
           

INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - PATRIMÔNIO
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Integração Contabilidade – Patrimônio

   Para a integração do módulo do patrimônio com a contabilidade, é necessário o 
preenchimento das tabelas mostradas a seguir.

   Menu de Usuário

   Clicar em Materiais [Cadastro].

   Clicar em Classificação.

   Ao abrir o programa apresentará todas as classificações de produtos (tipos: Consumo, 
Permanente e Serviços), verificar se as classificações estão conforme o plano contábil, 
pois será necessário a vinculação das contas contábeis.
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   Para cada grupo será cadastrada uma conta do plano contábil (grupo ativo 
permanente), portanto é importante que os grupos estejam cadastrados corretamente 
para essa integração.

   Obs.: Os balancetes patrimoniais não poderão ser emitidos se no ano/mês do 
balancete houver uma movimentação patrimonial de uma classificação que não tenha sua
conta contábil correspondente.
   A vinculação da conta contábil é realizado no primeiro nível do programa Classificação, 
selecionar a classificação desejada e clicar no vinculado Plano contábil da classificação.
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   Para cada exercício, será vinculada uma conta contábil. Se no próximo exercício a 
conta não mudar, pode-se utilizar o processo de “cópia automática” (Menu do usuário → 
Orçamento [Cadastros] → Cópia de Tabelas Contábeis ).

   Clicar em Patrimônio [Cadastro].
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    Clicar em Tabela – Situações Legais

   Obs.: Esta tabela pertence ao patrimônio. São cadastrados os tipos de situação legal 
(Forma de aquisições) para a entrada de bens. Deve-se verificar os grupos que terão 
lançamentos na contabilidade ao incorporar um bem ao patrimônio. 
  
   Nas situações que estiverem marcadas com a opção “Não Contabilizar”, não haverão 
lançamentos na contabilidade. Também pode-se selecionar, para cada situação legal, um 
complemento que o sistema lançará como histórico no lançamento contábil.

   Clicar em Tabela – Situações Legais > vinculado Eventos Contábeis/Patrimônio

   Nesta tabela, deve-se cadastrar a conta contábil que será a contrapartida da conta 
cadastrada no vinculado “Grupo Plano Contábil” e informar corretamente se o campo 
“lançamento” é a débito ou a crédito (no caso de incorporações será sempre “Crédito”).
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   Clicar em Patrimônio [Cadastro].

   Clicar em Tabela – Situações Legais Baixa

   Esta tabela pertence ao patrimônio, onde estão cadastrados os tipos de situação legal 
para a baixa de bens. Deve-se verificar os grupos que terão lançamentos na contabilidade
ao baixar um bem do patrimônio. Nas situações que estiverem marcadas com a opção 
“Não Contabilizar”, não haverão lançamentos na contabilidade. Também pode-se 
selecionar, para cada situação legal, um complemento que o sistema lançará como 
histórico no lançamento contábil.

   Obs.: Caso o bem que se pretende baixar tenha no momento da aquisição/entrada a 
Situação Legal diferente de contabilizável, ao realizar a baixa, mesmo incluindo uma 
Situação de Baixa contabilizável, o sistema não fará os lançamentos contábeis indicados 
nesta tabela.
   Atenção:  se o bem a ser baixado estiver com a situação legal de incorporação “em
branco”  (nula),  e for  escolhido a situação da baixa “contabilizável”,  o  sistema fará os
lançamentos indicados na tabela de eventos da baixa.

   Clicar em Tabela – Situações Legais Baixa > vinculado Eventos 
Contábeis/Patrimônio
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   Nesta tabela, deve-se cadastrar a conta contábil que será a contrapartida da conta 
cadastrada no vinculado “Grupo Plano Contábil” e informar corretamente se o campo 
“lançamento” é a débito ou a crédito (no caso de baixas, será sempre “Débito”).

   Clicar em Contabilidade [Cadastros]

   Clicar em Eventos Contábeis

   Antes de realizar qualquer operação de cálculos, por exemplo, alteração do valor do 
bem, depreciação, reavaliação, amortização, etc. deve ser verificado se há eventos 
contábeis cadastrados para estes tipos de operações, como demonstrado na tela a 
seguir.
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   Clicar em Eventos Contábeis > vinculado Itens Eventos Contábeis

   Atenção: Se o parâmetro do patrimônio está ATIVADO para contabilização (item e o 
usuário for incluir qualquer cálculo, o sistema vai consistir a existência do evento 
correspondente ao cálculo, caso não haja evento, o sistema vai bloquear. Após cadastrar 
as operações, deve-se cadastrar as contas, as quais no momento de se realizar a 
operação o sistema realizará o lançamento nas contas cadastradas nos eventos. 
Cadastro conforme imagem abaixo. Podemos, se o usuário preferir, enviar os eventos 
patrimoniais e seus itens correspondentes para serem cadastrados.

