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1.

Paramentros do Sistema
A utilização do sistema deverá iniciar pela configuração de alguns parâmetros e tabelas
necessários para que todos os módulos do produto possam ser executados da forma correta.

2.1. Parametros da Tesouraria
Na opção Suporte/Parâmetros/Parâmetros da Tesouraria, selecionar os parâmetros que
serão utilizados pela Entidade.
Os parâmetros disponíveis são os seguintes:

Parâmetros da
Tesouraria
Emissão de Cheque: Define qual a forma de emissão de cheque será utilizada no
sistema.
Não Paga Empenho: na emissão de cheque o sistema não efetuará o pagament o do
empenho automaticamente, porém efetuará o lançamento contábil de acordo com
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as informações dos campos "Debita" e "Credita". No cancelamento
de cheque o sistema efetuará o estorno do lançamento contábil.
Paga Empenho: na emissão de cheque o sistema efetuará o pagamento do
empenho automaticamente e efetua o lançamento contábil de acordo com
as informações no campo “Credita” e no cancelamento de cheque o
sistema efetuará o estorno de pagamento do empenho.
Não Contabiliza: na emissão de cheque e no cancelamento de cheque
o sistema efetuará apenas o registro dos cheques emitidos e
cancelados, sem efetuar lançamentos contábeis e sem efetuar o
pagamento do empenho.
Emissão de Ordem Bancária: Define qual a forma de emissão de
borderô/ordem bancária será utilizada no sistema.
Não Paga Empenho: na emissão de borderô o sistema efetuará apenas
o registro dos borderôs emitidos sem efetuar nenhum lançamento
contábil. O sistema executará o mesmo procedimento para o
cancelamento de borderô.
Paga Empenho: na emissão de borderô o sistema efetuará o pagamento
do empenho automaticamente e efetuará o lançamento contábil de
acordo com a informação no campo “Crédito”. O sistema executará o
mesmo procedimento para o cancelamento de borderô, efetuando neste
caso o estorno de pagamento do empenho.
Obs.: a partir de 2011 a opção “paga empenho” não poderá mais ser utilizada,
ficando a
opção desabilitada para seleção.
Cheque de Transferência: Define qual a forma de emissão de
cheque de transferência será utilizada no sistema.
Não Contabiliza: na emissão de cheque de transferência e no
cancelamento de cheque o sistema efetuará apenas o registro dos
cheques emitidos e cancelados sem efetuar lançamento contábil.
Contabiliza: na emissão de cheque de transferência e no cancelamento de
cheque o sistema efetuará os lançamentos contábeis automaticamente
conforme as informações dos campos "Debita", "Credita" e "Valor".
Artigo de Caixa: Define em que momento será utilizado o Artigo de Caixa,
podendo ser em todos os tipos de movimentações como pagamentos de
empenhos, lançamento contábil, emissão de cheque, emissão de ordem
bancária e seus respectivos estornos, como podendo ser apenas nas
movimentações de pagamentos de empenhos e seus respectivos estornos.
Sequência de Artigo de Caixa: Define se a Sequência do artigo de caixa
será automática ou não. Caso selecione a opção de Sequência
automática será necessário verificar a Sequência automática do
artigo de caixa na opção e caso selecione a opção de Sequência não
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automática será necessário preencher manualmente o campo "Artigo
de Caixa".
Ordem Bancária Eletrônica: a partir de 2011 a opção “paga empenho”
não poderá
mais ser utilizada, ficando a opção desabilitada para seleção.
Histórico de Acessos: ao utilizar este parâmetro será possível consultar
o histórico de acessos do sistema, ou seja, quem acessou o sistema,
qual a opção e quando a mesma foi acessada. Este parâmetro permite
registrar todo e qualquer acesso que foi efetuado no sistema, inclusive
podendo definir se as opções de consultas e de relatórios do sistema
devem ser registradas ou não.
Limpeza do Histórico de Acessos: este parâmetro somente estará
disponível caso utilize o parâmetro “Histórico de Acessos”. Através deste
parâmetro é possível definir que tipo de limpeza será efetuado nos
registros dos históricos de acesso (podendo ser automática ou não).
Caso defina para utilizar a limpeza automática, a
exclusão ocorrerá durante o acesso ao sistema, quando se verificará se há
históricos
anteriores à data atual. Em havendo, serão removidos todos, preservando
-se tantos dias anteriores à data atual, conforme forem os dias
informados no campo "Manter
____ dias".
Autenticadora de Documentos: Define se deseja utilizar ou não a
Autenticação Mecânica. No caso de utilizar a autenticação é
necessário definir quais os documentos que serão autenticados:
Não Utiliza: define que não será utilizada a Autenticação Mecânica.
Receita: define que serão autenticados apenas os documentos referentes à
receita.
Despesa: define que serão autenticados apenas os documentos
referentes à despesa.
Receita/Despesa: define que serão autenticados todos os documentos
referentes à receita e despesa.
Contas de Autenticação: define quais os lançamentos serão autenticados.
Caixa: define que serão autenticados todos os lançamentos que forem
lançados na conta Caixa.
Banco/Caixa: define que serão autenticados todos os
lançamentos que forem lançados na conta Caixa e nas contas
Bancárias.
Sistema Financeiro: define que serão autenticados todos os
lançamentos que utilizarem contas do Sistema Financeiro.
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2.2. Periféricos de Usuários
Na opção Suporte/Parâmetros/Periféricos de Usuários, permite identificar quais os
usuários que utilizam os periféricos como máquina de cheque e autenticadora. No caso
da Entidade utilizar máquina de cheque a mesma deverá ser cadastrada para o respectivo
usuário.
Obs.: É permitido configurar apenas uma máquina de cheque e autenticadora por
usuário. A Entidade que deseja utilizar mais que um modelo de máquina de cheque
deverá configurar mais que um usuário, identificando para cada usuário um determinado
modelo de máquina.

Usuário: Código do usuário a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Tipo: Selecione o modelo de máquina de cheque que o usuário terá
permissão para utilizar.
0-Não Utiliza: Define que não utiliza máquina de cheque.
1-NCR2012: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
NCR2012.
2-Chronos: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
Chronos.
3-Sigtron: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
Sigtron.
4-Imprecheq: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
Imprechec.
5-DP10-Plus: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
DP10-Plus.
6-DP20-Plus: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
DP20-Plus.
7-Sotomaq: Define que o usuário utiliza máquina de cheque do modelo
Sotomaq.
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Porta Comunicação: Define em qual porta serial a máquina de
cheque está conectada.
0-Não Utiliza: Define que não utiliza máquina de cheque.
1-COM1: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM1.
2-COM2: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM2.
Velocidade de Comunicação: define a velocidade da comunicação.
Autenticador
Tipo: Selecione o modelo de Autenticadora que o usuário terá
permissão para utilizar.
0-Não Utiliza: Define que não utiliza autenticadora.
1-Padrão: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo Padrão.
2-ZPM-EF: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo ZPM-EF.
3-Print Plus: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo Print
Plus.
4-Print Plus II: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo Print
Plus II.
5-Bematech: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo
Bematech.
6-TSP: Define que o usuário utiliza autenticadora do modelo TSP.
Porta Comunicação
Porta de Comunicação: Define em qual porta serial a máquina de
cheque está conectada.
0-Não Utiliza: Define que não utiliza máquina de cheque.
1-COM1: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM1.
2-COM2: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM2.
3-COM3: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM3.
4-COM4: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
COM4.
5-LPT1: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
LPT1.
6-LPT2: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
LPT2.
7-LPT3: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
LPT3.
8-LPT4: Define que a máquina de cheque está conectada na porta serial
LPT4.
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Número da Autenticadora: Definir um código para cada autenticadora que
esteja sendo utilizada pelo cliente, pois posteriormente esta codificação
será utilizada para emissão de relatórios.
Velocidade de Comunicação: define a velocidade da comunicação.
Controle de Abertura da Autenticadora: define se a Entidade deseja ou
não controlar a abertura de caixa.
Não: define que será permitido um determinado usuário efetuar a
abertura de seu caixa, independente de se ter ou não outros usuários
com seus caixas em aberto (dias diferentes ou não).
Sim: define que não será permitido um determinado usuário efetuar a
abertura de caixa de um novo dia, caso outros usuários tenham caixas
em aberto, ou seja, para efetuar a abertura de caixa de um novo dia,
todos os usuários devem estar com o caixa do dia anterior fechado.
Obs.: O controle é por usuário, pois não será permitido que, por exemplo, o usuário
“A” que não esteja com o seu caixa fechado do dia anterior, efetue uma nova abertura
de caixa. Porém será permitido que este usuário “A” possa efetuar a abertura de seu
caixa, mesmo que o usuário “B” esteja com o seu caixa do dia anterior aberto.
Sigla do Prefixo da Autenticadora: informar a sigla, com até 4 posições, com as iniciais
da Prefeitura para autenticação na bobina e documentos da Tesouraria (Ex.: PM... =
Prefeitura Municipal de ...).
3.Ordem Bancária Eletronica

