção abaixo. 

 

O sistema criará um lançamento financeiro que será usado no Encontro de contas. 
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Clicando no atalho selecionado o Athenas leva para o lançamento que será feito o encontro de contas. 

Repare que este lançamento está em aberto. Ele será baixado através do encontro de contas. 

 

Acima foi explicado detalhadamente o adiantamento. 

Lançamento da NOTA FISCAL DE ENTRADA: 

Quando chegar a nota fiscal deste fornecedor, esta deve ser  lançada normalmente. 

Esta NF vai gerar um financeiro, este lançamento será baixado através do encontro de contas. 

Exemplo: 

Adiantamentos : 40.000,00 + 70.000,00 = 110.000,00 
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Agora vamos visualizar o lançamento financeiro de pagamento da OGMO. 

 

Vamos fazer o encontro de contas do mês 06/2009 

Caminho (módulo administrativo) 
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Selecione as parcelas para encontro de contas e clique em encontro contas único. 

Selecionei os adiantamentos e pagamento de junho. 

 

O Athenas vai liquidar o pagamento através dos adiantamentos feitos durante o mês. 

Repare que tanto o financeiro de PAGAMENTO quanto o de RECEBIMENTO (encontro de contas)  estão 
liquidados através do encontro de contas. 
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PAGAMENTO 

 

RECEBIMENTO 

 

Ainda em adiantamento podemos ter a situação da parcela ser diferente do valor líquido. 

Ex. 

PARCELA DE 40.000,00 

(-) JUROS DE  -  100,00  

= VALOR LIQUIDO DE 40.100,00  
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Para que o Athenas considere o valor líquido no momento do encontro de contas basta marcar a opção 
CONSIDERAR VALOR LIQUIDO. 

 

Ex. ESCELSA está lançado em fornecedores duas vezes.  

1. Com o código 322 que no plano de contas está com o final também de 322 

 

2. com o codigo 1491 mas com o codigo centralizador 322 
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Neste caso o Athenas também vai contabilizar todas as informações deste fornecedor 1491 na conta 
com final 322. 

Na hora de fazer o encontro de contas, o athenas pode listar todas as contas a pagar e adiantamentos 
feitos para todos os fornecedores que tiverem o mesmo código centralizador. Basta marcar a opção 
abaixo e informar o código centralizador que desejar. 

 

CLIENTES E FORNECEDORES 

Ao contabilizar o financeiro, fiscal ou folha o athenas precisa da parametrização dos fornecedores e 
clientes para fazer o lançamento de provisão (ativo ou passivo) 
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PARAMETRIZAÇÃO NO CADASTRO DA PESSOA. 

Primeiramente o Athenas procura uma conta contábil na PARAMETRIZACAO NO CADASTRO DA PESSOA. Se 
tiver ele vai contabilizar por esta conta parametrizada. 

 

CÓDIGO CENTRALIZADOR 

Segundo pelo código centralizador. Que foi explicado acima. 

 

PARAMETRIZAÇÃO NO GRUPO DE PESSOA 

 
Caso no cadastro do fornecedor ou cliente tiver o grupo 
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E este grupo tiver parametrização de contas sintéticas 

 

O Athenas vai criar a conta contábil do fornecedor conforme parametrização. 

Respeitando que sempre o final da conta contábil corresponde ao código do fornecedor ou cliente. 
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CADASTRO GERAL DA EMPRESA 

Caso não tenham nenhuma das 3 informações acima, por último ele vai contabilizar e analisar pela 
parametrização no cadastro da empresa. 

 

NO FINANCEIRO – QUANDO É FEITO UM NOVO LANÇAMENTO ELE PUXA NO RATEIO O ÚLTIMO 
LANÇAMENTO FEITO QUE TIVE A PESSOA E O MESMO TIPO CONTÁBIL 

PESSOA + TIPO CONTABIL = RATEIO DE CUSTOS (contas contábeis) 

 

Então se vocês criarem tipos contábeis diferentes o athenas sempre trará a conta contábil que foi 
lançada na primeira vez. Isto vai evitar lançamentos em contas diferentes e criar um padrão de 
lançamento do financeiro. 

