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O ajuste solicitado foi para que o sistema permita a inclusão de vários centros de custo vinculados a vários planos de 
contas e vice-versa. Dessa forma, é possível gerar títulos para cada gerador. 
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Processo: Financeiro 

 

Nome do Processo: Lançamentos Múltiplos 
 

Acesso 
Financeiro/Bancos e Caixas/Lançamentos/Inclui Múltiplos Lançamentos 
 

 

Motivação 
Facilitar a inclusão de vários lançamentos para o mesmo credor ou devedor. Na tela de inclusão, o usuário irá 

selecionar o tipo de lançamento (pagar ou receber), especificar o credor ou devedor para o qual o lançamento será 

gerado e informará os dados para o lançamento: filial, conta e tipo de pagamento. 

Na tela de seleção dos dados, o usuário também definirá a classificação do lançamento que poderá ser por centro de 

custo, plano de contas ou múltiplos. Sendo que poderá: 

 Selecionar o centro de custo e vincular a vários planos de contas 

 Selecionar o plano de conta e vincular a vários centros de custo 

 Selecionar vários centros de custo e vincular a vários planos de contas 

 

 



 

 
 
 

 

 

Opção de inclusão 

O usuário poderá selecionar mais de um credor ou devedor para a geração de múltiplos lançamentos. Neste caso, o 

sistema irá gerar os lançamentos com as mesmas informações para cada um deles, porém com os valores digitados 

para cada um. 

 

Parâmetros 
Ter centros de custo cadastrados no sistema em: FINANCEIRO\A Pagar\Cadastros 
Ter plano de contas cadastrado no sistema em: FINANCEIRO\Cadastros\Plano de Contas 

 

Entrada 
1 Uma conta do plano financeiro vinculada a vários centros de custos 

Por exemplo, a conta de energia elétrica da empresa, que poderá ser rateada entre vários centros de custo. 

No campo Pagar/Receber, selecione uma das opções. 

No campo Tipo, selecione Centro de Custo. 

 

 

No exemplo do lançamento feito na tela, haverá um lançamento múltiplo rateando a conta de energia entre vários 

centros de custos. Então, o usuário deve selecionar o credor ou devedor, no caso é o fornecedor, e a seguir 

especificar o fornecedor, buscando no cadastro do Millennium e selecionando no campo.  

Preencha os demais campos da tela que são obrigatórios para a inclusão de um lançamento e clique no botão 

Próximo. 

O sistema exibirá a tela com as informações dispostas da seguinte forma: 

O gerador (nesse caso o fornecedor de energia) 

 O plano de contas referente ao fornecedor 



 

 
 
 

 

 

  Os centros de custos selecionados com a coluna PAGAR em branco. Clique na coluna, à frente do 

centro de custo, digite o valor respectivo para o centro de custo e a data da inclusão do lançamento. 

Para inserir uma observação na linha de um centro de custo, dê um duplo clique no campo do valor. O sistema abrirá 

uma janela na qual o usuário poderá digitar a informação que será visualizada no título gerado. 

 

 

Para efetivar a inclusão, clique em Finalizar. 

A seguir, na tela de consulta a lançamentos, faça uma busca para visualizar os lançamentos gerados. 

Veja que foram gerados seis lançamentos, sendo um para cada centro de custo selecionado e com o valor digitado 

na tela. 

Observe também que a observação digitada na linha do centro de custo 002-INDUSTRIAL foi exibida na tela de 

consulta. 



 

 
 
 

 

 

 

2 Um centro de custo vinculado a várias contas do plano financeiro 

No segundo exemplo, foi realizado um lançamento múltiplo onde o valor a pagar devido pelo centro de custo foi 

rateado para várias contas do plano. 

No campo Pagar/Receber, selecione uma das opções. 

 

 

Perceba que no campo Tipo foi selecionada a opção Vendedor e no campo Credor/Devedor foram selecionados três 

vendedores. A classificação será feita por plano de contas referente ao centro de custo COMERCIAL. 

Preencha os demais campos pertinentes ao lançamento e clique no botão Próximo. 

O sistema exibirá a tela com as informações dispostas da seguinte forma: 

O vendedor 

 O plano de contas (Refeições, Uniformes e despesas com RH) 

  O centro de custo com a coluna PAGAR em branco. Clique na coluna, à frente do centro de custo, 

digite o valor respectivo para o centro de custo e a data da inclusão do lançamento. Porém, neste caso, o sistema 

gerou uma quebra por Vendedor, uma vez que deverá efetuar estes pagamentos para cada vendedor selecionado. 



 

 
 
 

 

 

Aqui também é possível inserir uma observação na linha do centro de custo, como foi feito no exemplo anterior. 

 

 

 

Para efetivar a inclusão, clique em Finalizar. 



 

 
 
 

 

 

A seguir, na tela de consulta a lançamentos, faça uma busca para visualizar os lançamentos gerados. 

Veja que foram gerados nove lançamentos, sendo três para cada gerador (vendedor), de acordo com o centro de 

custo selecionado e cada conta do plano financeiro e com o valor digitado na tela. 

Se houvesse uma observação digitada na linha do centro de custo, seria exibida na consulta também, como no 

exemplo anterior. 

 

 

Selecione um dos lançamentos e veja que o centro de custo foi selecionado na Tabela de Centro de Custos. Veja por 

exemplo, o lançamento 00000016: 

 

 

3 Vários centros de custos vinculados a várias contas do plano financeiro 

Nesta opção, o sistema incluirá na tela um campo para que o usuário insira quantos lançamentos forem necessários. 

No exemplo foram selecionadas três contas: Salários, Hora Extra e Refeições que serão pagos para vários 

funcionários, que pertencem a centros de custos diferentes. 



 

 
 
 

 

 

Na classificação, no campo Tipo, selecione a opção Múltiplos. O sistema mudará a tela, incluindo um campo no qual 

o usuário irá incluir quantas contas forem necessárias, acionando o botão de INSERIR. 
 

 

Neste exemplo, foram inseridas 3 contas do plano (Salários, Hora Extra e Refeições), onde cada uma poderia ser 

vinculada a vários centros de custos, clicando no campo para visualizar os centros cadastrados no sistema e 

marcando para lançar na tela. 
 

 

Em nosso exemplo foram selecionados três funcionários (credores), a opção de classificação Múltiplos, três contas e 

três centros de custo. 

 

 



 

 
 
 

 

 

Ao clicar em Próximo, o sistema monta uma tela na qual o usuário irá digitar os valores nas respectivas contas. 

 

Nesta tela, o usuário deve digitar 

o valor na linha da conta para a 

qual será feito o lançamento. Em 

nosso exemplo, para o credor 

Diva (funcionário), na conta 

SALÁRIOS, no centro de custo 

FINANCEIRO, foi feito um 

lançamento de R$ 1.600,00. 

Depois foi lançado um valor de 

R$ 200,00 referente a horas 

extras e R$ 300,00 de refeições. 

O mesmo procedimento será 

seguido para os funcionários 

Lúcio e Patrício. 

 

Feita a digitação dos valores, finalize a operação. 

 

Validações e Saídas 
 



 

 
 
 

 

 

Na tela de consulta dos lançamentos, verifique a inclusão de três lançamentos para o credor Diva, dois lançamentos 
para Lúcio e um para Patrício. 
 

 
 
Ao consultar os lançamentos, a tabela de centro de custo estará preenchida. 
 

 
 

Opções da Operação 
Ao selecionar a classificação do tipo Múltiplos, o usuário poderá selecionar somente contas do plano financeiro ou 
somente centros de custo. Na tela de digitação de valores, o sistema mostrará a coluna respectiva. 