Estas funcionalidades são utilizadas exclusivamente para configuração do
funcionamento da Ordem Bancária.
Como destaque delas, está o fácil manuseio dos leiautes, tanto de remessa quanto de
retorno, as configurações dos códigos de retorno enviados pelos bancos e a possibilidade
de configurar um leiaute diferente para cada Unidade Gestora, sempre amparado no
contrato/convênio da entidade com a instituição bancária.
Opções da importação de leiautes bancárias previamente definidos, tanto de
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remessa quanto de retorno, também estão sendo disponibilizados nesse momento,
tendo três tipos disponíveis, conforme figura abaixo.

No entanto, existe opção para exportar e importar leiautes entre as bases de dados
na própria funcionalidade que formata os leiautes das ordens bancárias. Dessa forma, uma
vez estando configurado corretamente um leiaute de um banco, o mesmo poderá ser
exportado e importado para qualquer outra base de dados.

Salientamos que estas configurações são pertinentes para quem utilizará as
funcionalidades da Ordem Bancária Eletrônica. No entanto, elas estarão sempre
disponíveis no menu Arquivos\Ordem Bancária.
A utilização da Ordem Bancária no dia a dia dos clientes não sofreu grandes
alterações em relação às antigas funcionalidades. Mas é importante deixar claro que ela
ganhou novo aspecto, novo conceito e nova funcionalidade para Processar o Retorno da
Ordem Bancária Eletrônica, grande foco desta implementação.
A emissão da Ordem Bancária se mantém da mesma forma. Apenas deixamos
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claro que não é possível pagar empenho já no momento de emissão da OB. Tal fato se deve
pelo motivo de estarmos adequando o sistema para a realidade do negócio: não existe como
processar o pagamento do empenho antes mesmo de enviar este pagamento ao banco, seja
via papel ou via arquivo eletrônico.
A Emissão/Impressão da Ordem Bancária não acarretará em nenhum tipo de
alteração do comportamento do sistema em relação aos processos já conhecidos. Todas as
Ordens Bancárias que foram emitidas, porém não geradas, poderão ser pagas na
funcionalidade já existente denominada “Pagamento de Empenho com Ordem Bancária”.
A partir do momento da utilização da funcionalidade “Gera Ordem Bancária
Eletrônica”, o sistema terá um comportamento diferenciado. A Ordem Bancária Gerada só
poderá ser paga através da funcionalidade “Processa Retorno de Ordem Bancária
Eletrônica”. Não será possível efetuar o pagamento desta Ordem Bancária Eletrônica através
da funcionalidade “Pagamento de Empenho com Ordem Bancária”. Todavia, será possível
cancelar a OB, mesmo que ela esteja Gerada.
No exato momento de efetuar a Emissão da OB será disparado um lançamento
denominado Reserva Financeira. Este lançamento contábil está previsto nos processos de
contabilização e será efetuando sempre da seguinte
forma:
Lançamento a Débito: Valores em Trânsito – Nível contábil do Plano de Contas
da União 2.1.2.6.1.XX (nível contábil variável conforme o Plano de Contas de cada
Estado).
Lançamento a Crédito: Disponível (conta bancária que está sendo utilizada na
emissão da OB)
Quando for efetuado o Processo do Retorno Eletrônico ou mesmo o Cancelamento
da OB emitida, o sistema efetuará um novo lançamento contábil de natureza invertida ao
exposto acima, com intuito de devolver o saldo originalmente resguardado. Como histórico
desse lançamento será atribuído o texto: Devolução de Reserva Financeira.
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Nessa oportunidade também adequamos as rotinas de Ordem Bancária de
Transferências, que tem por objetivo efetuar a transferência de valores entre as contas
correntes da própria entidade. Uma OB de Transferência também pode ser utilizada tanto em
sua forma eletrônica (gerando e processando o arquivo de retorno bancário) como em papel
(enviando e processando as transferências manualmente).
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3.1 Configurações

3.1.1. Suporte / Parametros
Essa nova metodologia de trabalho que é a Ordem Bancária está disponível para
uso.

Para ativar a nova opção, é necessário primeiramente atualizar o Plano de Contas para
incluir o Evento e os Lançamentos de Evento novos que serão utilizados nas novas
funcionalidades.
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3.2. Arquivos/Ordem Bancária
3.2.1. Versão Leiaute
Na funcionalidade Versão de Leiaute deverão ser cadastrados os dados básicos do
leiaute que se pretende utilizar. Essa definição de versão do leiaute deverá ser realizada por
Banco (código Bacen), podendo descrever a versão do leiaute a ser utilizada, o tamanho total
do registro, a quantidade de registros que terá o Header, Detalhe e Trailer e o valor limite para
emissão de DOC.
O valor limite de DOC é utilizado na geração, para o sistema gerar corretamente
a informação de transferência bancária, já que esta pode ser um DOC ou uma TED,
dependendo do valor da transação.
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3.2.2. Ocorrências do Retorno
Essa funcionalidade tem o objetivo de poder registrar todos os códigos de retorno
bancário que ocorrem para um determinado leiaute e banco. Esse cadastramento é
prévio e é efetuado por Banco (código Bacen), Tipo de Leiaute e Versão do Leiaute. Isso é
necessário, pois cada banco, na posse de um leiaute diferente, utiliza diferentes códigos e
descrições para informar a entidade sobre o resultado do crédito bancário que se tentou
realizar.
Para cadastrar essa opção corretamente é necessário informar quais os códigos
cadastrados que se referem a pagamento. Essa informação será utilizada quando processar
o retorno bancário, com objetivo de poder efetuar o pagamento automático dos
empenhos que estiverem envolvidos com códigos de retorno cujo pagamento ocorreu com
sucesso.

3.2.3. Contrato / Convenio Bancário
Essa funcionalidade tem o objetivo de cadastrar/registrar todos os contratos e/ou
convênios firmados entre a entidade e a instituição bancária. Essa informação deve ser
cadastrada por Banco (código Bacen), podendo ser registrados vários contratos/convênios
para o mesmo Banco (código Bacen).
Além de informar o Número do Contrato/Convênio firmado com a instituição
bancária, aqui também deve ser configurado o Código da UG/Gestão Emitente da OB. Essa
informação deve ser preenchida somente quando o leiaute que será configurado exigir tal
informação. Podemos relacionar essa informação como a forma de que a instituição bancária
reconhece quem está com um contrato/convênio firmado com ela.
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As informações do arquivo de remessa e de retorno visam facilitar o dia a dia do
usuário final, pois irá sempre sugerir o caminho e nomes de arquivo de remessa e retorno.
Especificamente sobre a remessa, existe um campo que controla sequencialmente quantas
gerações já foram efetuadas para determinado contrato/convênio.
Caso a geração seja somente para fins de testes, é necessário retornar este código
para a sequência correta. Vale lembrar que na maioria das instituições bancárias, existe
uma sequência numérica de gerações que deve ser respeitada, não podendo ser repetida nem
ter sua ordem numérica modificada.