   Alterações de Valores Patrimoniais (Cálculos)

   A contabilização dos cálculos só será feita em cima de bens que foram contabilizados 
no momento da inclusão do bem, ou seja, se no momento da inclusão o bem não for 
contabilizado (mesmo se o parâmetro do patrimônio estiver ativado) o sistema não 
realizará os lançamentos contábeis. Bens com a situação legal “em branco”, também 
entram nos cálculos.

   Reavaliação de Bens

   Para a realização dos lançamentos contábeis das “reavaliações de bens”, deve-se 
antes consultar os eventos contábeis, se existe a operação de correção e reavaliação de 
bens móveis, imóveis e de natureza industrial. Apenas uma conta é preenchida no 
evento, a sua contrapartida é a conta preenchida nos grupos do plano contábil (vinculado 
à Classificação), ou seja, neste item se preenche apenas a conta credora.
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   ATENÇÃO:

• A incorporação (alteração de valores) é sempre positiva, ou seja, aumenta o valor 
do bem (Débito no ativo permanente; Crédito na VPA).

• A reavaliação pode ficar positiva ou negativa (quando diminuir o valor do bem). 
Para uma reavaliação negativa o sistema realizará o lançamento invertido, ou seja,
Crédito no ativo permanente; Débito VPA.

   Importante: Se houver lançamentos de ajuste de valores dos bens, em determinada 
data (por exemplo 19/03/2020) o usuário não conseguirá realizar qualquer tipo de ajuste 
(cálculo) com data anterior a esta data informada.

   Depreciações de Bens

   Antes da realização de lançamentos contábeis das depreciações de bens, verificar se 
existem “eventos contábeis” de depreciação de bens móveis, imóveis e de natureza 
industriais cadastrados. As duas contas são preenchidas no evento (conta de débito e 
crédito). Se a integração contábil estiver “ativa” e não existir estes eventos, o sistema vai 
emitir mensagem de erro e não realizará o cálculo.
   Para a realizar o lançamento de depreciação é utilizado o programa “Depreciação de 
Bens” no qual deve-se clicar em criar, selecionar o “tipo”, informar a “data” para ocorrer a 
depreciação, o sistema realizará os lançamentos conforme explicado acima.

   Obs.: Os “índices” de depreciação são informados na “Classificação” para depreciação 
do grupo e/ou no cadastro do próprio bem (Bens Móveis  > Aba Info. Complementares). 

   Clicar em Classificação > vinculado Classificação Detalhe
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   As informações inseridas em cada classificação, como:  Tipo de Cálculo? “Deprecia / 
Amortiza /Sem Cálculo” “Período” e “Intervalo” são inseridas automaticamente, quando 
um bem é inserido no sistema.

   Clicar em Bens Móveis >  Aba Info. Complementares

   Antes de realizar a integração com a contabilidade, será necessário análise de todos os 
bens ativos no sistema, através do programa Bens Móveis >  Aba Info. Complementares, 
se estão na classificação correta e se estão com os dados corretos de depreciação.
   As informações inseridas no a aba Info. Complementares dos Bens Móveis é a 
informação que  sistema realizará a depreciação.

   Amortização de Bens

   Para a realização de lançamentos contábeis referente a Amortização de Bens, verificar 
se existem “eventos contábeis” cadastrados para amortização de móveis, imóveis e de 
natureza industrial. As duas contas são preenchidas no evento (conta de débito e crédito).
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   Exaustão de Bens

   Para a exaustão de bens também deve ser verificados os eventos contábeis, conforme 
os itens anteriores. As duas contas tanto débito e crédito devem ser preenchidas no item 
do evento. Esta operação somente para bens imóveis e de natureza industrial. 

