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Contabilidade analítica - Classe 9 
A contabilidade analítica é a contabilidade interna das empresas, tendo como objectivo 

contabilização de operações que se realizam dentro da empresa, determinando e analisando os 
custos e proveitos, tendo como alvo o aspecto económico da gestão. 

 
Para ter acesso à Contabilidade analítica, uma vez que é de utilização opcional, deve ser 

definido nos parâmetros de aplicação se pretende o tratamento contabilidade analítica classe 9. 
 

 
 

! Tratamento contabilidade analítica classe 9 � indicação se base de dados tem 
contabilidade analítica � classe 9. A aplicação disponibilizará todos os mecanismos 
e opções criados para o tratamento da classe 9. 

! Tipo de balanceamento � indicação do tipo de controlo de contas de classe 9 na 
introdução do movimento: 

o Balanceada � contas classe 9 balanceadas, isto é, débito = crédito; 
o Não balanceada �  contas classe 9 sem nenhum tipo de controlo. 

O tipo de balanceamento também pode ser definido nos Diários, que por omissão 
assume sempre o que está definido nos parâmetros de aplicação. 

! Tratamento de fluxos de tesouraria na contabilidade analítica � indicação de os 
fluxo de tesouraria têm classe 9. 

! Reflectir orçamentos para contabilidade analítica � indicação se despoleta 
mecanismo automático de contas classe 9 aquando a orçamentação. 

Plano de contas 
No plano de contas, para uma maior organização, foi criado mais um tipo de auxiliar � 

Classe 9, para uma correcta definição da conta. 
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Para facilitar o lançamento e permitir uma maior automatização, é usado um sistema de 

reflexões, mediante a criação dos respectivos dados na zona de Contabilidade analítica � 
Reflexões na conta.  

 
! Conta <conta> lançada a débito 
o Conta a débito � conta lançada a débito quando a conta financeira é 

introduzida a débito; 
o Conta a crédito � conta lançada a crédito quando a conta financeira é 

introduzida a débito. 
! Conta <conta> lançada a crédito 
o Conta a débito � conta lançada a débito quando a conta financeira é 

introduzida a crédito; 
o Conta a crédito � conta lançada a crédito quando a conta financeira é 

introduzida a crédito. 
 
Nestas contas é possível definir o �?� e o �*�, de forma a que as contas sejam completadas 

no lançamento: 
? � substituição de um dígito 
* - substituição de vários dígitos 

Restrições 
As restrições de reflexões têm por finalidade auxiliar na movimentação, quando a conta 

financeira não indicar nenhuma reflexão. 
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! Conta lançada a débito 
o Conta a débito � conta lançada a débito quando a conta financeira é 

introduzida a débito; 
o a crédito � conta lançada a crédito quando a conta financeira é introduzida 

a débito. 
! Conta lançada a crédito 
o Conta a débito � conta lançada a débito quando a conta financeira é 

introduzida a crédito; 
o a crédito � conta lançada a crédito quando a conta financeira é introduzida 

a crédito. 
 
Nestas contas é possível definir o �?� e o �*�, de forma a que as contas sejam completadas 

no lançamento: 
? � substituição de um dígito 
* - substituição de vários dígitos 

Diários 
De forma a permitir uma maior flexibilidade na aplicação, pode ser definido nos Diários o 

tipo de balanceamento da Contabilidade analítica � classe 9. Por omissão, usa o tipo de 
balanceamento definido nos parâmetros. 

 

 
 
Esquema da verificação do tipo de balanceamento 
Se base de dados tem Tratamento classe 9 definido nos parâmetros de aplicação  

Lê informação dos Diários 
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  Diário tem definido o campo Contabilidade analítica � Classe 9 
   Usa o tipo definido 
  Diário não tem nada definido no campo Contabilidade analítica � Classe 9 

Usa o parâmetro do tipo de balanceamento definido nos parâmetros de 
aplicação 

Movimentação 

Introdução por documento 

Na introdução por documento, foi incluído na zona dos totais, o Total Analítica Classe 9, 
que irá reflectir o total débito e total crédito das contas de classe 9, introduzidas no documento. 

 

 
 
Se tiver parametrizado nos parâmetros de aplicação o Tratamento de fluxos de tesouraria 

na contabilidade analítica, e o documento tiver contas de tesouraria, na janela dos Fluxos de 
Tesouraria as contas de Classe 9 também serão alvo de tratamento.  
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Introdução por diário 

Na introdução por diário, foi incluído na zona dos totais, o Total Débito e Total Crédito para 
a Contabilidade analítica Classe 9, que irá reflectir os respectivos totais das contas de classe 9. 
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Funcionamento 

O utilizador pode lançar 
1. Contas financeiras com contas imputação/reflectidas 

2. Contas classe 9 directamente 

Contas financeiras com contas reflexão 

Na movimentação, quer na Introdução por documento quer na Introdução por diário, se 
tiver a lançar uma conta financeira que tenha contas reflexão, deverá lançar automaticamente as 
contas definidas. 