3.2.4. Relacionamentos do Convenio
Essa funcionalidade tem o objetivo de relacionar a(s) conta(s) contábil(eis) que estarão
utilizando determinado convênio/contrato nas movimentações bancárias eletrônicas da
Ordem Bancária. Além disso, é essa a funcionalidade que ligará uma determinada Unidade
Gestora a um determinado formato de leiaute da Ordem Bancária. Isso é possível em virtude
de existir ligações entre as informações essenciais para esse objetivo demonstradas abaixo
da seguinte forma:
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Resumindo: Um formato de leiaute está necessariamente ligado a uma conta
contábil, mesmo que seja indiretamente. Dessa forma, a definição de leiaute é única por
Banco (código Bacen), Tipo de Leiaute e Versão do Leiaute.
Como já dito anteriormente, é possível relacionar várias contas contábeis (contas
bancárias) a um mesmo Contrato/Convênio. Inclusive é possível relacionar contas
contábeis de Unidades Gestoras diferentes, desde que a UG possua forma
de
contabilização Centralizada.
As
Unidades Gestoras Descentralizadas
possuem autonomia para
efetuar a
configuração
e a
movimentação de suas Ordens Bancárias.
Nessa funcionalidade, o campo UG disponível como filtro tem apenas o intuito de
filtrar as contas contábeis abaixo para poder facilitar o relacionamento delas a um
determinado contrato/convênio.

3.2.5. Formata Ordem Bancária
Essa funcionalidade tem como função permitir toda a definição de leiaute para
geração (remessa) e retorno bancário. Tanto a remessa quanto o retorno podem ser
configurados de maneira diferente para terem seu funcionamento efetivamente correto.
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Além disso, ela possui botões que permitem importar formatos de leiaute padrão já
definidos pelas instituições bancárias como padrões, como também exportar e importar
formatos que forem criados conforme a necessidade do usuário.
Estão definidos inicialmente três formatos de importação prontos para utilização:
OBN 601 – Padrão Banco do Brasil
CNAB 240 – Padrão Caixa Econômica Federal
Banestes – Padrão Banco do Estado do Espírito Santo.

As rotinas de exportação e importação também disponíveis nessa funcionalidade
são utilizadas para exportar e importar novos formatos
configurados no sistema concebendo assim uma forma prática de efetuar as configurações
de leiaute num novo formato. Basta configurar uma vez o leiaute e exportar/importar nas
demais bases de dados, sejam elas Centralizadas ou Descentralizadas.
Os campos disponíveis para Header, Detalhe e Trailer foram definidos de forma que
um campo que não seja pertinente ao Trailer, por exemplo, não fique disponível nessa guia.
A funcionalidade trabalha com a quantidade de registros Header, Detalhe e
Trailer que foram definidos na funcionalidade Versão do Leiaute.
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3.2.Movimentação

3.2.1. Emissão de Ordem Bancária
A funcionalidade de Emissão da Ordem Bancária é a responsável por vincular numa
ordem bancária os pagamentos que serão realizados, além de efetuar a contabilização da
Reserva Financeira. Enquanto a OB não estiver Gerada ou Paga, será possível incluir novos
empenhos na mesma.
Existem quatro situações possíveis para cada Ordem Bancária com seus respectivos
empenhos, sendo elas:
Emitida – Significa que a OB está apenas emitida.
Pendente – Significa que a OB já foi Gerada para OB Eletrônica e só pode ser paga
através do Processamento do Retorno.
Paga – Significa que a OB foi paga,
Rejeitada – Significa que a OB foi processada via meio eletrônico, porém, não teve
seu pagamento concretizado por algum motivo relatado pelo banco.
Emitida: Com a OB nesta situação, o pagamento pode ser realizado com a
funcionalidade Pagamento de Empenho com OB. A qualquer momento a OB poderá ser
Cancelada através da funcionalidade de Cancelamento de OB.
Ressaltando que as movimentações de Emissão e geram movimentação de
Reserva e Devolução de Reserva Financeira, respectivamente.
Especificamente para a situação de OB paga pela funcionalidade de Pagamento de
Empenho com OB, o Cancelamento da OB só poderá ser utilizado após o Estorno do
Pagamento da OB, pois neste caso o Cancelamento da OB não efetuará a Devolução da
Reserva Financeira, uma vez que esta contabilização já foi realizada pelo Pagamento de
Empenho com OB. O Cancelamento será possível somente após o Estorno do Pagamento de
Empenho com OB

Pendente: Quando a OB estiver nesta situação, significa que ela foi Gerada para OB
Eletrônica. A partir desse momento a OB em questão somente poderá ser paga através da
funcionalidade de Processamento de Retorno da OB Eletrônica.

PRONIM ST – SISTEMA DE TESOURARIA

19

A qualquer momento poderá ser efetuado o Cancelamento da OB, mesmo após já
ter sido Gerada. Pensamos dessa forma para não deixar o sistema “amarrado”.
Ao efetuar o Cancelamento da OB, a funcionalidade efetuará o lançamento de
Devolução da Reserva Financeira.
Paga: Quando a OB estiver nesta situação, significa que ela já foi paga, seja via
Processamento de Retorno ou via Pagamento de Empenho com OB.
No momento de efetuar o Processamento do Retorno será efetuado o lançamento
de Devolução da Reserva Financeira, para então processar os retornos bancários, sejam
eles o pagamento ou a rejeição dos pagamentos dos empenhos.
Assim como a situação anterior da OB Pendente, a qualquer momento poderá ser
efetuado o Cancelamento da OB, mesmo após ela já ter sido Gerada e Paga, sendo que ao
efetuar o Cancelamento da OB Paga, o comportamento da funcionalidade será da seguinte
forma:
OB Paga via Processamento de Retorno: Irá efetuar os estornos dos pagamentos
dos empenhos envolvidos na OB de forma automática.
OB Paga via Pagamento de Empenho com OB: irá apenas registrar o
cancelamento da OB, não efetuando nenhum estorno de pagamento.
Rejeitada: Quando o resultado do Processamento do Retorno Bancário resultar em
rejeições de pagamentos, significa que houve algum problema junto à instituição bancária e
que o efetivo crédito ao fornecedor não foi realizado. Essa situação no sistema é identificada
com o nome Rejeitada (pagamento não concretizado pela instituição bancária).
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3.1.2. Cancelamento de Ordem Bancária
A funcionalidade de Cancelamento da Ordem Bancária é a responsável por registrar
no sistema a não efetivação da movimentação da Emissão de Ordem Bancária.
Ela tem comportamentos distintos, uma vez que depende essencialmente da
situação em que se encontra a OB para efetuar a movimentação. Abaixo está o
detalhamento de cada movimento desencadeado nessa funcionalidade de acordo com
a situação:
OB Emitida:
Essa movimentação
irá eliminar os itens da OB
disponibilizando o mesmo número da OB cancelada para uma nova emissão, além
de efetuar o lançamento de Devolução da Reserva Financeira. Este procedimento
é necessário, uma vez que a Reserva Financeira foi feita na emissão, a mesma
deve ter um movimento de Devolução ao efetuar o cancelamento da mesma.
OB Pendente: Nessa situação o comportamento é o mesmo da situação de OB
Emitida.
OB Paga: Essa movimentação, além de eliminar os itens da OB, irá efetuar o
Estorno de Pagamentos dos empenhos envolvidos na OB. Essa funcionalidade não
efetuará o lançamento de Devolução da Reserva Financeira, pois esse lançamento
já foi efetuado no momento de efetuar o Processamento do Retorno da OB, fato
que levou a OB até a situação de Paga.
OB Rejeitada: Essa movimentação irá eliminar os itens da OB disponibilizando o
mesmo número da OB cancelada para uma nova emissão. O lançamento de
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Devolução da Reserva Financeira não será executado, pois esse lançamento já foi
efetuado no momento de efetuar o Processamento do Retorno da OB, fato que
levou a OB até a situação de Rejeitada.