TIPOS CONTÁBEIS 

Ao criar novos tipos contábeis, aproveitem para parametrizar as datas contábeis que serão lançadas no 
rateio. E se este lançamento será a vista ou a prazo. 
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Basta colocar qual a data contábil que o athenas vai lançar no rateio de custos 

DATA DO REGISTRO   

Dificilmente utilizado, apenas quando uma mercadoria que será despesa, demora muito a chegar. 

Ex. data de emissão – 01-01-2010 

Data de entrada na empresa – 10-05-2010 

Então esta despesa será consumida em maio, por isto a data da apropriação da despesa deve ser em 
MAIO. 

 

DATA DE EMISSÃO  - Maioria dos casos 

 

DATA DO VENCIMENTO  - taxas bancárias 

ULTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR A DATA DE VENCIMENTO – no caso acima seria 31-07-2009 (LUZ, 
TELEFONE, AGUA, etc.). 
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PROCEDIMENTOS CONTABILIZAÇÃO DO MÓDULO FINANCEIRO 

Após realizar o procedimento de Adiantamento de Fornecedores/ Clientes, conforme demonstrado no 
Manual de Movimentação do Financeiro, na seção Adiantamento a Fornecedores, Férias e Clientes, 
iremos apresentar os procedimentos para realizar o processo de contabilização. 

Obs.: Os históricos dos lançamentos abaixo são apenas didáticos não sendo ficando a critério do 
usuário a parametrização deles. 

Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor: 

 

Lançamento de Abatimento da conta “Fornecedores” coma conta “Adiantamentos” 

 

Conta de Adiantamento 

Conta Disponibilidades 

Conta Fornecedor 
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AS APROPRIAÇÕES DAS COMPRAS NÃO FORAM CITADAS NESSE PROCESSO, POIS ELAS SÃO 
ORIGINADAS PELA CONTABILIZAÇÃO DO REGISTRO FISCAL. 

CONTABILIZANDO RETENÇÕES 

1° lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de despesa no 
valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de rateio com a conta do 
passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando ocorreu o pagamento do autônomo): 

Conta Fornecedor 

Conta Adiantamento 
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Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo: 

No dia 28/04  C fornecedor  D despesa (valor bruto) 

 

No dia 06/05  C banco  D fornecedor (valor líquido) 

C IR a pagar  D fornecedor (vlr retenção 
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2° lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não integra 
com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05: 
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No dia 10/05  C banco  D IR a pagar 

 

CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS PROVISIONADAS POR OUTROS MÓDULOS E 
CONTA PAGAS A VISTA 

Registros provisionados pelo fiscal e pelo fiscal, por exemplo,  a parametrização deve ser a seguinte. 
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No cadastro da conta no plano de contas marcar a opção não integrar com a contabilidade. 

 

O Lançamento de contas a pagar deve ser feito utilizando um tipo contábil que seja usado para 
pagamento, este tipo contábil não pode ter a opção Não provisionar cliente/fornecedor marcada pois 
embora a provisão seja feita pelo fiscal e você não deseja provisionar, este parâmetro só pode ser 
marcado para pagamentos/recebimentos a vista, ou seja, a data contábil será igual a data do 
pagamento.  

Para o caso de compras, por exemplo, isso vai gerar o lançamento contábil errado, pois a mesma não e 
paga no mesmo dia da data contábil.  

Abaixo um lançamento financeiro, com os tipos contábeis mostrando a forma correta de lançar. 
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Registros de pagamentos a vista, os quais, por exemplo, não se quer fazer a passagem pela conta do 
fornecedor, e sim lançar direto na despesa e contra partida de caixa ou bancos, deve-se usar o tipo 
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contábil com a opção Não provisionar cliente/fornecedor marcada, isso fará com que o sistema não 
passe pela provisão e sim lance diretamente a conta de despesa e contra partida caixa ou banco. 

Para o caso de FGTS rescisório,  por exemplo, esta despesa paga a vista pode se usar o parâmetro. 

