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1. Conceitos Gerais Obras 

1.1. Âmbito 

1.1.1. Introdução 

O software de gestão da obras tem como âmbito o registo e controlo de obras por encomenda 
desde o  planeamento e orçamentação, passando pelo registo de materiais enviados para a obra e 
terminando na facturação e na análise de custos. 

1.1.2. Actividades alvo 

O módulo de obras está vocacionado para as seguintes actividades: 

 Empreiteiros que fazem obras de reparação, modificação ou novas construcções. 

 Canalizadores, Electricistas - Sub-empreiteiros especializados que realizam pequenas obras 

 Serralharias, Carpintarias que fazem trabalhos por encomenda 

 Oficinas de mecànica, que executam obras com materiais e m/obra detalhadas, por vezes sem 
orçamento 

 
Em todas estas actividades pode existir um orçamento, um planeamento de prazos, materiais e 
recursos e um registo de materiais e recursos utilizados e finalmente a factura. 

1.1.3. Objectivos 

Os objectivos da gestão de obras são: 

 Fazer contas para efectuar um plano de custos 

 Efectuar o orçamento de venda da obra, e forma de pagamento 

 Gestão stocks necessários - Requisitar e cativar para a obra 

 Registar custos executados de material incorporado e recursos dispendidos 

 Facturar registar facturas efectuadas 

 Controlar os prazos de execução das obras 

 Análise de custos e desvios versus receitas 

1.2. Processo de Obra 

1.2.1. Introdução 

Uma obra consiste num processo que se inicia num dado momento, onde se consome matéria-
prima e prestação de serviços, e termina no momento em que é obtido algo que foi encomendado 
pelo cliente, que lhe será entregue e facturado. 
 

Nota: A grande diferença entre a obra e o fabrico é que o resultado do primeiro processo é um trabalho 
realizado para facturar e o resultado do segundo é um produto a entrar em stock. 

 
Um processo de obra consiste num agregado de registos onde se reunem as várias componentes 
de uma obra, como a matéria consumida e serviços prestados. 
 
Cada obra nova é aberta e identificada por um código identificador, uma descrição geral e alguns 
dados de caracterização como cliente,etc. Estes dados constituem o cabeçalho da obra. 
 
Agregado ao cabeçalho, o detalhe da obra divide-se nos seguintes registos: 

 Planeamento de custos - Dados recolhidos p/efectuar plano prévio de meios e custos 

 Orçamento de venda - Dados de valores de venda orçamentados ao cliente 

 Execução - Dados de custos dispendidos durante a execução 

 Facturação - Dados respeitantes da facturação ao cliente. 
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O inputs do planeamento de custos e da execução são: 

 Custos planeados por quantidade por artigo - Mercadorias e mão-obra utilizados na obra. Ao 
longo da obra vão-se registando as quantidades e custos efectivamente consumidos. Pode-se 
registar um desvio nas quantidades quer nos valores de custo previstos. 

 Custos planeados por famílias - Custos de materiais menos importantes, planeados em valor. 
Ao longo da obra vão-se registando as quantidades e custos efectivamente consumidos. 

 Fornecimentos - Serviços sub-contratados. Ao longo da obra, quando o sub-contrato é 
facturado pelo fornecedor, regista-se o valor real final. 

 Custos fixos - Custos diversos a imputar à obra. Estes custos consideram-se desde logo 
efectuados e o valor planeado é o valor real. 

 
As obras classificam-se em estado ou situação em quatro divisões fundamentais: “Em negociação”, 
“Em curso”, “Terminada” ou “Cancelada”. 
 
As obras podem ser classificadas por tipo de obra, visando separar trabalhos muito diferentes 
como obras internas e obras externas, por exemplo. 

1.2.2. Faseamento da obra 

Certas obras, como empreitadas de contrucção civil, podem apresentar uma grande complexidade 
e/ou espaço temporal, que recomenda uma divisão em fases. 
 
Por outro lado, em certas obras é necessário apurar os custos da obra dividos por partes. Nesse 
caso, cada parte cujo custo se pretende apurar constitui uma fase. É muito comum a factura 
consistir nas descrições das fases e no valor correspondente. 
 
Todo o planeamento de custos (por quantidade, valor, sub-contratos ou fixos) é efectuado 
separadamente para cada uma das fases em que se pode dividir a obra.  
As fases são numeradas de 1 a 99. 
 

Nota: Uma fase corresponde a uma parte da obra cuja execução é independente das restantes. Por 
exemplo, na construção de uma casa, o muro e a garagem podem ser encarados como duas fases 
diferentes. Na prática, a rubrica permite dividir a obra em objectos de análise. 

1.3. Planeamento de custos 

1.3.1. Introdução 

Antes de executar a obra, faz-se o planeamento de custos, que consiste num cálculo para estimar 
o valor da obra, e num conjunto de actividades com vista a planear requisições de artigos e 
serviços e controlar os respectivos prazos de entrega. 
 

Nota: Este plano não tem, necessáriamente, o formato e valor do orçamento que é apresentado ao 
cliente porque pode ter um detalhe pensado em função do planeamento de custo e controlo da obra. 

 
O planeamento de custos é registado no processo da obra para apurar o seu custo. Depois pode 
ser usado para gerar o orçamento para o cliente. Depois de aprovado, pode ser usado para 
controlar a gestão de stocks (requisição e cativação), e a requisição dos sub-contratos. 

1.3.2. Planeamento de custos em quantidades por artigo 

O planeamento de custos em quantidades por artigo consiste no registo dos artigos e respectivas 
quantidades a utilizar na  obra com vista a efectuar uma previsão do valor de custo da obra e com 
vista a analisar e controlar as disponibilidades de stocks. 
 