Gera ordem Bnacária Eletronica
A funcionalidade Gera Ordem Bancária Eletrônica é a responsável por gerar o
arquivo eletrônico conforme o leiaute já definido anteriormente para posterior envio à
instituição bancária.
OB Emitida (não gerada): Ao gerar uma OB que ainda está na situação de Emitida
(não foi gerada ainda), o sistema simplesmente irá gerar o arquivo físico para envio
ao banco.
OB Pendente (já gerada): Ao gerar uma OB que já está na situação de Pendente
(foi gerada anteriormente e por algum motivo precisa gerar o arquivo novamente),
o sistema irá detectar que anteriormente já foi efetuada a geração do arquivo físico
para envio ao banco e irá emitir mensagem de advertência alertando o usuário
sobre esta situação.
OB Paga ou Rejeitada: O sistema não permitirá gerar arquivo físico de uma OB que
já está Paga ou que foi Rejeitada.
A geração do arquivo ocorre sempre filtrando por Unidade Gestora. No caso, ao
selecionar uma OB de determinada conta bancária, sabe-se que esta conta está relacionada
com uma UG. Como a Conta contábil está relacionada com um Banco/Tipo de Leiaute/Versão
de Leiaute (conforme item 2.2.4), a ligação entre o Formato do Leiaute e a Unidade Gestora
estará completa.
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Processa Ordem Bancária Eletrônica
A funcionalidade Processa Retorno da OB é totalmente nova. Ela foi criada para poder
processar os retornos bancários e efetivar o devido pagamento dos empenhos e
transferências envolvidos na mesma.

No momento de processar o retorno bancário será efetuado primeiramente o
lançamento de Devolução da Reserva Financeira. Dessa forma, o valor resguardado com
objetivo de pagar os empenhos é devolvido para a conta bancária para aí então efetivar todos
os pagamentos dos empenhos.
Após efetuar o lançamento de devolução da reserva financeira, começará o
processamento individual (porém automático) dos retornos bancários. Sempre que o
retorno bancário indicar que o crédito foi efetuado ao fornecedor, o PRONIM® ST
efetuará o pagamento dos empenhos relacionados com esse crédito. Caso o retorno
bancário aponte para a Rejeição de um crédito, o sistema irá registrar (para os empenhos
relacionados nessa rejeição) que tentou-se pagar o empenho com a OB e no entanto ela foi
rejeitada pelo banco.
Nessa funcionalidade também existe a opção de Processamento de Ordem de
Transferência Manual, a qual detalharemos no decorrer deste documento.
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3.3. Movimentação / Cheque e Ordem Bancária

3.3.1. Emissão de Ordem Bancária de Trandeferência
A funcionalidade Emissão de Ordem Bancária de Transferência não sofreu
modificações em relação ao que existia anteriormente no sistema. A única diferença é
que agora ela passa a trabalhar com o lançamento de Reserva Financeira da OB.
Na emissão da OB de Transferência é lançada a Reserva Financeira.
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3.3.2. Cancelamento de Ordem Bancária de Transferência

A funcionalidade de Cancelamento da Ordem Bancária de Transferência é a
responsável por registrar a nível gerencial no sistema a não efetivação da movimentação
de Transferência de Recursos.
Independentemente da situação da OB de Transferência (A Efetuar ou Efetuada), o
sistema além de limpar os dados da movimentação dessa OB e efetuará o lançamento de
Devolução de Reserva Financeira.
Nessa funcionalidade podem-se indicar quais transferências relacionadas na OB que
deverão ser canceladas através da coluna “Exclui” indicando a letra “S” na transferência
que objetiva o cancelamento.
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3.3.3. Gera Ordem Bancária
A funcionalidade Gera Ordem Bancária Eletrônica é a responsável por gerar o
arquivo eletrônico conforme o leiaute já definido anteriormente para posterior envio à
instituição bancária. A mesma funcionalidade que gera OB normal (com empenhos) é a que
gera OB de Transferência.
OB Emitida ou já Gerada: Ao gerar uma OB que está na situação de Emitida ou
Gerada, o PRONIM® ST irá apenas gerar o arquivo físico para envio ao banco.
OB Paga (Transferência Efetuada): O sistema não permitirá gerar arquivo
físico de uma OB Transferência
que já está com sua
transferência efetuada.

A geração do arquivo ocorre sempre filtrando por Unidade Gestora. No caso, ao
selecionar uma OB de determinada conta bancária, sabe-se que esta conta está relacionada
com uma UG. Como a Conta contábil está relacionada com um Banco /Tipo de Leiaute/Versão
de Leiaute (conforme item 2.2.4), a ligação entre o Formato do Leiaute e a Unidade Gestora
estará completa.
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3.3.4 Processa Retorno da Ordem Bancária
Conforme mencionado no item 3.1.4, a funcionalidade Processa Retorno da OB é
totalmente nova. Ela foi criada para poder processar os retornos bancários e efetivar o
devido pagamento dos empenhos e transferências envolvidos na mesma.
No momento de processar
o retorno bancário,
será efetuado
primeiramente o lançamento de Devolução da Reserva Financeira. Dessa forma, o valor
resguardado com objetivo da futura transferência de recursos entre as contas será devolvido
para a conta de origem para então processar as transferências.
Após efetuar o lançamento de devolução da reserva financeira, começará o
processamento individual (porém automático) dos retornos bancários. Sempre que o
retorno bancário indicar que a transferência foi realizada, o sistema efetuará o
lançamento de transferência para o movimento em questão. Caso o retorno bancário aponte
para a Rejeição de um crédito, o sistema simplesmente não efetuará as transferências para
as contas contábeis que tiveram este retorno.
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O processamento de uma transferência bancária também pode ser efetuado
manualmente através da funcionalidade Processamento de Ordem de Transferência Manual.
Nela serão visualizados todos os itens individualmente para que o usuário decida
quais lançamentos de transferência deverão ser processados.

3.4 Consultas e Relatórios

3.4.1 Posição de Ordem Bancária
A funcionalidade de consulta Posição de Ordem Bancária ganhou nova informação
com intuito de demonstrar corretamente ao usuário a real situação em que a OB se
encontra. Essa consulta se diferencia quando a OB é normal ou quando a OB é de
Transferência.
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OB Normal:

OB Transferência:
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3.4.2. Posição de Empenho
A funcionalidade de consulta Posição de Empenho, assim como as consultas de Subempenho,
Documento Extra-Orçamentário, Restos a Pagar e Subempenho de Restos a Pagar, ganhou novas
informações com intuito de demonstrar corretamente ao usuário a real situação em que a OB se
encontra para determinado empenho. Essa consulta sempre será exibida quando, para o empenho em
questão, exista uma OB, seja ela Emitida, Pendente, Paga ou Rejeitada.
Essa consulta também estará totalizando os valores relativos à OB que já foram Pagos, Rejeitados
e A Pagar.
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3.4.3. Razão do Credor
A funcionalidade de consulta Razão do Credor ganhou novas informações com intuito de
demonstrar ao usuário as Ordens Bancárias que ainda não foram pagas.
As Ordens
Bancárias
Emitidas
Pendentes ou
Rejeitadas
serão
demonstradas na guia “Ordem Bancária”.
As Ordens Bancárias Pagas não serão demonstradas nesta guia, pois as
mesmas já são demonstradas na guia “Movimentação”.

3.4.4. Ordens Bancárias Por Banco
A funcionalidade de relatório Ordens Bancárias por Banco ganhou novos filtros com intuito de
demonstrar as informações de forma mais detalhada ao usuário. Os filtros atuam diretamente na situação
da OB, para que seja possível listar somente as OB´s Emitidas, Pendentes, Pagas ou Rejeitadas.

3.4.5 Posição de Ordem Bancária
Este é um relatório criado para demonstrar as informações da Ordem Bancária de uma forma mais
detalhada. Além disso, o relatório demonstrará em seu leiaute o real motivo de uma rejeição bancária.
O relatório também possui um resumo final para verificar os valores totais da OB envolvida no relatório,
ou de todas as OB´s envolvidas no relatório.
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4.

