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O controle de Centro de Custo é essencial para 

realização das apurações e análise de gastos 

facilitando controles de departamentos e projetos 

da empresa, contabilizando as necessidades.

Os centros de custos poderão ser cadastrados 

permitindo que as movimentações de despesas e 

receitas sejam controladas, distribuídas e integradas 
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ROTINAS EM DESTAQUE 
• Controle de Contas de Rateio

• Controle de Centro de Custo

• Gerar Orçamentos

• Balancete por Centro de Custo das 

Movimentações Realizadas nos Sistemas

• Controle de Orçamentos por Contas de Rateio

• Consulta de Movimentações do Centro de Custo

CENTRO DE 
CUSTO

com a contabilidade. Neste sistema o cliente tem a 

disponibilidade de apurar com mais praticidade, por 

meio de estrutura de contas e subcontas (centro 

de custo e contas de rateio), também o controle 

total sobre os lançamentos caracterizando a 

responsabilidade dos gastos por setor.
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CENTRO DE CUSTO

INTEGRAÇÃO DAS CONTAS DE RATEIO COM A 
CONTABILIDADE

Receber

Pagar

Estoque

Fiscal

Folha de Pagamento

Bancos

Ativo

Faturamento

E-commerce

E.L.P.R.

Produção e Serviços

Podem-se parametrizar as respectivas contas contábeis dos módulos:

ROTINAS PRINCIPAIS

CONtROlE DE CONtAS DE RAtEIO

Controle de receitas e despesas que podem ser controladas 
manualmente ou automaticamente variando de acordo com 
a situação, segundo a necessidade da empresa em seus 
diversos departamentos. Possui também a opção de relacionar 
as contas de rateio com as contas contábeis gerando assim, a 
integração contábil. 

CCATACLCR

GERAR CONtAS DE RAtEIO POR CENtRO DE 
CUStO

Rotina que possibilita realizar cópia ou várias cópias das contas 
de rateio e contas do centro de custo já cadastradas, evitando 

que o usuário realize o cadastro manual das contas. Por meio 
de uma máscara (formato dos novos códigos) as contas podem 
seguir novos padrões de uma forma prática e automática. Esta 
máscara é criada pelo usuário no momento da cópia e dei ne 
quais caracteres dos códigos serão mantidos, alterados ou 
excluídos nas novas contas. O mesmo se aplica as descrições 
das contas do centro de custo a serem criadas.

CCEMIGRCR

GERAR ORçAMENtO

Com base em um período anterior escolhido pelo usuário, o 
sistema cria novos orçamentos para os meses seguintes, que 
também são escolhidos pelo usuário. Este orçamento pode ser 
mensal ou anual e o valor-base a ser utilizado na cópia pode 
ser o valor realizado ou orçado. Esta rotina permite ainda i ltrar 
quais orçamentos serão copiados por conta de rateio ou centro 
de custos.

CCEMIGROR
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CENTRO DE CUSTO

CADASTROS

INClUSãO DE CONtA DE RAtEIO

As Contas de Rateio são cadastradas com a i nalidade de 
direcionar os valores de receitas ou despesas de operações 
especíi cas, com o objetivo de abastecer o centro de custos 
e o plano de contas da empresa (quando a empresa realiza a 
integração contábil).

CCCAIINCR

INClUSãO DO CENtRO DE CUStOS

Os Centro de Custos são cadastrados de acordo com a divisão 
de departamentos e projetos da empresa, sendo alimentados 
automaticamente através das Contas de Rateio, que estão 
vinculadas as duplicatas geradas por Notas i scais de Saídas 
e Entrada e com emissão de duplicata quando inseridas 
manualmente.

CCCAIINCC

INClUSãO DE ORçAMENtOS

Permite cadastrar os orçamentos para uma análise futura do 
que foi orçado e o que já foi realizado de suas despesas e 
receitas em forma de relatórios gerenciais.

CCCAIINOR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

bAlANCEtE POR CENtRO DE CUStO DAS 
MOVIMENtAçÕES REAlIZADAS NOS SIStEMAS

Permite uma análise detalhada de todos os valores que foram 
alimentados dentro do centro de custos por meio das contas 
de rateio. O relatório exibe quais centros de custos receberam 
valores e quais contas de rateio alimentaram estes valores. 

CCREDBLCC

CONtROlE DE ORçAMENtOS POR CONtAS DE 
RAtEIO

Apresenta um comparativo de valores dei nidos como limite 
máximo a ser gasto (orçamento) e os valores lançados até o 
momento (realizados). Este relatório apresenta os valores das 
despesas e também das receitas permitindo um controle mais 
ágil da situação atual do centro de custos.

CCREPCLCR
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Os relatórios permitem saber quais contas de 
rateio alimentaram os centros de custos e também 
um comparativo de valores dei nidos como limite 
máximo e os valores realizados.
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CENTRO DE CUSTO

RElAtÓRIO DE CADAStROS DE CENtRO DE 
CUStOS E CONtA DE RAtEIO 

Emissão de relatório para verii car a relação de Contas de Rateio 
e Centro de Custos cadastrados, i ltrando pela Denominação 
ou por Conta de Rateio/Centro de Custos.

CCREPRECC

CONSULTA EM TELA

CONSUltA DE MOVIMENtAçÕES DO CENtRO DE 
CUStO

Apresenta uma tela de todas as movimentações realizadas 
dentro do centro de custo. Permitindo ordenar os dados por 
código de movimento, conta de rateio, centro de custos ou dia 
do movimento.

Possui como opção de i ltros por número do movimento, dia 
do movimento, conta de rateio, centro de custos, número de 
registro da entrada da NF gerado pelo E.L.P.R., número de 
movimentação do estoque e número do pedido de compra. 
Após selecionados os i ltros, os dados são apresentados em 
uma tabela na parte inferior da tela.

CCCODCCMV

ROTINAS PRINCIPAIS

CONTROLE DE CONTAS DE 
RATEIO

GERAR CONTAS DE RATEIO 
POR CENTRO DE CUSTO

GERAR ORÇAMENTO

CADASTROS

INCLUSÃO DE CONTA DE 
RATEIO

INCLUSÃO DO CENTRO DE 
CUSTOS

INCLUSÃO DE ORÇAMENTOS

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

BALANCETE POR 
CENTRO DE CUSTO 
DAS MOVIMENTAÇÕES 
REALIZADAS NOS SISTEMAS

CONTROLE DE ORÇAMENTOS 
POR CONTAS DE RATEIO

RELATÓRIO DE CADASTROS 
DE CENTRO DE CUSTOS E 
CONTA DE RATEIO

CONSULTA EM TELA

CONSULTA DE 
MOVIMENTAÇÕES DO 
CENTRO DE CUSTO