Em geral, o planeamento de quantidades por artigo destina-se aos materias (mercadorias) e aos 
recursos (mão de obra e utilização de máquinas).  
 
Ao executar a obra, vão sendo registados os artigos consumidos, que serão relacionados com os 
planeados para efectuar análises de desvios e analises das quantidades em falta. 
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Cada linha do planeamento consiste em registar o código do artigo, a quantidade e o preço de 
custo. Pode registar artigos de vários tipos: 

o A - artigo comprado - Para planear materiais que são controlados no sistema de stocks. O 
Gco inicializa o campo do preço de custo previsto com o PMC actual. 
O registo na obra da execução ou consumo deste material deve ser efectuado 
conjuntamente com a saída de stocks. 
O sistema de obras permite controlar o stock disponível para a obra permitindo fazer 
cativação e requisição de stock. 

o S - artigo de serviços - Para planear recursos como mão de obra ou horas de máquina, que 
não são movimentando em stocks mas para os quais é possível estabelecer na ficha um 
preço de custo padrão. Este será usado para inicializar o preço de custo previsto. 
O registo do consumo é efectuado apenas na obra. 

o O - outros - Para planear materiais que não são controlados no sistema de stocks ou outros 
custos. 

1.3.3. Planeamento de custos em valor por família 

Em muitas obras, só parte dos artigos tem importância que justifique uma descriminação prévia 
rigorosa. Em geral, são os artigos mais caros ou os que têm que ser requisitados. Os restantes, 
podem ser registados globalmente, por famílias de artigos, com estimativas de valores. 
 

Exemplo: Canalizador indica os metros de tubo mas não detalha curvas e uniões e colas... 

 
Ao executar a obra, os artigos consumidos registados serão relacionados com os planeados para 
efectuar análises de desvios e para analisar as quantidades em falta. 

1.3.4. Planeamento de sub-contratos 

O planeamento de sub-contratos consiste no registo de serviços necessários a esta obra que têm 
que ser subcontratados a terceiros.  
 
O registo do planeamento consiste em indicar um código de artigo, uma descrição do serviço e o 
valor previsto de aquisição do mesmo. O código de artigo deve ser do tipo “O-outros”. 
Após a adjudicação, pode-se registar o fornecedor seleccionado, a data prevista de entrega e a 
data limite. Pode-se registar documentos de requisições efectuados a fornecedores, como um link. 
 
Na fase de execução da obra, regista-se para cada sub-contrato o valor real em que este ficou 
quando se receber a factura do fornecedor ou quando se der o sub-contrato como executado. 

1.3.5. Planeamento de custos fixos 

O planeamento de custos fixos consistem em verbas adicionais a imputar à obra, como custos de 
estrutura.  
 
O registo do planeamento consiste em indicar um código de artigo, quantidade e valor. Para os 
custos fixos usam-se em geral artigos do tipo “O - outros”. 
 
Estes custos consideram-se desde logo executados. Não tem que se registar nada na fase de 
execução da obra. 

1.3.6. Mercadorias associadas à obra 

Certas empresas têm como política não incluir na venda da obra alguns dos seus materiais, que 
são vendidos separadamente como mercadorias. 
As mercadorias associadas à obra são registadas no planeamento, no plano de quantidades por 
artigos, com artigos do tipo A. Distinguem-se das restastantes porque as mercadorias serão 
incluídas detalhadamente na factura, com o seu próprio código de artigo, e aí será efectuada a 
saída do stock. Donde, esses artigos só se consideram executados quando se fizer a factura. Nos 
capítulos seguintes, da orçamentação e do registo da execução, será apresentada separadamente 
esta excepção. 
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1.4. Orçamentação 

1.4.1. Introdução 

A actividade de orçamentação consiste em: 
o Determinar o preço de venda da obra a propôr ao cliente 
o Elaborar a apresentação desse preço, de forma mais resumida ou mais detalhada. 

 
O sistema de obras ajuda a determinar o preço e a elaborar o orçamento. A partir deste registo 
pode-se gerar um lançamento de orçamento ou de factura. 

1.4.2. Orçamento 

O orçamento da obra é uma descrição da obra com os valores de venda propostos, registada num 
formato semelhante ao das linhas de facturas. Contém linhas de artigos com quantidades, preços e 
valores e contém, também, linhas de texto. 
 
O orçamento pode ser elaborado a partir de uma funcionalidade que ajuda a sua construcção a 
partir do planeamento de custos. O orçamento também pode ser registado manualmente a partir de 
elementos reunidos pelo utilizador.  
 
Os orçamentos de obras podem ser muito diferentes, como se exemplifica a seguir: 

o Obras simples de empreiteiros de construcção civil consistem muitas vezes num valor total 
indescriminado. 

o Empreiteiros de construcção civil podem praticar orçamentos com vários itens, subdividindo 
a obra em vários partes. 

o Serralheiros de caixilharias de alumínio, praticam orçamentos detalhados por cada porta ou 
janela propostos. 

o Oficinas de mecânica, facturam todos os artigos e mão de obra utilizada. Uma obra pode 
ser considerada como um somatório de vendas de materiais e horas de trabalho. 

 
Regra geral, o orçamento da obra obtém-se a partir do plano de custos, somando todos os 
materiais, custos e subcontratos para obter um valor único. Quando a obra é sub-dividida em várias 
partes, a obra é aberta com várias fases para determinar o custo de cada fase. Este é o caso dos 
primeiros exemplos apresentados. 
 
No entanto, em certos casos os orçamentos descriminam detalhadamente todos ou alguns 
materiais utilizados e até podem descriminar a mão de obra. O caso da oficina é um exemplo em 
que o orçamento constitui uma réplica detalhada do plano de custos, apresentado a preços de 
venda. Este constitui o caso anormal. 
 