Transferências Financeiras

No PRONIM é possível programar as transferências financeiras (repasses) no início do ano para que elas sejam
realizadas durante a execução.
CADASTRO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Para fazer o cadastro das Transferências Financeiras acesse PL\Modulos\LOA\Movimentação\Transferências
Financeiras\Cadastro de Transferências Financeiras:

A exemplo, na tela abaixo, cadastrou-se o Duodécimo, onde a UG 0000 – Prefeitura realiza o repasse para a UG
0001 – Câmara, no valor total de 15.000,00.
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PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
Para programar mensalmente as transferências dos 15.000,00 acesse P
PL\Modulos\LOA\Movimentação\Transferências Financeiras\programação de Transferências Financeiras:

Na tela abaixo, ao fazer a consulta é possível visualizar todas as transferências cadastradas anteriormente.
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PROGRAMAÇÃO INICIAL (MANUAL)
É possível fazer manualmente a programação, clicando no botão
para que o usuário informe de forma manual os valores mês a mês.
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PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA
A Programação também pode ser realizada de forma automática, clicando no botão
o sistema abrirá a tela
abaixo.
Na programação automática, o sistema divide por 12 meses (de forma igual) o valor cadastrado anteriormente.

ESTORNO DA PROGRAMAÇÃO
Na mesma tela da programação Financeira é possível realizar o estorno, clicando no botão
e informando
filtros para pesquisa. Assim, o sistema traz em tela as Programações Financeiras realizadas, para que o usuário
selecione qual delas precisa ser estornada.
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Ao selecionar a Programação que deseja estornar, o sistema abrirá a tela abaixo, para que o usuário informe
de qual mês deseja estornar e qual o valor, podendo ser estornado parte do valor ou o valor total.

ADICIONAR OU REDUZIR:
Ainda na tela da Programação das transferências, é possível adicionar valor ou reduzir valores, através dos
botões

.

REGISTRO DA CONCESSÃO
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Depois de cadastrar e programar as transferências, para de fato realiza-las acesse o
CP\Movimentação\Pagamentos e Lançamentos\Transferências Financeiras:
Conforme ilustrado na tela abaixo, selecione a ação desejada.
Exemplificando, se a Prefeitura for transferir um valor para a câmara, inicialmente deve selecionar a ação
“concessão”.

Selecionada a ação, indique a transferência que foi programada previamente.
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Informe a conta a débito e a conta a crédito, e mês e valor da transferência. Conforme a tela abaixo.

Automaticamente o sistema irá fazer os registros contábeis, conforme demonstrado abaixo.
CONSULTA RAZÃO:
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REGISTRO DO RECEBIMENTO
No exemplo colocado acima, a Prefeitura está fazendo uma transferência para a câmara, então, após o registro
da concessão, é necessário registrar o Recebimento.
Acesse o CP\Movimentação\Pagamentos e Lançamentos\Transferências Financeiras e selecione a ação
“Concessão”:

Informe a conta a débito e a crédito, mês e valor:
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O sistema irá contabilizar o recebimento do valor automaticamente.
RAZÃO :

ATENÇÃO:
Quanto utilizada esta ferramenta do sistema, estar informações podem aparecer no Portal de Transparência –
TB.
Para que as informações apareçam, é necessária uma parametrização que é realizada pela Equipe Técnica da
GOVBR.
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5. Ordem

de Pagamento

5.1 Emissão de Odem de Pagamento
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/Emissão de
Ordem de Pagamento, é efetuada a emissão de ordem de pagamento para os empenhos das despesas
orçamentárias, extra-orçamentárias e de restos a pagar.
Para emitir a ordem de pagamento para os empenhos orçamentários é necessário que existam
valores liquidados e a pagar. Na emissão de ordem de pagamento para os empenhos extraorçamentários, de restos a pagar e subempenho de restos a pagar é necessário que exista valor a
pagar, caso contrário o sistema não permitirá a emissão da ordem de pagamento.
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O sistema disponibiliza um modelo da Nota de Ordem de Pagamento.
Caso queira formatar a Ordem de Pagamento conforme modelo da Entidade selecionar a
opção Arquivos/Cadastro/Tabelas Genéricas/Formatação de Formulários, no PRONIM CP.
Data de Emissão: Campo onde deve ser informada a data de emissão. Informá-la no
formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Data de Vencimento: Campo para preencher a data de vencimento da operação
que esta sendo efetuada. Informá-la no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
N° da Ordem de Pagamento: Preencha o número que identifica a ordem de
pagamento na operação que está sendo efetuada.
Banco: Código da conta contábil a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Cheque: Especifique qual o número do cheque a ser utilizado na operação que está
sendo efetuada.
Histórico da O.P: Descreva o histórico da ordem de pagamento.
Tipo de Empenho: Selecione o tipo de empenho na operação que está sendo
efetuada.
1-Orçamentário: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
empenho orçamentário.
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2-Subempenho: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
subempenho de empenho orçamentário.
3-Extra-orçamentário: Define que a emissão de ordem de pagamento será
para empenho extra-orçamentário.
4-Restos a Pagar: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
empenho de restos a pagar.
5-Subempenho de Restos: Define que a emissão de ordem de pagamento
será para subempenho de empenho de restos a pagar.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na operação que está
sendo efetuada.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Para fazer a emissão de Ordem de Pagamento:
Siga o caminho indicado;
Informe a data de emissão;
Preencha a tabela com os índices informados;
Para finalizar, clique no botão Grava.
5.3 Estorno de Ordem de Pagamento
Na opção Movimentações/ Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/ Estorno
de Ordem de Pagamento, é efetuado o estorno da ordem de pagamento pelo fato de ter emitido
indevidamente a ordem de pagamento.
Data de Estorno: Informe a data de estorno que será utilizada na operação
efetuada. Informá-la no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
N° da Ordem de Pagamento: Preencha o número que identifica a ordem de
pagamento na operação que está sendo efetuada.
Tipo de Emprenho: Selecione o tipo de empenho na operação que está sendo
efetuada.
1-Orçamentário: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
empenho orçamentário.
2-Subempenho: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
subempenho de empenho orçamentário.
3-Extra-orçamentário: Define que a emissão de ordem de pagamento será
para empenho extra-orçamentário.
4-Restos a Pagar: Define que a emissão de ordem de pagamento será para
empenho de restos a pagar.
5-Subempenho de Restos: Define que a emissão de ordem de pagamento
será para subempenho de empenho de restos a pagar.
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Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na operação que está
sendo efetuada.
Para fazer a emissão do estorno de Ordem de Pagamento:
Siga o caminho indicado;
Informe a data de estorno;
Preencha a tabela com os índices informados;
Para finalizar, clique no botão Grava.
5.4 Reemissão de Ordem de Pagamento
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/ Reemissão de
Ordem de Pagamento, é efetuada a reemissão de ordem de pagamento, caso tenha, por exemplo,
perdido a ordem de pagamento original ou a via não tenha sido impressa corretamente.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
N° da Ordem de Pagamento: Preencha o número que identifica a ordem de
pagamento na operação que está sendo efetuada.
Para fazer a reemissão do estorno de Ordem de Pagamento:
Siga o caminho indicado;
Informe o código da Unidade Gestora;
Informe o número da Ordem de Pagamento;
Para finalizar, clique no botão Imprime.

5.5 Alteração da Ordem de Pagamento
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/Alteração de Ordem
de Pagamento: nesta opção é permitido alterar o nº. do cheque e o nº. Banco que foram informados na
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emissão da Ordem de Pagamento, sendo que após informar as devidas alterações pode-se reemitir a
Ordem de Pagamento com alterações efetuadas.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
N° da Ordem de Pagamento: Preencha o número que identifica a ordem de
pagamento na operação que está sendo efetuada.
Cheque: Especifique qual o número do cheque a ser utilizado na operação que está
sendo efetuada.
Banco: Código da conta contábil a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Para fazer a alteração de ordem de pagamento:
Siga o caminho indicado;
Informe o código da Unidade Gestora;
Informe o número da Ordem de Pagamento;
Informe os códigos do cheque e do banco;

