
PLANO DE CONTAS 

 
Cadastro – Plano de Contas 

 
 

 
 
 Cadastro das contas a serem incluídas em todos os lançamentos de 
pagamentos e recebimentos, destinado à montagem de relatórios financeiros e 
gerenciais. 



 O sistema oferece um Plano de Contas básico que pode ser alterado ou 
recriado segundo as necessidades da empresa. 

 
 Manter todas as contas de registro de operações passíveis de serem taxadas 
por ISS - Imposto sobre Prestação de Serviços (Receitas Operacionais) subordinadas 
à mesma conta de Nível 1. 
 

 Código – O código de uma conta, composto por três posições (total 
de 4 dígitos), obedece à seguinte estrutura: 

 N.Z.ZZ – Primeira posição diferente de zero e as demais iguais à zero 
= contas de Nível 1; 

 N.N.ZZ – Primeiras e segundas posições diferentes de zero e a última 
igual à zero = contas de Nível 2; 

 N.N.NN – Todas as posições superiores à zero = contas de Nível 3. 
 Obs. O sistema não aceita qualquer combinação diferente das supracitadas. 
 Digitar o Código da conta a ser criada (verificar antes no Plano de Contas 
existente a seqüência numérica em que será incluída). 
 
 Níveis – As contas agrupam-se em 3 níveis: 
 

 Nível 1 – não aceita lançamentos e funciona como totalizadora de 
todas as contas de nível 2 a ela subordinadas. Exemplo 1.0.00; 

 Nível 2 – não aceita lançamentos e funciona como totalizadora de 
todas as contas de nível 3 a ela subordinadas. Exemplo 1.1.00; 

 Nível 3 – aceita lançamentos que são totalizados na conta de Nível 2 
imediatamente superior. Exemplo 1.1.01 a 1.1.99 

 
 Digitar 1, 2 ou 3 conforme o nível da conta que está sendo criada. 
 Pede F/C (A conta pede Fornecedor ou Cliente) - Sempre que uma 
conta for utilizada e contiver SIM neste campo vai exigir a inclusão de dados do 
fornecedor ou cliente; 
 Tipo - Campo para definir o tipo de movimentação da conta 
(ENTRADA/SAÍDA). Sempre que uma conta for utilizada para registrar um 
movimento contrário ao seu tipo o sistema avisará o usuário. 

 ENTRADA/ENTRADA - para contas que só devem aceitar lançamentos 
de Entrada; 

 SAÍDA/SAÍDA – para contas que só devem aceitar lançamentos de 
Saída; 

 ENTRADA/SAÍDA – para contas que aceitarão os dois tipos de 
movimento; 

 
  



Fixo ou Variável – Se o plano de contas será destinadas as contas fixas da 
clínica ou variáveis. 

Descrição - Digitar o nome da conta. Evitar os prefixos como: Despesa ou 
Receita. Criar o nome de forma condizente com a natureza das operações a serem 
registradas na conta. 

Situação – ATIVO (Plano de contas poderá ser usado para lançamentos) ou 
INATIVO(Plano de contas não poderá ser mais usados para lançamentos, o que já 
foi lançado antes de inativar não se perde.). 

 
 Antes de alterar a característica de qualquer conta convém analisar os 
movimentos que a mesma já recebeu, de forma a evitar a geração de informações 
inconsistentes. 
 O sistema não aceita exclusão de contas que já tenham recebido 
lançamentos. 
 
 Contas Padrão 
 
 As contas abaixo já constam do Plano de Contas sugerido e são utilizadas em 
rotinas internas do sistema e NÃO PODEM SER ALTERADAS OU EXCLUÍDAS: 
 
 1.2.01 – Receitas Não Operacionais/Juros Ativos – Recebidos 
 1.2.02 – Receitas Não Operacionais/Descontos Obtidos 
 1.2.99 – Receitas Não Operacionais/Outras Receitas 
 2.5.03 – Despesas Financeiras/Juros Passivos – Pagos 
 2.5.05 – Despesas Financeiras/Descontos Concedidos 
 