Exemplo de faseamento de uma obra para dar responsta a um pedido de orçamento - O cliente 
pretende um orçamento detalhado conforme exposto na primeira coluna. O utilizador pretende 
determinar o custo separadamente para algumas das peças, para determinar o preço de venda a 
praticar com base no preço de custo. 
 

Orçamento Fases 

Detalhe 1 - Porta da Entrada Fase 1 - Portas de entrada e traseiras 

Detalhe 2 - Porta das traseiras  

Detalhe 3 - 4 janelas batente 100x50 c/VL Fase 2 -  4 janelas de batente 100x50 c/VL 

Detalhe 4 - 1 janelas 2 folhas 120x180 Fase 3 - 1 janela 2 folhas 120x180 

Detalhe 5 - 2 janelas 1 folha 140x50  

Detalhe 6 - 1 janela de correr 100x50  

 
Calculou o custo das duas portas que considerou terem o mesmo custo unitário e por isso juntou-as na 
mesma fase. Calculou o custo das janelas com VL em separado porque se trata de um trabalho atípico. 
Para as restantes janelas irá determinar o orçamento individual ser recorrer à determinação do custo do 
programa. 
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1.4.3. Artigos usados no orçamento 

A forma de apresentação do orçamento é escolhida em função da forma como se pretende 
apresentar e detalhar o preço de venda ao cliente. 
No entanto, como a factura da obra pode ser elaborada a partir deste orçamento, esta peocupação 
tem que ser conciliada com os efeitos da factura da obra no contexto das estatisticas de vendas e 
de margens do Gco e da posterior ligação à contabilidade. Esta análise tem a ver com os artigos 
escolhidos para facturar a obra.  
 
No caso geral a obra é facturada com um conjunto de artigos criados para facturar obras. A divisão 
e detalhe destes artigos depende do tipo de estatísticas que se pretendem apresentar.  
Estes artigos são do tipo “Outros” e não movimentam stocks porque os materiais consumidos já 
foram saidos do stock durante a execução da obra, através de documentos de saídas de stocks. 
 

Exemplo: 
Família 20 - Obras 

Código Descrição 

O ElectricR Obras de parte electrica - Mão de Obra 

O ElectricM Obras de parte eléctrica - materiais 

O ToscosR OBras de toscos - Mão de obra 

O ToscosM Obras de toscos - Materiais 

O JanelasR Obras de caixalharia - mão de obra 

O JanelasM Obras de caixalharia - materiais 

 
As vendas das obras devem ser repartidas no valor relativo aos materiais empregues e no valor 
relativo a mão de obra e outros custos. No capítulo sobre a ligação ao poc das obras apresentam-
se motivos para dividir a facturação de obras em materiais e outros para efectuar lançamentos 
contabilisticos distintos. 
 
Nas estatísticas de vendas, o utilizador analisa as vendas de obras, mais ou menos detalhadas nas 
suas divisões. Por isso, não pode ver as vendas efectuadas dos componentes empregues nas 
obras. Para isso, terá que consultar estatísticas de saídas de stocks. 
 
Nas estatísticas de margens de vendas as obras não são apresentadas uma vez que estes artigos 
do tipo “Outros” não têm preço de custo. As listagens de margens destinam-se apenas às vendas 
de mercadorias. Para se analisar as margens de vendas de obras, o utilizador tem que tirar 
listagens no sistema de obras. 
 

Nota: Para empresas que comercializam materiais o Gco apresenta um papel importante na 
determinação das margens brutas de comercialização que apresentam o componente variável do lucro 
operacional. Quando as empresas executam obras, não é possível determinar a margem bruta através 
das facturas. Na melhor hipótese, as facturas seriam efectuadas com a saída de todos os artigos 
consumidos na obra e dos serviços prestados. A parcela restante seria facturada através de um artigo 
de outros. Da factura podia-se inferir o lucro resultante da venda das mercadorias e da prestação de 
serviços mas a margem global da obra não seria obtida uma vez que não poderia registar os custos 
gerais... Por isso, a listagem de margens nunca apresentaria resultados úteis para análise. Os artigos 
do tipo “outros” são usados para facturar as obras porque não apresentam margens na estatisticas de 
margens de vendas. 

1.4.4. Mercadorias associada à obra 

Certas empresas elaboram o orçamento de obra apresentando os valores de certos materiais 
separadamente, sendo tratados como mercadoria vendida independentemente do valor da obra. 
 
Apresenta-se um diagrama exemplificativo: 

Orçamento Plano Custos 

Obra 

Valor da obra ou de parte da obra, 
facturado com um ou mais artigos do tipo 
“Outros”. 

- Materiais diversos (saída de stocks 
  efectuada q/se regista consumo) 
- Recursos 
- Sub-contratos 
- Custos fixos 

Mercadoria associada 

Mercadoria, quantidade e preço de venda 
 
Mercadoria, quantidade e preço custo 
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Neste tipo de orçamento, a empresa pratica a venda de uma obra e, conjuntamente, a venda de 
mercadorias associadas. 
 
No Gco a venda das mercadorias são facturadas em linhas de artigos (do tipo A) e têm que ter a 
saída de stocks associada a essa linha (imagem nos stocks) ou a uma linha de guia de remessa 
relacionada. No caso, a saída de stocks tem que ser efectuada pela factura. Estes artigos só 
serão registados na obra como executados quando forem facturados que é quando saem de stock. 