5.6 Emissão de OP de Transferência
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/ Emissão de
OP de Transferência, é efetuada a emissão de ordem de pagamento para transferir valores entre as
contas contábeis.
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Para formatar a Ordem de Pagamento de Transferência conforme modelo da Entidade, é
necessário acessar o PRONIM CP, e na opção Arquivos/Tabelas Genéricas/ Formatação de
Formulários, formatar a Ordem de Pagamento de Transferência.
Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
Data de Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na operação que
esta sendo efetuada. Informá-la no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
N° da Ordem de Pgto: Preencha o número que identifica a ordem de pagamento na
operação que está sendo efetuada.
Debita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
Fonte de Recursos: Código da fonte de recursos a ser utilizado na operação que
está sendo efetuada.
Código de Aplicação: Informe o Código da Aplicação que será utilizado na
operação.
Credita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a crédito.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Histórico da O.P: Descreva o histórico da ordem de pagamento.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Complemento do Histórico: Descreva o complemento do histórico para identificar o
lançamento.
Para fazer emissão de ordem de pagamento de transferência:
Siga o caminho indicado;
Preencha a tabela com os dados solicitados;
Para finalizar, clique no botão Grava.
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5.7 Estorno de OP de Transferência
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/Estorno de OP de
Transferência, é efetuado o estorno de ordem de pagamento de transferência pelo fato de ter emitido
indevidamente a ordem de pagamento.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
Data de Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na operação que
está sendo efetuada. Informá-la no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
N° da Ordem de Pgto: Preencha o número que identifica a ordem de pagamento na
operação que está sendo efetuada.
Debita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
Fonte de Recursos: Código da fonte de recursos a ser utilizado na operação que
está sendo efetuada.
Código de Aplicação: Informe o Código da Aplicação que será utilizado na
operação.
Credita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a crédito.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Histórico da O.P: Descreva o histórico da ordem de pagamento.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Complemento do Histórico: Descreva o complemento do histórico para identificar o
lançamento.
Para fazer o estorno de ordem de pagamento de transferência:
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Siga o caminho indicado;
Preencha a tabela com os dados solicitados;
Para finalizar, clique no botão Grava.
5.8 Reemissão de OP de Transferencia
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Ordem de Pagamento/Reemissão de OP
de Transferência, é efetuada a reemissão de ordem de pagamento de transferência, caso tenha
perdido a ordem de pagamento de transferência original ou a via não tenha sido impressa
corretamente.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
N° da Ordem de Pagamento: Preencha o número que identifica a ordem de
pagamento na operação que está sendo efetuada.
Para fazer a reemissão de ordem de pagamento de transferência:
Siga o caminho indicado;
Informe o código da Unidade Gestora;
Informe o número da OP;
Clique no botão Imprime.
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6. Resgistro de Fatos Contábeis

Unidade Gestora: Informe a unidade gestora.
Data de Movimento: Informe a data de movimento.
Tipo
Conjunto de Lançamentos Padronizados: Marque essa opção se o tipo for
conjunto de lançamentos padronizados.
Lançamentos Contábeis Padronizados: Marque essa opção se o tipo for
lançamentos contábeis padronizados.
Implantação de Saldo: Marque essa opção se o tipo for implantação de saldo.
Registro Contábil
CLP/LCP: Informe o conjunto de lançamentos padronizados/lançamentos contábeis
padronizados.
Lançamentos: Informe o lançamento.
Data do Documento: Informe a data do documento.
Número do Documento: Informe o número do documento.
Valor: Informe o valor do documento.
Histórico: Informe o histórico do documento.
Compl. Histórico: Informe o complemento de histórico do documento.
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7.

Receita

A função Empenhos e Lançamentos leva o usuário a um módulo individual do sistema,
através do qual poderão ser registrados os movimentos referentes aos empenhos feitos, aos
lançamentos efetuados e ao registro das ocorrências relativas à receita da Tesouraria.

7.1. Arrecadação de Receita
Esta funcionalidade tem o objetivo de efetuar o recebimento de tributos do PRONIM AR, quando
o mesmo estiver integrado com o CP.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizado na
operação.
Data de Movimento: Esse campo pode ser modificado, conforme a data do
lançamento que necessita efetuar na tesouraria.
Data do Documento: Informe a data do documento na operação que está sendo
efetuada.
Nº do Documento: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
PRONIM ST – SISTEMA DE TESOURARIA

50

Receita: Código da receita a ser utilizado na operação que está sendo efetuada.
Debite: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Complemento: Descreva o complemento do histórico para identificar o lançamento.

7.2. Dedução da Receita
Na opção Movimentações/Empenhos e Lançamentos/Receita/Dedução da Receita , são
efetuados os lançamentos de dedução de receitas orçamentárias relativos a valores recebidos
indevidamente dos contribuintes ou por Descontos concedidos, ou por renuncia, ou deduções do
FUNDEB, ou por compensações, ou por retificações ou ainda outros tipo s de deduções.
Dedução no ano em que o tributo foi recolhido: Se a restituição da receita ocorrer
no mesmo ano em que o contribuinte recolheu aos cofres públicos, utiliza -se essa
função para deduzir o valor arrecadado para a receita.
Dedução no ano seguinte ao que o tributo foi recolhido: Caso aconteça de
restituir a importância recebida indevidamente somente no exercício seguinte ao
que se refere o tributo, haverá necessidade de se emitir um empenho à conta de
dotação própria de restituições e indenizações, onerando desta forma a despesa
orçamentária no exercício em que for autorizada a restituição.
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7.3. Estorno de Arrecadação de Receita
Nesta opção Movimentações / Empenhos e Lançamentos / Receita / Estorno de
Arrecadação da Receita, são efetuados os lançamentos de estorno de arrecadação de receitas
orçamentárias referente a valores lançados indevidamente.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizado na
operação.
Data de Movimento: Esse campo pode ser modificado, conforme a data do
lançamento que necessita efetuar na tesouraria.
Data do Documento: Informe a data do documento na operação que está sendo
efetuada.
Nº do Documento: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Nº do Lançamento: Informe o código que receberá o lançamento.
Receita: Código da receita a ser utilizado na operação que está sendo efetuada.
Debite: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Complemento: Descreva o complemento do histórico para identificar o lançamento.
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7.4. Estorno da Dedução da Receita
Na opção Movimentações / Empenhos e Lançamentos / Receita / Estorno de Dedução da
Receita, são efetuados os lançamentos de estorno de restituição de receitas orçamentárias referente
a valores restituídos indevidamente.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizado na
operação.
Data de Movimento: Esse campo pode ser modificado, conforme a data do
lançamento que necessita efetuar na tesouraria.
Data do Documento: Informe a data do documento na operação que está sendo
efetuada.
Nº do Documento: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Nº do Lançamento: Informe o código que receberá o lançamento.
Receita: Código da receita a ser utilizado na operação que está sendo efetuada.
Débito: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
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Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Tipo de Dedução: Informe qual o Tipo de Dedução que será utilizado na operação.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação que está sendo
efetuada.
Complemento: Descreva o complemento do histórico para identificar o lançamento.

8. Pagamento

de Empenhos

Na opção Movimentações / Empenhos e Lançamentos / Empenhos / Pagamento de Empenhos
/ Pagamento de Empenho, é efetuado o pagamento parcial ou total de empenho orçamentário.
Para efetuar o pagamento de empenho com retenção é necessário informar as contas de
retenção na emissão ou na liquidação de empenho, conforme parâmetro ativado. No momento do
pagamento do empenho que tenha retenção, o sistema automaticamente efetuará o lançamento a
crédito nestas contas, seja este pagamento parcial ou total.
Obs.: Caso a conta de retenção seja uma conta de receita orçamentária, o sistema efetuará no
momento do pagamento deste empenho, lançamento de arrecadação de receita.
Caso queira pagar este empenho sem que ocorra a efetivação da retenção é necessário proceder
a reemissão de empenho ou o estorno de liquidação de empenho, conforme parâmetro ativado, para
eliminar estas contas de retenção.
No pagamento de empenhos orçamentários que possuírem mais de uma liquidação pendente de
pagamento, deverá ser selecionada qual liquidação será paga, ou seja, o pagamento de empenho
deverá ser relacionado à liquidação.
Nessa opção estão disponíveis as guias:
Orçamentário: Nessa guia informa-se o valor de pagamento de empenho.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil que será utilizada para
pagamento do empenho, como também o histórico padrão e complemento de
histórico.
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Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será
utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que esta sendo efetuada. Informá-la no formato
DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Nº do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Valor: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Para fazer o registro das informações correspondentes ao pagamento de
empenho:
Informe o código da Unidade Gestora e do empenho, a data de
movimento e o número do documento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.
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8.1. Estorno de Pagamento de Empenho
Nesta opção é efetuado o estorno de pagamento parcial ou total de empenho
orçamentário, por ter sido pago indevidamente.
Ao efetuar o estorno de pagamento para os empenhos que foram pagos
com contas de retenção o sistema estorna automaticamente as retenções.
Obs.: A conta banco/caixa a ser estornada será obrigatoriamente a
mesma conta do pagamento.
Nessa opção estão disponíveis as guias:
Orçamentário: Nessa guia informa-se o valor do estorno de
pagamento de empenho.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil para
estornar
o pagamento do empenho, como também o
histórico padrão e complemento de histórico.
Para fazer o registro das informações correspondentes ao estorno
de pagamento de empenho:
Informe o código da Unidade Gestora e do
empenho, além da data de movimento e do número
do documento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.
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Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que
será utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada
na operação que esta sendo efetuada. Informá-la no formato
DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Nº do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Valor a Estornar: Informe o valor na operação que está
sendo efetuada.

