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1-) FLUXO DE CONTAS A PAGAR
1.1-) Imagem 1 de 6 – registro de contas a pagar – Dados Gerais

.

.

A imagem acima mostra um registro no contas a pagar. Nota-se que o registro contém
todos os elementos necessários para a gestão do negócio, a saber:
Gestão financeira:
Favorecido e documento.
Datas de emissão, de vencimento e valor a pagar.
Código de barras do boleto ou linha digitável.
“Natureza Financeira”: compõe o Fluxo de Caixa quando efetivamente pago, cujos
dados estão na aba “Informações de Baixa”. Se a operação envolve mais de uma
Natureza Financeira, na aba “Distribuição por Natureza Financeira” se faz a
distribuição, de forma que o fluxo de caixa realizado represente com precisão o
ocorrido.
Gestão Econômica:
Contas contábeis para a contabilização da operação.
Centro de Custos e ordem interna (elementos de gestão econômica).
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Gestão Fiscal:
Tratamento adequado dos tributos envolvidos na operação, quando aplicável.
1.2-) Imagem 2 de 6 – registro de contas a pagar – Distribuição por Natureza Financeira e
Centro de Custos

Gestão Financeira – Fluxo de Caixa

Gestão Econômica - Contabilidade

.

Nesta imagem, nota-se que o usuário pode distribuir um registro por várias naturezas
financeiras (código para fluxo de caixa: visão financeira) e vários centros de custos e ordens
internas (visão econômica).
1.3-) Imagem 3 de 6 – registro de contas a pagar – Informações Fiscais
.
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Nesta imagem, vê-se o tratamento adequado dos tributos, de acordo com a
respectiva legislação.
.

1.4-) Imagem 4 de 6– registro de contas a pagar – Informações de baixa
.

Nesta imagem, são exibidos os dados de baixa do título.
1.5-) Imagem 5 de 6– registro de contas a pagar – possibilidade de impressão de Autorização
de Pagamento, se utilizado pela empresa

.

Na imagem acima, uma funcionalidade disponível no CIGS ERP, que possibilita
imprimir uma Autorização de Pagamento, à escolha do usuário.
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1.6-) Imagem 6 de 6– registro de contas a pagar – visão parcial do respectivo lançamento
contábil
.

.

Na imagem acima, o usuário pode consultar o lançamento contábil, sujeito a
permissão de acesso no seu perfil, podendo, inclusive, exportá-lo para Excel.
2-) FLUXO DE CAIXA
2.1-) Imagem 1 de 3 – Resumo dos Recebimentos e Pagamentos

.
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O relatório Fluxo de Caixa tem três partes: do fluxo, propriamente dito, dividido nos
em “Recebimentos” e “Pagamentos”, como se vê acima.
A segunda parte mostra um resumo da movimentação por banco no período do Fluxo
de Caixa, conforme imagem abaixo.
2.2-) Imagem 2 de 3 – Resumo dos Bancos movimentados no período

.

Na imagem acima, a segunda parte do relatório Fluxo de Caixa, mostrando o resumo
da movimentação dos bancos no período, banco a banco, o saldo anterior, entradas, saídas e
seu saldo final.

2.3-) Imagem 3 de 3 – Resumo contábil da movimentação no período

Na imagem acima, a terceira parte do relatório Fluxo de Caixa, mostrando o os saldos
finais dos bancos da segunda parte, em forma diretamente comparável com os saldos no
balancete.
O Fluxo de Caixa é disponível também na forma analítica, no qual são exibidos os
seguintes dados: data (de recebimento ou de pagamento), banco utilizado na operação, nome
(do cliente ou do fornecedor), número e série do documento, centro de custo, ordem interna,
histórico e valor, sendo o valor distribuído em colunas denominadas “Recebimento” ou
“Pagamento”. A funcionalidade permite selecionar um período e os bancos movimentados no
mesmo.
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