1.4.5. Utilitário para elabrorar o orçamento 

O Gco permite registar o orçamento livremente mas também permite dererminar o orçamento a 
partir do plano de custos. Para isso, tem um wizard que permite elaborar o orçamento a partir do 
plano de custos. Este wizard contém 2 passos: 
 
1 - Determinação do valor de venda 
O procedimento utilizado consiste em apresentar a lista do plano de custos: 
 

Fase Família Artigo Custo Qtd Preço Valor 
Custo 

Valor 
Venda 

        

 
Para determinar o preço de venda da obra, o utilizador deve especificar como vender estes artigos. 
O sistema sugere vender todos os artigos que tenham preço de venda a esse valor. Para os 
restantes o utilizador indica uma margem a aplicar sobre o preço de custo. Para os custos 
planeados em valor por família, sub-contratos ou custos fixos, esta será a única via. O utilizador 
poderá alterar os valores. 
 
O orçamento da fase consiste na soma destes valores de venda. 
 
2 - Formalização do orçamento 
Depois de ter obtido os valores pelos quais devem ser vendido todos os componentes do 
planeamento, é necessário detalhar o orçamento. 
 
O utilizador começa por indicar se o orçamento é separado por fases ou estas devem ser 
indicadas. 
 
O primeiro passo do seu detalhe consiste em indicar quais os artigos planeados em quantidades 
por artigo que devem ser detalhados na factura com a sua descrição e valor em separado.  
 
O segundo passo é indicar quais os códigos de artigo com que se facturam as várias linhas de 
custo. O utilizador pode indicar um código de artigo para os materiais e um para os restantes, ou 
especificar linha a linha o código a usar. 
 
As linhas de mercadorias associadas indicam-se para facturar detalhadamente e com o mesmo 
artigo indicado no plano. 
 

Fase Família Artigo Custo Qtd Preço Valor 
Custo 

Valor 
Venda 

Facturar 
c/artigo 

Detalha 

         Sim/Não 

1.4.6. Documento de Orçamento 

O orçamento é registado na obra num conjunto de linhas de artigos e linhas de texto. O Gco pode 
utilizar estas linhas para um lançamento de orçamento. 
 
O utilizador pressiona um botão  para gerar um documento de orçamento. O lançamento é criado 
com o tipo de lançamento indicado pelo utilizador. Depois, é registado nos documentos anexos da 
obra um link para esse documento. 



Descrição Funcional 

Gco - Obras 

Gco DF Obras.doc Versão: 001 Página: 8/34 
 

1.4.7. Alterações ao orçamento 

Em empreitadas de construcção civil são frequentes as alterações ao planeamento porque o 
objecto da obra vai alterando. Sempre que as especifições requisitadas pelo cliente são alteradas, 
deve efectuar as alterações respectivas ao plano de custos e ao orçamento. 
 
Se o utilizador efectuou um documento de orçamento, deve passar o anterior a anulado e mandar 
gerar novo documento de orçamento. O novo orçamento e o antigo constam com os seus links 
para documentar o processo. Nas notas do processo de obra, deve ser registado um descritivo do 
motivo da alteração e do conteudo genérico da mesma.  

1.5. Gestão de Stocks 

1.5.1. Introdução 

Esta é a actividade do planeamento que estuda as acções necessárias para garantir a 
disponibilidade de stocks para efectuar a obra. É efectuada depois do planeamento dos custos e do 
orçamento e após a adjudicação da obra, depois desta passar à situação “Em Curso”. 
 
A partir dos artigos e quantidades necessárias registados no plano de custos, permite verificar 
quais os stocks existentes e disponíveis. A partir daí permite efectuar duas operações: 

 Cativar parte do stock para ficar logo garantido para a obra - O programa pode ajudar a 
efectuar transferências para um armazém de obra, para cativar o stock. 

 Requisitar outra parte de stock ao fornecedor - O programa pode ajudar a efectuar as 
requisições aos fornecedores. Estas ficam registadas como um link no processo da obra, 
numa grelha de “lançamentos relacionados”. 

 
Quando a obra vai decorrer imediatamente e existe material suficiente em stock, é natural optar-se 
por efectuar a sua cativação, sem prejuizo de se poder proceder a uma requisição adicional para 
stock. Quando o stock existente é insuficiente e o arranque da obra depende desse artigo, mais 
vale deixar esta parte do stock não cativa, para ser vendida, e requisitar as existências necessárias 
para a obra. 
 

Exemplo: Canalizador precisa de 10 tubos de 2m. Em stock tem 3, que não dão para iniciar a obra. 
Tem que esperar pela requisição e por isso não deve cativar estes 3. 
Exemplo: Canalizador precisa de 10 tubos de 2m. Em stock tem 10, a obra pode começar já. Então 
pode cativar estes 10, sem prejuizo de efectuar já uma requisição para stock. 

1.5.2. Análise do stock com armazém de obra 

O utilizador pode indicar que utiliza um armazém de obra que se trata de um armazém lógico para 
onde transfere todas as quantidades que pretende cativar ou para onde efectua as requisições por 
forma a que esses materiais ao entrar em stock não fiquem disponíveis para venda. 
 
O armazém da obra tem que estar registado no Gco como armazém que não faz parte do stock 
disponível. 
 
A análise do stock quando se usa armazém de obra é efectuada apresentando todos os artigos 
indicados no planeamento, através da seguinte grelha: 
 

Família Artigo Qtd.Falta Qtd.no 
armz.obra 

Qtd.Req. 
pendente 

Qtd.por 
resolver 

Qtd.Disponível 
delegação 

0101 MA Cimento 50 0 0 50 80 

0101 MA Torneiras B2 4 3 1 0 20 

0101 MA Tijolos 100 0 100 0 25 

 
O Gco apresenta: 

 quantidade ainda em falta da obra (quantidade planeada + desvio  - quantide já usada)  

 quantidade no armaz.obra que é a existência no armazém da obra 

 quantidade requisitada pendente que é a quantidade requisitada pendente no armaz. da obra 
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 quantidade por resolver = quantidade em falta - cativa - requisitada 

 quantidade disponível na delegação = existência disponível nos armazéns de stock 
 
A partir desta análise o Gco ajuda o utilizador a efectuar três operações: 

 Transferir stock disponível para o armazém da obra (CATIVAR) - O utilizador opta por 
transferir quantidades disponíveis para um armazém da obra para que não sejam vendidas. O 
programa apresenta os artigos com quantidade por resolver e sugere cativar toda essa 
quantidade até ao limite do stock disponível. O utilizador pode alterar as quantidades. 
 