8.2. Pagamento de Documento Extra

Nesta opção é efetuado o pagamento parcial ou total de empenho
extra-orçamentário.
Para efetuar o pagamento de empenho extra com retenção é necessário
informar as contas de retenção na emissão do documento extra. No momento do
pagamento deste empenho com retenção o sistema automaticamente efetua o
lançamento contábil dessas contas de retenção, seja este pagamento parcial ou
total.
Caso queira pagar este empenho sem que ocorra a efetivação da retenção
é necessário proceder a reemissão de documento.
Nessa opção estão disponíveis as guias:
Extra-orçamentário: Nessa guia informa-se o valor de
pagamento de empenho extra, e no caso de ser pagamento
parcial informa-se também a data do próximo vencimento.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil que será
utilizada para pagamento do empenho extra, como também o
histórico padrão e complemento de histórico.
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Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será
utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada. Informá-la no formato
DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Documento: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Ano: Informe o ano do empenho identificando assim a qual
exercício o mesmo pertence.
Número do Documento: Informe o número do documento conforme
comprovante bancário.
Valor a Pagar: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Para fazer o registro das informações correspondentes ao pagamento
de documento extra:
Informe o código da Unidade Gestora e a data de movimento;
Informe o código, o ano e o número do documento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.
8.3. Estorno de Pagamento de Documento Extra
Nesta opção é efetuado o estorno de pagamento parcial ou total de
documento extra- orçamentário, por ter sido pago indevidamente.
Ao efetuar o estorno de pagamento para os empenhos extras que foram
pagos com contas de retenção o sistema estorna automaticamente as retenções.
Obs.: A conta banco/caixa a ser estornada será obrigatoriamente a
mesma conta do pagamento.
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Nessa opção estão disponíveis as guias:
Extra-orçamentário: Nessa guia informa-se o valor de
estorno do pagamento de empenho extra bem como a
data do próximo vencimento.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil que será
utilizada para o estorno do pagamento do empenho extra, como
também o histórico padrão e complemento de histórico.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será
utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada. Informá-la no formato
DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
Documento: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Ano: Informe o ano do empenho identificando assim a qual
exercício o mesmo pertence.
Número do Documento: Informe o número do documento conforme
comprovante bancário.
Valor a Estornar: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
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Para fazer o registro das informações correspondentes ao pagamento
de documento extra:
Informe o código da Unidade Gestora e a data de movimento;
Informe o código, o ano e o número do documento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.

8.4. Pagamento de Empenhos de Restos
Nesta opção é efetuado pagamento parcial ou total de empenho de restos a
pagar.
Para efetuar o pagamento de empenho de restos com retenção é necessário
informar as contas de retenção na liquidação de empenho, conforme parâmetro
ativado. No momento do pagamento deste empenho com retenção o sistema
automaticamente efetua o lançamento contábil dessas contas de retenção seja este
pagamento parcial ou total.
Caso queira pagar este empenho sem que ocorra a efetivação da retenção é
necessário proceder ao estorno de liquidação de empenho de restos, conforme
parâmetro ativado, eliminando assim estas contas de retenção.
Nessa opção estão disponíveis as guias:
Restos a Pagar: Nessa guia informa-se a conta contábil de
restos a pagar, o valor de pagamento de empenho de restos a
pagar, bem como a data do próximo vencimento no caso de ser
pagamento parcial.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil que será
utilizada para pagamento do empenho de restos a pagar,
como também o histórico padrão e complemento de histórico.

PRONIM ST – SISTEMA DE TESOURARIA

60

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será
utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada. Informá-la no formato
DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano).
N° Do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Ano: Informe o ano do empenho identificando assim a qual
exercício o mesmo pertence.
Debita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento a
débito.
Valor a Pagar: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Para fazer o registro das informações correspondentes ao
pagamento de empenho de restos:
Informe o código da Unidade Gestora e do empenho;
Informe a data de movimento e o número do documento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.
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8.5. Estorno de Pagamento de Empenho de Restos
Nesta opção é efetuado o estorno de pagamento parcial ou total de
empenho de restos a pagar.
Ao efetuar o estorno de pagamento para os empenhos de restos que
foram pagos com contas de retenção o sistema estorna automaticamente as
retenções.
Obs: A conta banco/caixa a ser estornada será obrigatoriamente a
mesma conta do pagamento.
Nessa opção estão disponíveis as guias:
Restos a Pagar: Nessa guia informa-se a conta contábil de
restos a pagar, o valor de estorno do pagamento de empenho
de restos a pagar, bem como a data do próximo vencimento.
Financeiro: Nessa guia informa-se a conta contábil que será
utilizada para pagamento do empenho de restos a pagar,
como também o histórico padrão e complemento de histórico.

Unidade Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será
utilizada na operação.
Data Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada, no formato DD/MM/AAAA
(Dia/Mês/Ano).
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N° Do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Ano: Informe o ano do empenho identificando assim, de qual
exercício o mesmo pertence.
Credita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento
a Crédito.
Valor a Estornar: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Para fazer o registro das informações correspondentes ao estorno de
pagamento de empenho de restos:
Informe o código da Unidade Gestora e do empenho;
Informe a data de movimento, o número do documento e o ano;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.