Quando a conta financeira é lançada a débito, lança as contas definidas na coluna Conta 
lançada débito, a débito e a crédito.  

Quando a conta financeira é lançada a crédito,lança as contas definidas na coluna Conta 
lançada crédito, a débito e a crédito 

 
Alteração de valores 
É garantida a recursividade a nível de rectificação e anulação de contas com contas 

reflectidas. Isto é, se a alteração for feita a nível da conta financeira, a alteração de valor é  ser 
reproduzida nas contas reflectidas.  

Se a conta retirada, fôr a conta financeira, as contas reflectidas também são retiradas, caso 
contrário apenas retira a conta seleccionada. 

Exemplos 

Exemplo 1 

Conta financeira  - 62213 

Conta 62213 lançada a débito  

Conta a débito    9911 
Conta a crédito   9962 

Conta 62213 lançada a crédito  
Conta a débito  
Conta a crédito   

 
Se na conta 6313, lançar 500� a débito, deverá gerar automaticamente 

 Conta Débito Crédito 

62213 500,00�  

!(aut.) 9911 500,00�  

!(aut.) 9962  500,00� 

 
Exemplo 2 

Conta financeira  - 62213 

Conta 62213 lançada a débito  

Conta a débito    9911 
Conta a crédito    

Conta 62213 lançada a crédito  
Conta a débito  
Conta a crédito   

 
Se na conta 6313, lançar 500� a débito, deverá gerar automaticamente 

 Conta Débito Crédito 

 62213 500,00�  

!(aut.) 9911 500,00�  
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#Se tiver definido Contabilidade analítica = Balanceada, não deve permitir gravar 
o documento. 
#Se tiver Contabilidade analítica = Não balanceada, deve gravar o documento. 

 
Exemplo 3 

Conta financeira  - 62213 

Conta 62213 lançada a débito  

Conta a débito    99?? 
Conta a crédito   9962 

Conta 62213 lançada a crédito  
Conta a débito  
Conta a crédito   

 
Se na conta 6313, lançar 500� a débito, deverá gerar automaticamente 

 Conta Débito Crédito 

 62213 500,00�  

!(aut.) 99?? 500,00�  

!(aut.) 9962  500,00� 

  

#O utilizador deverá completar a conta 

Introdução automática 
A introdução automática aplicará o mesmo mecanismo descrito atrás desde que o 

parâmetro Tratamento contas classe 9 pametrizsas na Contabilidade Next esteja activo no 
momento da importação. 

Este parâmetro só estará disponível, se tiver activo o tratamento classe 9, nos parâmetros 
de aplicação. 

 

 

Conversão CTB Infologia 50 
Foi incluída mais uma tabela a ser convertida - Reflexões. 
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#Após conversão dos dados, deve proceder à associação do tipo de auxiliar 
�Classe 9� no plano de contas para as contas de classe 9 e depois proceder à 
integração de reflexões (ver Integração de reflexões). 

Orçamentação 
Na criação de orçamentos de contas, se tiver activo o parâmetro da aplicação Refletir 

Orçamentos para Contabilidade analítica, e se a conta tem definida contas nas reflexões, o 
valor de orçamento atribuído a essa conta será reflectido de acordo com a configuração da 
conta.  
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Integração de reflexões 
A Gestão comercial não faz nenhum tratamento contabilistico para a classe 9. Esse 

tratamento é feito do lado da Contabilidade, e através de um utilitário que irá lançar as contas de 
classe 9.  

 

        
 
 

! Apenas contas classe 9 � no momento da integração apenas lança as reflexões 
para os lançamentos que não tenham as reflexões. 

! Refazer reflexões � lança novamente as reflexões, substuindo as existentes. 

Consultas 
Foram criadas novas consultas para extracção das contas da classe 9, localizada no menu 

de Movimentação, Análise Movimentos, Movimentos Analíticos (CL.9). 
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Diário 

 
 

 

Tipo documento 
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Data documento 
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Diários 
Na opção de Diários foi incluído o Tipo, de forma a ser possível a extração do diário de 

contas financeiras e/ou contas analitícas � classe 9. 
 

 
 

Resumos 
Nas opções de Resumo por data, Resumo por Razão e Resumo de diários, foi incluído o 

Tipo, de forma a ser possível a extração do resumo de contas financeiras ou contas analitícas � 
classe 9. 

Resumo por data 
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Resumo por Razão 

 

Resumo de diários 

 

Balancetes 
Foram criados novos balancetes para extracção das contas da classe 9, localizada no menu 

de Exploração, Contabilística, Balancetes. 
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Balancete Natureza Classe 9 - Razão 

 
 

 
 

Balancete Razão Classe 9 
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