 

 

Observação importante: 

Caso se lance um pagamento a prazo com o tipo contábil com a opção Não provisionar 
cliente/fornecedor marcada, o sistema não contabilizara o pagamento corretamente, pegando para tal 
a data contábil e não a data do pagamento. 
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CONTABILIZAÇÃO DO FISCAL 

Marcar a opção abaixo para contabilizar por grupo de produtos. 

 

Lembrar de olhar os erros na TABELA DE ERROS caso tenha alguma nota sem parametrização. 

É preciso aproveitar e revisar todas as rotinas fiscais. 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A RASTREABILIDADE DO ATHENAS3000 

No financeiro se clicar com o botão direito do mouse e ir em visualizar lançamento contábil, o athenas 
demonstra um relatório dos lançamentos contábeis daquele financeiro. 

 

 

 

a contabilização foi feita rateando as receitas entre venda de mercadorias e juros ativos. 
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PARA CONTABILIZAR APENAS UM LANCAMENTO FINANCEIRO – utilizado para fazer conferências 

ARQUIVO - CONTABILIZAÇÃO 

ENCONTRAR OS CODIGOS DO FINANCEIRO E DA LIQUIDACAO 

Financeiro é 480 
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código do financeiro número 103 

 

Guias especiais 

 

Para excluir lote contábil 

Clicar Com O Botão Direito Do Mouse 
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O ATHENAS VAI ATIVAR O BOTAO EXCLUIR, BASTA CLICAR NELE. 

 

RASTREABILIDADE DO ATHENAS 

Abrir lançamento de origem 

 

Conciliação Contabilidade x Financeiro (Relatórios) 

LORENA MENDES FERREIRA 
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OUTUBRO 2010 

O objetivo deste manual é utilizar as informações financeiras para conciliação contábil. 

RELATÓRIO RAZÃO AUXILIAR 

Este relatório sintetiza todas as informações e transações de fornecedores. 

MENU: RELATÓRIOS/ FINANCEIRO/ RAZÃO AUXILIAR 

 

 

Período – compreende a data contábil 

Mostrar saldo do razão contábil – para comparar com a contabilidade 

Na contabilidade existem 4 valores de períodos distintos que precisamos conferir. 

 

1 – Saldo anterior; 

2 – Débitos no período; 

3 – Créditos no período; 
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4 – Relatório sintético de todos os fornecedores; 

Abaixo vou explicar cada um destes. 

SALDO ANTERIOR 

Saldo anterior contábil, para conferir basta listar o relatório de contas a pagar e receber. 

 

Supondo que queremos conciliar o período de 01/03/2010 a 30/06/2010 (contábil). 

 

Tipo – Se é conta a pagar ou receber; 

Período – Informe um período de 01/01/1900 até o dia anterior ao primeiro dia da sua conciliação. 

No nosso caso até 28/02/2010 - O Tipo de data tem que ser contábil 

Explicação – Precisamos listar todos os valores do fornecedor que foram provisionadas (tipo data 
contábil) até a data que desejar. 

Situações – Informe ‘EM ABERTO NA DATA FINAL’ – neste caso o Athenas3000 vai listar todas as contas 
em aberto naquela data final (28/02/2010). 

Pessoas – Informe caso queira filtrar apenas uma pessoa. 

Tipo contábil – Como estamos tratando de fornecedores (provisões), está excluindo da pesquisa 
valores referente a pagamentos avista. Pois precisamos apenas das informações a prazo. 
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Basta digitar # e o número do tipo contábil que não deseja visualizar. 

 

Conferindo com a contabilidade está correto. 
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Repare que o saldo anterior da contabilidade é idêntico ao do financeiro. 

DÉBITOS DO PERIODO 

Neste exemplo vamos continuar usando a conta de fornecedores. 

A coluna de débito representa os pagamentos feitos no período. Lembrando que para clientes os 
débitos representam as provisões de clientes feitas no período. 

 

 

São duas alterações para o exemplo anterior. 