8.6. Recursos Antecipados
8.6.1. Prestação de Contas
Na opção Movimentações / Empenhos e Lançamentos / Empenhos / Recursos
Antecipados/ Prestação de Contas, é efetuado o Controle de Recursos Antecipados
para os empenhos que utilizam recursos antecipados.
Esta é uma forma de controle que o sistema disponibiliza para acompanhar e
controlar os empenhos de recursos antecipados.
Através de relatórios na opção Relatórios/Recursos Antecipados, será
possível emitir uma relação dos empenhos de recursos antecipados concedidos,
pendentes ou que estão em atraso.
Nessa função estão disponíveis as seguintes guias:
Dados da Prestação: Nessa guia, preenchem-se os dados referentes à devolução
de recursos. Esta devolução ocorre por conta da prestação de contas, efetuada
pelos responsáveis por empenhos de recursos antecipados, para a Contabilidade.
Pode ocorrer devolução parcial ou total do valor pago anteriormente para estes
empenhos. É necessário observar para que tipo de empenho está sendo prestado
contas, pois para cada tipo de empenho ocorrem lançamentos distintos.
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Tipos de Empenhos
Orçamentário / Subempenho: Quando da devolução de valor para
estes tipos de empenho o sistema efetuará o estorno de pagamento
de empenho/subempenho. Posteriormente é necessário efetuar a
anulação parcial ou total, conforme o valor da devolução, pois o
mesmo ficará com valor a pagar em virtude do estorno de pagamento.
Restos a Pagar / Subempenho de Restos: Para o empenho e
subempenho de restos ocorrem duas situações. A primeira é quando
o recolhimento do saldo for efetuado no exercício seguinte ao que
foi entregue o adiantamento. Neste caso é necessário informar a
débito a conta Banco/Caixa que receberá o lançamento a crédito e a
conta de Receita. A segunda situação é quando o recolhimento do
saldo for efetuado no exercício em que foi entregue o adiantamento.
Neste caso é necessário informar a conta Banco/Caixa para receber o
lançamento a débito.
Baixa no Sistema Compensado: Nessa guia preenche-se com as contas
contábeis pertencentes ao Sistema Compensado para efetuar a Baixa.
Este lançamento no compensado ocorre somente para os empenhos que utilizam
recursos antecipados. É necessário apenas informar a conta a débito, já que a
conta a crédito é de Contrapartida Automática.
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Data de Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada.
N° do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Un. Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
Tipo de Empenho: Selecione o tipo de empenho na operação
que está sendo efetuada.
1-Orçamentário: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho orçamentário.
2-Subempenho: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para subempenho de empenho
orçamentário.
3-Extra-orçamentário: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho extra-orçamentário.
4-Restos a Pagar: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho de restos a pagar.
5-Subempenho de Restos: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para subempenho de empenho de restos a
pagar.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Valor a Devolver: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação
que está sendo efetuada.
Complemento: Descreva o complemento do histórico
para identificar o lançamento.
Para fazer o registro das informações referentes à prestação de contas:
Informe a data de movimento e o número do documento;
Informe os códigos da Unidade Gestora e do empenho;
Selecione o tipo de Empenho a que diz respeito o movimento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.
8.6.2. Estorno da Prestação de Contas
Nesta opção é efetuado estorno da prestação de contas referente a
valores lançados indevidamente na prestação de contas.
Este estorno de lançamento ocorre somente para os empenhos que
utilizam recursos antecipados.
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Data de Movimento: Informe a data de movimento a ser utilizada na
operação que está sendo efetuada.
N° do Docto: Informe o número do documento conforme comprovante
bancário.
Un. Gestora: Informe o Código da Unidade Gestora que será utilizada na
operação.
Tipo de Empenho: Selecione o tipo de empenho na operação
que está sendo efetuada.
1-Orçamentário: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho orçamentário.
2-Subempenho: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para subempenho de empenho
orçamentário.
3-Extra-orçamentário: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho extra-orçamentário.
4-Restos a Pagar: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para empenho de restos a pagar.
5-Subempenho de Restos: Define que a emissão de ordem de
pagamento será para subempenho de empenho de restos a
pagar.
Empenho: Preencha o número que identifica o empenho na
operação que está sendo efetuada.
Valor a Estornar: Informe o valor na operação que está sendo efetuada.
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Credita: Informe o código da conta contábil que receberá o lançamento
a crédito.
Histórico: Código do histórico padrão a ser utilizado na operação
que está sendo efetuada.
Complemento: Descreva o complemento do histórico
para identificar o lançamento.
Para fazer o registro das informações referentes à prestação de contas:
Informe a data de movimento e o número do documento;
Informe os códigos da Unidade Gestora e do empenho;
Selecione o tipo de Empenho a que diz respeito o movimento;
Preencha as tabelas com as informações pedidas;
Para finalizar, clique no botão Grava.

9. Cadastro de LCP

e CLP

Lançamentos Contábeis Padronizados - LCP e Conjunto de Lançamentos Padronizados – CLP

Os LCPs correspondem a uma codificação que representa os lançamentos contábeis de forma
simplificada, facilitando a operação rotineira, sobretudo para os não contadores. Os CLPs, por sua vez,
englobam os fenômenos contábeis típicos dos entes públicos e encapsulam os LCP. Correspondem,
assim, a agrupamentos de lançamentos padronizados que guardem relação, sejam em seus aspectos
patrimoniais, orçamentários ou de controle, com um mesmo fenômeno, conforme esclarecido no
MCASP – Manual Aplicado ao Setor Público, Parte V – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,
portaria STN nº 437/2012.
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LCP
É o lançamento contábil em si, que poderá ser criado de diferentes formas as quais serão esclarecidas a
seguir. Para acessar a tabela de LCP, é necessário acessar incialmente a tabela de CLP, em:
CP/Arquivo/Cadastros/ Tabelas Genéricas/Conjunto de Lançamentos Contábeis e nessa tela clicar no
botão Tabelas Genéricas/Conjunto de Lançamentos Contábeis e nessa tela clicar no botão

Figura 8 – Cadastro de LCP

Ao cadastrar um LCP, nos campos Débito e Crédito, é necessário selecionar um tipo: Conta Contabil,
Elemento Comum, Grupo de Assunto ou Referência.

Figura 9 – Informações do LCP – Débito
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Grupo de Assunto: Informar o código do Grupo de Assunto.

Figura 13 – LCP – Grupo de Assunto I

Quando utilizada a opção Grupo de Assunto, na tela do Registro de Fato Contábil o sistema irá abrir um
campo para ser informada uma conta contábil analítica. O sistema irá mostrar todas as contas que
fizerem parte deste grupo, as quais foram parametrizadas previamente conforme explicado no item 2 .
Grupo do Plano de Contas.
Exemplo:
LCP para Transferência Bancária, ao invés de criar Vários LCP´s para fazer Transferências entre bancos,
pode-se criar um único LCP que poderá ser utilizado para toda e qualquer transferência bancária.
Basta informar no DÉBITO: Grupo de Assunto: 1 – Bancos Conta Movimento e no CRÈDITO também Grupo
de Assunto: 1- Grupo de Assunto.
Vencimento de Empenhos
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10. Vencimentos dos Empenhos – Ordem Cronológica de Pagamentos

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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11. Conciliação Bancária
Saldo do Extrato Bancário
Nesta opção é necessário informar o saldo da conta bancária conforme consta no extrato
fornecido pelo banco.
O campo “Copia Conciliação do mês Anterior” quando selecionado, trará para a conciliação do
mês selecionado tudo que foi informado na tela “conciliação manual” do mês anterior.
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Conciliação Pelo Movimento
O sistema trará na tela os movimentos contábeis, ou seja, todos os lançamentos que envolverem
a conta selecionada no campo “Banco”, no período informado.
Tipo de Movimento: é possível selecionar TODOS os movimentos, ou somente os movimentos
que ainda não foram conciliados ou somente os movimentos já conciliados.
Saldo na Contabilidade: apresentará o saldo da conta contábil.
Saldo no Banco: Apresentará o saldo que foi informado na tela “Saldo do Extrato Bancário”.
Diferença: Apresentará a diferença entre o saldo da contabilidade e o saldo no banco.
Valor a Conciliar: Apresentará o valor total do movimento que ainda não foi conciliado até o
período selecionado.
Para conciliar o movimento, basta informar “SIM” na coluna conciliação, para cada lançamento.

Conciliação Manual
Na conciliação Manual deve-se selecionar o banco, informar a data de conciliação e então
selecionar o tipo de registro.
1 – Entrada não Considerada Pelo Banco: entradas que já foram registradas na contabilidade,
mas que ainda não foi considerada pelo banco.
2- Saída Não considerada pelo Banco: saídas que já foram registradas na contabilidade , mas
que ainda não foi considerada pelo banco.
3- Entrada não Contabilizada: entradas consideradas pelo banco mas que ainda não foram
registradas na contabilidade.
4- Saída não Contabilizada: Saídas consideradas pelo banco, mas que ainda não foram
registradas na contabilidade.
Após selecionar um dos registros, deve-se preencher o campo “histórico” informando ao que se
refere (por exemplo emissão de um cheque) , informar a data e o valor.
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Relatórios
No ST/Relatórios/Conciliação encontramos os relatórios para conferências dos movimentos
conciliados, não conciliados, diferenças apuradas, saldos das contas bancárias e saldos da
contabilidade.

Relatório Conciliação Bancária
Este relatório apresenta os valores que já foram conciliados pela opção “Conciliação Manual”.
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Relatório Movimento Conciliado
Este relatório apresentará os valores conciliados pela opção “Movimento Conciliado”.
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Relatório Extrato Bancário
Neste relatório será possível visualizar os saldos que foram informados para as contas bancárias
na opção “Saldo do Estrato Bancário”.

PRONIM ST – SISTEMA DE TESOURARIA

75

Conhecimento específico:
Desejável conhecimento na área de negócio de tesouraria e conciliação bancária e
ou curso técnico ou superior contábil.
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