    Alteração do Valor do Bens

   No programa “Bens Móveis” há um vinculado “Alteração do Valor do Bem” que é 
possível realizar as seguintes operações: Amortização, Depreciação, Depreciação por 
Unidade Produto, Desincorporação de valor, Incorporação de valor e Reavaliação de 
valor. 
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   Quando realizada as operações pelo vinculado, diretamente no cadastro do Bem, o 
sistema executa as mesmas funcionalidades conforme explicado nos itens anteriores. O 
sistema verifica os eventos contábeis cadastrados, caso o item tenha o débito e crédito 
(ex. Eventos de Depreciação), senão o sistema irá olhar para a Classificação > Plano 
Contábil da Classifica para o item do evento (ex. Reavaliação do Bem).

   Lembrando: A contabilização dos cálculos só será feita em cima de bens que foram 
contabilizados no momento da inclusão do bem, ou seja, se no momento da inclusão o 
bem não for contabilizado (mesmo se o parâmetro do patrimônio estiver ativado) o 
sistema não realizará os lançamentos contábeis. 

PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO -
CONTABILIDADE X PATRIMÔNIO 

   Clicar em Utilitários
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   Clicar em Órgãos Administrativos

   Clicar em Localizar e Recuperar para encontrar a administração:

   Clicar em Órgãos Administrativos > Configurações do Sistema  > Info Patrimônio

   Se o campo “Integração Patrimonial Contábil” estiver marcada como:

• ATIVA: gera lançamentos contábeis quando o Bem é contabilizável (conforme a 
Tabela – Situações Legais) 

• DESATIVADA: não faz integração contábil (mesmo na “Tabela – Situações Legais” 
estando marcado como “contabilizável”). 

• PARCIAL (AVISA): o sistema não faz nenhuma contabilização de patrimônio 
(bens, baixas ou cálculos), só verifica se o Boletim Contábil está com a situação 
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“Digitado” para fazer as movimentações patrimoniais. Objetivo: não deixar lançar 
movimentações retroativas, pois o ativo permanente (contabilidade) já deve estar 
fechando com a movimentação patrimonial. 

   Obs.: Se o Boletim Contábil estiver situação “fechado” o sistema não irá deixar realizar 
as movimentações patrimoniais (o sistema apresentará uma mensagem de aviso ao 
usuário). 

   Clicar em Orçamento [Cadastros]

   Clicar em Parâmetros Anuais Integração Contábil

   Nesta tabela o campo “Incorporação Patrimônio” definirá o tipo de integração que o 
sistema realizará na entrada das notas de compras. Se marcar este campo como “pela 
Liquidação”, o sistema irá integrar o patrimônio pela liquidação, como o próprio nome 
sugere. Deve-se também estar configurado para as despesas de capital cair no Ativo 
Permanente, caso contrário, deve ser cadastrada no grupo 3 -VPD (Tabela Integração 
Rubrica Contabilidade). Já se for marcado como “Sistema Patrimonial” no momento da 
inclusão da Nota de Compras, o sistema obrigará a escolher uma “Forma de Aquisição”, 
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seja ela contabilizável ou não. Desta forma caso se escolha uma opção de aquisição 
contabilizável, o sistema realizará este lançamento contábil, no momento do tombamento 
do Bem. 

   Clicar em Contabilidade [Relatórios]

   Clicar em Relatórios Mensais – Patrimônio x Contabilidade

   Antes da geração dos relatórios para conferência de valores deve-se certificar que 
foram preenchidas as contas contábeis em todos os grupos da Classificação. Para esta 
certificação há dentro deste menu o relatório “Movimentação Patrimonial sem conta 
contábil”, o qual caso haja alguma conta sem classificação, esta aparecerá neste 
relatório. Obs.: Se o usuário for emitir os balancetes patrimoniais diretamente (sem gerar 
os relatórios de verificação de conta contábil) e não houver uma conta patrimonial 
classificada em um “bem” que sofreu movimentação no período solicitado, o sistema não 
irá emitir o balancete. 
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   Após classificar todas as contas, há relatórios para conferência no mesmo menu, sendo 
que demonstram por conta contábil os valores de cada tipo de movimentação. Exemplo 
de relatórios disponíveis: 

   Obs.: Os saldos destes relatórios devem ser iguais:

• Relatório: Movimentação Patrimonial Conta Contábil – Período (Menu/  
Contabilidade [Relatórios] Relatórios Mensais – Patrimônio x Contabilidade)

• Relatório: Relação Movimentação Contábil no Período (Menu/ Patrimônio 
[Consulta] Geração de relatórios de datas.

   Atenção: o saldo final dos relatórios patrimoniais, tem que fechar com o grupo do ativo
permanente (bens e contas de cálculos) na contabilidade. 
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