Artigo Qtd 
P/resolver 

Qtd 
Disponível 

Armazém Existencia  Cativos 
 

Qtd p/sair 

M_Cimento 50 40 01 Sede 20 20 20 

   02 Armaz 12 12 12 

   10 Lj.A 8 8 8 

       
 
Apresenta apenas armazens da delegação que s/parte do stock disponível (Armazz.EdeStock) que têm existencia. 
Apresenta-se a existência real e a quantidade cativa em cada armazém.  
 

 Efectuar requisições aos fornecedores para o armazém da obra (REQUISITAR) - sugere 
requisitar todas as quantidades em falta, ao fornecedor habitual. O utlizador pode alterar as 
quantidades e o fornecedor. 
 

Artigo Qtd 
P/resolver 

Qtd 
Disponível 

Qtd p/ 
requisitar 

Fornecedor 

M_Cimento 50 30 50 José dos Anzois 

     
Sugere requisitar a quantidade por resolver porque presume-se que as cativações do stock disponível sejam 
efectuadas antes. 
 

 Efectuar saída de stock (CONSUMIR) - O utilizador pretende registar a saída de stock do 
material pois vai utilizá-lo imediatamente na obra. É apresentada um interface similar ao 
anterior, compreendendo o armazens da obra OU os armazéns disponíveis da delegação para 
o utilizador indicar de onde pretende fazer saír o stock. No primeiro caso apresentam-se os 
artigos com existência no armazém da obra. No segundo caso apresentam-se os artigos com 
quantidade por resolver. O Gco regista a saída nos anexos da obra e regista na execução os 
consumos destes artigos.   
Nota: O Gco não sugere saída mas o utilizador tem forma expedita de fazer sair toda a quantidade em falta. 

 
Após realizar qualquer destas operações, a grelha acima é recalculada com os novos valores 
cativos, requisitados ou em falta, respectivamente. 

1.5.3. Análise do stock SEM armazém de obra 

Quando o utilizador não tem armazém de obra, não tem possibilidade de cativar stock. Só pode 
analisar o stock disponível da delegação e o total requisitado. Esta abordagem é suficiente para 
pequenos empreiteiros onde não decorrem várias obras em simultâneo. 
 

A análise do stock é efectuada apresentando todos os artigos indicados no planeamento, através 
da seguinte grelha: 
 

Família Artigo Qtd.Falta Qtd.Disponível 
delegação 

Qtd.Req. 
pendente 

0101 M Cimento 50 80 0 

0101 M Torneiras B2 4 20 1 

0101 M Tijolos 100 25 100 

 
O Gco apresenta: 

 quantidade ainda em falta da obra (quantidade planeada + desvio  - quantide já usada)  

 quantidade disponível na delegação = existência disponível nos armazéns de stock 

 quantidade requisitada pendente = quantidade total requisitada pendente na delegação 
 
A partir desta análise o Gco ajuda o utilizador a efectuar duas operações: 
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 Efectuar requisições aos fornecedores - Apresenta todos os artigos com quantidade em 
falta e sugere requisitar a quantidade em falta deduzida da quantidade disponível e deduzida 
da quantidade requisitada pendente. O utlizador pode alterar as quantidades e o fornecedor. 
 

Artigo Qtd em 
falta 

Qtd 
Disponível 

Qtd p/ 
requisitar 

Fornecedor 

M_Cimento 50 30 20 José dos Anzois 

     
Sugere requisitar a quantidade em falta deduzido do disponível e do requisitado. 
 

 Efectuar imediatamente a saída de stocks - Apresenta todos os artigos com quantidade em 
falta. Nesse caso, o Gco regista a saída nos anexos da obra e regista na execução os 
consumos destes artigos.  
 

Artigo Qtd em 
falta 

Qtd 
Disponível 

Armazém Exist. 
Armaz 

Cativos 
Armaz 

Qtd p/sair 

M_Cimento 50 40 01 Sede 20 20 20 

   02 Armaz 12 12 12 

   10 Lj.A 8 8 8 
Apresenta-se a existência real e a quantidade cativa em cada armazém. O Gco não sugere saída mas o utilizador 
tem forma expedita de fazer sair toda a quantidade em falta. 

 
Após realizar qualquer destas operações, a grelha acima é recalculada com os novos valores 
cativos, requisitados ou em falta, respectivamente. 
 
O grande problema desta abordagem é que o utilizador não sabe se o stock requisitado pendente 
se destina a outra obra ou se foi uma requisição para encher o stock ou se foi uma requisição já 
efectuada para esta obra. Isto é, a quantidade requisitada fica disponível para esta obra? O Gco 
parte do princípio que se pode contar com a quantidade requisitada.  

1.5.4. Mercadorias associadas à obra 

Quando o planeamento inclui mercadorias associadas, a saída de stocks destes artigos só será 
efectuada no fim da obra, quando se gerar a factura. Até lá também não será registado o seu 
consumo, permanecendo a quantidade em falta até ao fim. 
Na prática, estas mercadorias podem ser logo retiradas ao stock físico para sua utilização na obra, 
o que torma ainda mais importante efectuar a sua transferência para um armazém de obra, para as 
retirar do stock disponível. Caso contrário, as existências em stock ficam erradas. 
 
