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ATIVO FIXO

Ativo Fixo é um módulo de apoio a contabilidade e a 

emissão do SPED i scal, possibilitando o controle dos 

bens da empresa avaliando seus custos, despesas e 

depreciações.
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ROTINAS EM DESTAQUE
• Controle das Entradas de CIAP (Crédito de ICMS 

do Ativo Permanente) e seus Valores

• Cadastro dos Bens da Empresa

• Controle de Depreciação e Amortização dos Bens

• Cadastro de Índices de Correção
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ATIVO FIXO

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Contabilidade

E.L.P.R.

Estoque

FUNCIONALIDADES

CIAP (CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO 
PERMANENTE) 

Permite o controle dos créditos de ICMS dos ativos permanentes 
onde estes valores serão considerados no movimento do 
arquivo SPED Fiscal Bloco G. Depois de efetuada a depreciação 
do mês, os dados são totalmente integrados ao módulo 
Contabilidade.

CADASTROS

CADASTRO DA EMPRESA

Permite a parametrização do módulo com as características 
da empresa, tais como Razão Social, Nome Fantasia, Endereço 
completo e demais informações cadastrais.

ATCAIEM00

CADASTRO DE FORNECEDORES

Gerencia todos os dados relacionados aos fornecedores, onde 
localiza todos os dados de pré-cadastro. Neste cadastro em 
especíi co pode-se parametrizar as formas de pagamentos, 
ramos de atividade, tipos de empresa e características que 
especii cam o fornecimento.

ATCAIFN00

CADASTRO DE SEGURADORAS

Permite cadastrar as seguradoras das quais os bens da 
empresa estão assegurados.

ATCAISD00

CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS DOS ATIVOS 
PERMANENTES

Através de um plano de contas contábil detalhado dos bens 
cadastrados, relacionam-se as contas do ativo e depreciação 
para integração com a contabilidade.

ATCAICCAP

CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Permite cadastrar os departamentos e subdividí-los em 
setores e seções.

ATCAIDP00

CADASTRO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO

Permite informar vários tipos de índices de correção dos valores 
da depreciação dos bens, informando data de referência e valor 
unitário do índice.

ATCAIIDCE

CADASTRO DE BENS

Permite cadastrar todos os bens da empresa. Neste cadastro é 
permitido vincular informações importantes, tais como:

Aquisição
Preenchimento dos dados da Nota Fiscal de entrada que foi 
vinculada à aquisição deste bem, como: data da Nota Fiscal, 
número e série, chave de acesso da Nota Fiscal e valor total 

da nota.

Depreciação/Amortização
Permite dei nir a data inicial e i nal para depreciação/

amortização do bem cadastrado e sua taxa percentual.

Baixas
Permite informar a data, tipo e valor da baixa do bem 
cadastrado.
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ATIVO FIXO

Finalidade
Permite dei nir o tipo de i nalidade deste bem, tais como:

• Atividade econômica comercial ou de serviços - Área 
operacional

• Atividade econômica comercial ou de serviços - Área 
administrativa

• Atividade econômica industrial - Área produtiva

• Atividade econômica industrial - Área de apoio a produção

• Atividade econômica industrial - Área administrativa

ATCAIBE00

FATOR

Permite informar o valor que servirá para ajustar o ICMS 
creditado do CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) de 
acordo com a data preenchida.

ATCAIFT00

RELATÓRIOS PRINCIPAIS 

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES

Lista em forma de relatório as aquisições dos bens informando 
os campos: data de aquisição, número da Nota Fiscal, descrição 
do bem e valor total da aquisição.

ATREPAQ00

RELATÓRIO DE BAIXAS DO ATIVO

Relaciona os bens que foram baixados informando os campos: 
descrição do bem, data da baixa, valor da taxa residual e o tipo 
da baixa.

ATREPBA00

RELATÓRIO DE CORREÇÕES MONETÁRIAS

Relaciona por conta contábil os bens com as correções 
monetárias ocorridas, informando o valor da aquisição, valor 
corrigido e a taxa de correção (percentual).

ATREPCM00

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Relaciona todas as depreciações ocorridas nos bens 
cadastrados.

ATREPDPAM

FUNCIONALIDADES

CIAP (CRÉDITO DE ICMS DO 
ATIVO PERMANENTE) 

CADASTROS

EMPRESA

FORNECEDORES

SEGURADORAS

CONTAS CONTÁBEIS DOS 
ATIVOS PERMANENTES

DEPARTAMENTOS

INDICES DE CORREÇÃO

BENS

FATOR

RELATÓRIOS 
PRINCIPAIS 

AQUISIÇÕES

BAIXAS DO ATIVO

CORREÇÕES MONETÁRIAS

DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO

POSIÇÃO VALORIZADA DOS 
BENS

INVENTÁRIO DO ATIVO FIXO

BENS POR SEGURADORA

FICHA ANALÍTICA DE 
CONTROLE DE ATIVO 
IMOBILIZADO

CONTROLE DO CIAP

CONSULTAS EM TELA

AUDITORIA DO SISTEMA

GERADORES DE 
RELATÓRIOS PADRÃO 
JOTEC

POR BENS

POR FORNECEDORES

POR SEGURADORAS
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ATIVO FIXO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO VALORIZADA DOS 
BENS

Relaciona os bens por conta contábil, informando seu valor 
original, valor corrigido e taxa de depreciação.

ATREPPOVB

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ATIVO FIXO

Relaciona os bens por localização, departamento, setor e 
seção.

ATREPIVAT

RELATÓRIO DE BENS POR SEGURADORA

Relaciona os bens por seguradora, informando modelo, marca, 
departamento e setor.

ATREPBESG

RELATÓRIO DE FICHA ANALÍTICA DE CONTROLE 
DE ATIVO IMOBILIZADO

Relaciona os bens cadastrados, trazendo suas informações 
principais de forma analítica (detalhada).

ATREPANCA

RELATÓRIO DE CONTROLE DO CIAP

Lista os bens com suas datas e valores de crédito do CIAP 
ocorrido no período.

ATREPCTCI

CONSULTAS EM TELA

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos 
usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, 
com a i nalidade de monitorar as atividades da empresa pelo 
usuário e data/hora.

ATCODAU00

GERADORES DE 
RELATÓRIOS PADRÃO 
JOTEC

GERA RELATÓRIO POR BENS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes aos bens 
cadastrados, podendo ser emitido em formato de arquivo-
texto, PDF e impressão padrão matricial.

ATGEDBE00

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes aos fornecedores, 
podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e 
impressão padrão matricial.

ATGEPFN00

GERA RELATÓRIO POR SEGURADORAS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes as seguradoras, 
podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e 
impressão padrão matricial.

ATGEPSG00


