
 

Versão 1.0.59.5983 
 
 

Novas funcionalidades 
 

Cadastro de eventos de folha de pagamento 
Nova tela do menu Financeiro, permite a manutenção do cadastro de eventos da folha de 
pagamento com respectivas parametrizações para contabilização e provisionamento financeiro. 
 
Informações automáticas sobre obrigações a clientes 

A partir desta versão o sistema passa a enviar aos clientes, notificações automáticas por e-mail 
sobre obrigações com vencimento próximo. Consulte o suporte técnico para saber como realizar as 
parametrizações necessárias. 
 
 

Melhorias 

 
Lançamento financeiro da folha de pagamento 
A tela de lançamento da folha de pagamento recebeu várias adições. As principais são: 

 Formulários para lançamento de proventos, descontos e tributos utilizando códigos de 
eventos; 

 Contabilização automática dos eventos informados; 

 Formulário para definir os parâmetros de geração de contas a pagar a partir da folha; 

 Provisionamento do valor líquido a pagar em múltiplas contas: salários a pagar, décimo-
terceiro a pagar, férias a pagar, pró-labore a pagar e autônomos a pagar. 

 Opção de lançamento de provisões individuais por funcionário. 

 Suporte a múltiplas matrículas no CEI. 
 
Número do cheque no recebimento de títulos 
Acrescentando campo para informação do número do cheque na tela de recebimento de títulos. 

 

Busca na tela de lançamentos contábeis 
Acrescentando campo de busca na tela de lançamentos contábeis. 
 
Obrigações com prazos específicos por cliente 
O cadastro de obrigações agora permite a definição de prazos específicos para cada cliente. 

 
Ordenação na agenda de obrigações 
A agenda de obrigações agora aceita ordenação por qualquer uma de suas colunas. Basta clicar no 
cabeçalho da coluna desejada. 
 
Ajuste de telas para resolução 1024 x 768 
As telas de listagem de movimentações financeiras e contas a pagar tiveram seu layout ajustado 

para melhor visualização dos dados em monitores com resolução de 1024 x 768. 
 
 

Correções e Ajustes 

 
Inconsistência de saldos em conta corrente 
A alteração de vencimentos na tela de movimentação financeira estava causando inconsistência de 

saldos. Corrigimos. 
 
Consulta ao plano de contas 
Alterações no plano de contas não estavam se refletindo imediatamente na tela de consulta do 
plano de contas. Corrigimos. 
 

Situação “Sem movimento” na agenda de obrigações 
A situação “Sem movimento” agora também pode ser utilizada para encerrar uma obrigação 
agendada. 
 
Falha ao baixar conta a receber originada em nota de débito 
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O sistema estava exibindo mensagem de “título não contabilizado” quando se tentava baixar uma 

conta a receber originada em nota de débito. Corrigimos. 
 
Implantação de saldos de adiantamentos de clientes 

O sistema não permitia a implantação de saldos de adiantamentos de dois ou mais clientes no 
mesmo lote. Corrigimos. 
 
Coluna “Data” na saída PDF da movimentação financeira 
A saída PDF da listagem de movimentação financeira estava truncando as datas de lançamento e 
de vencimento. Corrigimos. 
 

 
 