Nestes artigos, não deve ser usada a opção de gerar saída de stocks. 

1.6. Execução 

1.6.1. Introdução 

A execução da obra traduz-se no registo no processo de obra dos artigos efectivamente 
consumidos, dos recursos efectivamente utilizados e dos sub-contratos recebidos. 
 
O objectivo deste registo é permitir reunir todos os gastos efectuados para comparar com o 
planeamento, ir corrindo o planeamento para obter um custo corrigido e avaliar a percentagem de 
execução da obra. 
 
No caso particular das actividades em que não é efectuado o planeamento de custos, o registo da 
execução vai construindo o planeamento de custos. No fim, este pode ser usado para construir o 
orçamento e gerar a factura. 
 
O registo da execução consiste em ir registando na obra as quantidades de materiais e recursos 
que vão sendo utilizados. 
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1.6.2. Registo dos artigos consumidos 

O registo dos consumos de materiais ou recursos é efectuado indicando o artigo, a quantidade, a 
data e o preço de custo.  
 
O programa associa cada consumo registado a uma linha de planeamento de custos, de 
quantidade p/artigo ou valor p/família, para apresentar o desvio do custo.   
 
No caso do artigo consumido estar planeado em quantidade por artigo, o planeamento é 
actaulizado no campo da quantidade usada e da quantidade em falta.  
Logo que se verifique que já não será usada a quantidade planeada, o utilizador deve efectuar a 
sua correcção preecnhendo a quantidade a sobrar ou faltar no campo da quantidade de desvio. 
Desta forma, não se altera o planeamento inicial mas pode-se corrigir as quantidades para efeitos 
de avaliar correctamente as quantidade que ainda faltam e o desvio do custo. 

1.6.3. Saída de stock dos materiais consumidos 

O registo dos consumos de materiais controlados nos stocks, artigos do tipo A, deve ser efectuado 
simultaneamente com a saída de stocks dos mesmos, efectuada através de um lançamento de 
saída no sistema de stocks. 
 
O utilizador deve efectuar primeiro o lançamento de saídas de stocks. Depois, na grelha de 
documentos anexos ao registo das execuções, regista-se os tipos e nºs dos documentos de stocks 
lançados. Os registos desta grelha funcionam como links para esses documentos que estão 
associados à obra. O sistema aproveita o trabalho já efectuado nos lançamentos de stocks para 
registar na grelha de artigos consumidos, os artigos saídos de stock nesses documentos. 
 

Nota: O registo dos artigos consumidos é efectuado independentemente da movimentação de stocks. 
Isto é, na obra registam-se os artigos consumidos e nos stocks tem que se efectuar a sua saída de 
stocks. Esta dissociação existe para dar a máxima versatilidade ao tratamento de stocks. 

 
Assim, oas artigos consumidos do tipo A, não são registados directamente na obra mas sim 
efectuada a saída de stocks que vai originar o registo do consumo. 

1.6.4. Registo de sub-contratos 

O registo da execução nos sub-contratos consiste simplesmente em indicar que o sub-contrato foi 
cumprido e indicar o valor final. 

1.6.5. Mercadorias associadas à obra 

As mercadorias associadas só serão retiradas de stock quando forem facturadas. Logo, o registo 
do seu consumo só pode ser efectuado quando fôr efectuada a factura. 
 
De acordo com o exposto atrás, tratando-se de um artigo do tipo A, o registo do consumo tem que 
ser efectuado indirectamente registando nos anexos o documento de saída de stocks. Neste caso, 
será a própria factura a efectuar essa saída, logo que é registada nos documentos anexos da 
facturação. 
 
Assim, as mercadorias associadas, não são registadas directamente na obra, mas sim, efectuada 
a saída de stocks na factura que vai originar o registo do consumo. 

1.7. Facturação  

1.7.1. Introdução 

A facturação consiste na elaboração das facturas referentes à obra.  
 
O utilizador registou no orçamento o valor que planeia facturar, podendo também registar em nota 
anexa as datas e parcelas que acordou facturar. 
O programa pode ajudar o utilizador a efectuar as facturas a partir do orçamento. 
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O utilizador regista as facturas efectuadas e os respectivos valores facturados para manter o 
controlo dos montantes facturados e do que falta facturar. 

1.7.2. Elaborar a factura 

As facturas são lançadas na classe das vendas do Gco. O lançamento da factura pode ser 
efectuado com o auxílio do programa. Para isso, basta seleccionar as linhas do orçamento que se 
pretende facturar e pressionar o botão para criar factura. 

1.7.3. Registar a factura 

As facturas são lançadas na classe das vendas do Gco. Quando se efectuam facturas da obra, 
regista-se no processo de obra os documentos como um link. 
 
Ao registar os documentos de facturação, o programa actualiza o valor facturado no processo de 
obra para recalcular o valor que ainda falta facturar. O utilizador pode indicar um desvio quando 
haja alterações sobre os valores acordados. 

1.7.4. Mercadorias associadas 

Quando a factura contém artigos do tipo A, vendidas como mercadorias, deve ser registada nos 
documentos anexos da execução para registar o consumo das mercadorias. No caso da factura ser 
elaborada com o auxilio do Gco, esta será registada automaticamente. 

1.8. Análise da Obra 

1.8.1. Desvios do planeamento e o que Falta executar 

Quando o planeamento indica uma quantidade x e ainda só foi consumido x - n, pode-se estar 
perante duas situações: Ou falta consumir n, ou n é já um desvio assumido. 
 