Situação – SOMENTE AS LIQUIDADAS 

Tipo de data – SITUAÇÃO 

Período – mesmo período que foi listado na contabilidade. 
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CRÉDITOS DO PERIODO 

Neste exemplo vamos continuar usando a conta de fornecedores. 

A coluna de crédito representa as provisões feitas no período (novas compras). Lembrando que para 
clientes os créditos representam os recebimentos de clientes no período. 
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RELATORIO SINTETIZADO POR CLIENTES/FORNECEDORES 

Para utilizar este relatório, basta deixar em branco o filtro pessoa, e utilizar a opção em destaque. 
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A CONCILIAÇÃO BANCARIA E CAIXA DEVE SER PROCEDIDA NORMALMENTE. 

COMO ALTERAR A FILIAL DE UM LANCAMENTO FINANCEIRO 

Basta usar a opção abaixo e alterar a filial ou empresa do lançamento. 

 
 

IMPORTANTE : Atenção ao criar nova conta no plano de contas, marque a opção abaixo para obrigar 
um centro de custo no lançamento financeiro para evitar erros. 
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Sempre que determinada conta não for contabilizada ou não aparecer no relatório de resultado 
financeiro, basta olhar o parâmetro abaixo para saber se ela não contabiliza ou não lista no relatório 
financeiro. 
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CONTABILIZANDO RETENÇÕES 

1° lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de 
despesa no valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de 
rateio com a conta do passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando 
ocorreu o pagamento do autônomo): 

 

 
Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo: 

No dia 28/04  C fornecedor  D despesa (valor bruto) 
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No dia 06/05  C banco  D fornecedor (valor líquido) 

    C IR a pagar  D fornecedor (vlr retenção 
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2° lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não 
integra com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05: 
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No dia 10/05  C banco  D IR a pagar 
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Xxxxxxxxxxxxx Estou utilizando o banco da alfa graniti LOCAL 

Seguindo esses procedimentos a contabilização será executada conforme abaixo: (Os 
históricos dos lançamentos abaixo são apenas didáticos não sendo ficando a critério do 
usuário a parametrização deles) 

Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor: 

 
Lançamento de Abatimento da conta “Fornecedores” coma conta “Adiantamentos” 

 

Conta de Adiantamento 

Conta Disponibilidades 

Conta Fornecedor 
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AS APROPRIAÇÕES DAS COMPRAS NÃO FORAM CITADAS NESSE PROCESSO, POIS 
ELAS SÃO ORIGINADAS PELA CONTABILIZAÇÃO DO REGISTRO FISCAL. 

Conta Fornecedor 

Conta Adiantamento 
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Importação de Dados Contábeis 

Acessar o módulo contábil e escolher a empresa a qual se deseja importar os dados (campo direito da 
tela) por meio da ferramenta de procura (1). 

Rotina: Módulo Contábil > Arquivo > Contabilização. 

 

No campo PERÍODO, indicar a data do dia que se deseja importar os dados ou o período. 

No campo OPERAÇÃO, selecionar CONTABILIZAR DIRETO. 

No campo NOME DO LOTE, digite o nome do lote, de preferência com a data e o mês, visando facilitar 
sua rastreabilidade no futuro. 

Selecionar os itens: NÃO VINCULAR FILIAIS, NÃO USAR ROTINAS ESPECÍFICAS DE FILIAL e SINTÉTICO. 

Clicar em CONTABILIZAR. 
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Clicar em SIM. 

 

Clicar em OK. 

Clicar em MOVIMENTO – LANÇAMENTOS. 

Clicar PROCURAR (parte inferior da tela) e localizar o lote para conferencia. 
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De posse dos documentos recebidos pelo setor de Contas a Pagar, realizar conferencia dos 
documentos com os lançamentos, bem como da CONTA, C. CUSTO, VALOR e se a NF é realmente da 
empresa importada. 

Caso se faça necessário alterar o lançamento, clicar no histórico e pressionar CTRL + A. Esta ação abrirá 
o lançamento para alteração – salvar e fechar. 

 Se for conveniente alterar o nome do lote, basta clicar no campo LOTE (localizado parte superior 
esquerda da tela). 

Clicar em fechar. 

 

 