Para diferenciar estas situações, à medida que os utilizadores vão inserido os consumos (ou 
execução), e vão verificando que a quantidade planeada é inexacta, deverão logo ir inserido 
valores de desvio. O desvio é uma correcção do planeamento. 
 
Assim, para os artigos, recursos ou serviços, passa a ter as seguintes variáveis: 

P = Quantidade planeada  Quantidade que se planeou consumir 

R = Quantidade executada ou consumida Quantidade consumida até agora 

D = Quantidade desvio Quantidade a mais (positiva) ou a menos (negativa) 
que já se calcula que irá desviar-se do planeado. 
Quando o consumido ultrapassa o que está planeado, 
já contando com o desvio, o programa calcula 
imediatamente um novo desvio, para acompanhar o 
que foi consumido. 

 

Com estas 3 variáveis, é clara a relação entre planeamento e executado: 
o P é o planeamento inicial e R o executado 
o D é o desvio e P + D é o pleamento corrigido  
o (P + D) - R é o que ainda falta executar 
Se o utilizador não indicar desvios, toda a quantidade será considerada em falta.  

 
Quando o utilizador passa a obra à situação de fechada, o Gco calcula automaticamente todos os 
desvios. O utilizador também dispõe de um botão para executar esta funcionalidade “Apurar 
desvios da fase”. 

1.8.2. Custo da obra 

O custeio da obra é obtido a partir do custo total dos inputs de forma simples. Analisa-se a seguir a 
formação do custo previsto e do custo efectivo para cada tipo de input. 
 

Tipo de Input Custo previsto Custo efectivo 
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Artigos - detalhado Quantidade estimada x PVP do cliente. Quantidade real x PVP do cliente. 

Artigos - por família São digitados pelo utilizador Quantidade real x PVP do cliente. 

Recursos Qtd estimada x PVP cliente. Qtd real x PVP cliente 

Sub-contratos Valor estimado digitado Valor real digitado 

Custos imputados Valores digitados pelo utilizador. Valores imputados previstos 

 
Ao longo da obra, o utilizador vai registando consumos efectivos e desvios do planeamento. Desta 
forma é possível ir obtendo um custo previsto que vai sendo corrigido. Apresenta-se a seguir a 
determinação do custo previsto corrigido: 

Tipo Input Previsto 
inicial 

Desvio Previsto 
actual 

Previsto 
executado 

Previsto 
q/falta 

Executado Previsto 
corrigido 

Artigos e 
Recursos 

ValP QtdDxPreP ValP + 
QtdDxPreP 

QtdRxPreP ValP + 
QtdDxPreP 
-QtdRxPreP 

ValR ValR+ValP+ 
QtdDxPreP 
-QtdRxPreP 

Sub-contra. ValP 0 ValP 0 ou ValP ValP ou 0 ValR ValP ou 
ValR 

Custos  ValP 0 ValP ValP 0 ValR ValR 

 
Quando a obra terminar, QtdP+QtdD=QtdR pelo que, por definição, o previsto corrigido fica igual a 
ValR que é o custo efectivo final. 
 
Os dois custos: previsto inicial e corrigido, são apresentados junto à facturação. 

1.8.3. Grau de execução da obra 

O grau de execução da obra é apresentado com dois indicadores: 
o Execução de custos - Mede a percentagem dos custos previstos já gastos. É igual ao 

Executado / Previsto corrigido, conforme definido na tabela anterior. Esta é uma boa 
medida de andamento da obra. 

o Execução de resultados - Mede a percentagem da facturação efectuada face à facturação 
prevista. 

1.8.4. Ligação ao Poc das obras 

Na tabela seguinte apresentam-se os custos e receitas registadas na obra e analisam-se como é 
que estas são movimentadas na contabilidade. 
 

Contas Débito Crédito 

Materiais consumidos 61 - Será debitada quando se apurar o custo 
das existências consumidas durante o ano. 
A saída dos materiais não movimenta 
directamente o stock. Lançado no POC 

 

Recursos humanos gastos 64 - É movimentada pela totalidade dos 
gastos de pessoal. Lança no POC 

 

Sub-contratos 62 - É movimentada pela factura do 
fornecedor. Pode ser feito no GCO 

 

Custos Gerais 6? - São movimentados nas contas de 
custos do exercício, lançadas no POC 

 

Factura de Venda  71 e 72 - Movimentam-se pelo valor da 
venda. É importante distinguir a parte 
da obra referente às mercadorias e a 
parte referente a serviços prestados ou 
sub-contratados. 

 
Conclui-se que na contabilidade geral, os custos das várias obras aparecem distribuidos por muitas 
contas e com totais do exercício. Especialmente no que respeita ao custo das materiais 
consumidas que só é determinado no fim do exercício. 
 
Note-se que a factura de venda nunca movimenta o custo dos materiais, mesmo que se inclua a 
saída das materiais detalhadamente na factura. Do ponto de vista contabilistico, é totalmente 
irrelevante efectuar a saída dos materiais na factura ou ter efectuado a sua saída num documento 
de saída de stocks, que não gera lançamentos contabilisticos. 
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No entanto, é importante contabilizar a parte correspondente a serviços e a parte correspondente a 
mercadorias vendidas às respectivas contas. Este aspecto é importante para justificar vendas na 
71 correspondentes aos artigos vendidos e consumidos na 61. Também é importante para os que 
funcionam em regime simplificado por causa das taxas diferentes. 
Para isso, o utilizador pode na mesma usar facturas sem detalhes de artigos, usando dois códigos 
de artigos de serviços, um classificado à 71 e outro à 72. 

1.8.5. Tipos de lançamentos associados às obras 

Na tabela seguinte apresentam-se os artigos utilizados: 
Documentos Tipo de lançamento e Classe artigos movimentados 

Saída de stocks de artigos 
consumidos 

SaiSt da classe STK Artigos do tipo A=Artigo. 

Factura de Venda NFac da classe VEN Vendas detalhadas de artigos - TipArt = A 
Vendas detalhadas de M/Obra . TipArt = S 
Valores de venda das obras - TipArt=O 

Orçamento  NOrc da classe ORC Igual à factura 

Aquisição de sub-contratos VFaG da classe DEG 
(desp.gerais) 

Da tabela 

 
A factura de venda pode apresentar duas secções muito diferentes: 

Valores da obra Valores gerais dos fabtricos - Neste caso usam-se artigos do tipo O. Estes valores 
facturados não têm uma forma de ser custeados. Nas listagens de margens não são 
determinados os seus custos. 

Mercadorias associadas Peças, componentes detalhados por artigo. São artigos do tipo A que são vendidos 
como mercadoria separada e não como parte da obra. 

1.8.6. Exemplos de Tipos de obras 

Obras sem controlo de stocks: 
Tipo de Obra Planeamento Orçamento Gestão Stocks Execução Facturação 

 
Obra s/planeamento 
+ s/stocks 
 
Oficina automóveis - 
revisões 

Não Não 
Gera à posteriori 

Não O registo da 
execução vai 
gerando o 
planeamento 
(Usa TipArt=S,O) 

O orçamento 
detalha artigos 
tipo O e S 
registados no 
planeamento. 
Gera factura a 
partir do 
orçamento 

Obra C/planeamento  
orçamentodetalhado 
s/stocks 
Oficina automóveis - 
reparações 
c/orçamento 

Sim. Plano 
convencional 
com uma só 
fase. Artigos 
tipo O,S. 

Sim. obtém-se 
dos artigos 
registados no 
planeamento. 
Gera orçamento. 

Não Regista 
execuções que 
vão 
apresentando 
desvio do plano 

Sim. Pode voltar 
a elaborar 
orçamento para 
o corrigir. Gera 
factura 

 
Obras com controlo de stocks: 

Tipo de Obra Planeamento Orçamento Gestão Stocks Execução Facturação 

Obra C/planeamento 
C/orçamento p/fases 
C/stocks   
 
Ex:Obra construcção. 

Sim. Plano 
com várias 
fases de cada 
parte a 
aprurar. 
Importante 
controlar 
prazos e 
desvios 

Sim. Elaborado a 
partir das 
descrições das 
fases, com artigo 
do tipo Outros. 
 
Nota: Em obras 
mais complexas 
pode detalhar 
materiais + caros 

Sim. Requisita 
artigos 
especificos. 
Pode cativar 
outros. Usa 
armazém obra. 

Efectua saídas 
de stocks que 
regista nos 
anexos. Regista 
directamente 
mão de obra e 
materais s/stock 
e sub-contratos 

Gerada a partir 
do orçamento. 

Obra c/planeamento  
orçamento manual 
c/Stocks 
Ex: Serralheiro 

Sim Plano 
convencional 
c/1 fase 

Sim. Lançado 
detralhado 
elaborado 
s/ajuda do Gco 

Sim, para 
requisitar peças. 

Sim. faz saídas 
de stocks que 
regista em 
anexos 

Gerada a partir 
do orçamento 

Obra C/planeamento  
orçamento 1fase 
c/stocks 
factura mercadorias 
 
Ex:O mesmo 

Sim. Plano 
c/uma fase. 
Artigos tipo 
O,S. Artigos 
tipo A para 
mercadoria 

Sim. obtém-se 
dos artigos e 
serviços 
registados no 
planeamento. 
Gera orçamento 

Sim. Pode usar 
para requisitar 
peças. Deve 
usar armazem 
de obra 

Sim. Regista 
serviços e outros 
directamente na 
obra. 
Mercardorias 
serão registadas 
pela factura 

Sim. Pode voltar 
a elaborar 
orçamento. Gera 
factura. 
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2. Conceitos Gerais Fabricos 

2.1. Âmbito 

2.1.1. Introdução 

O software de gestão da produção tem como âmbito o registo e controlo de ordens de produção e 
das subsequentes intervenções até à integração do produto em stock.  

2.1.2. Objectivos 

Os objectivos na gestão da produção são: 

 Planeamento da Obra com registo de materiais necessários, datas de produção 

 Planeamento da Obra com controlo de stocks, cativação e requisição a fornecedores 

 Registo dos Fabricos com os materiais consumidos, custos  e produtos fabricados 

 Controlo da Produção monitorizando os componentes e produtos ainda por fabricar. 

 Entrada de stock do produto, valorização do produto 
 
Adicionalmente, o programa de gestão da produção pode satisfazer necessidades existentes ao 
nível do planeamento e gestão dos recursos da empresa: 

 Controlar a rentabilidade de operários e máquinas 

 Gestão de recursos para planeamento 

2.2. Processo de fabrico 

2.2.1. Introdução 

Um processo de fabrico é uma actividade contínua de produção que se inicia num dado momento e 
termina noutro momento, em que é consumida matéria-prima e é obtido produto acabado. 
 
Antes de se iniciar a produção existe uma fase de planeamento que consiste na especificação do 
que se vai produzir, dos materiais a empregar, dos recursos envolvidos (homens e máquinas) e de 
custos gerais a imputar à obra (electricidade, ...). 
O planeamento tem como objectivo a previsão de custos e o controlo de prazos e stocks. 
 
Durante a produção, registam-se os materiais empregues, custos verificados e produtos fabricados. 
É possível saber a qualquer momento o estado do fabrico. 
 
Cada fabrico novo é aberto e identificado por um código identificador, uma descrição geral e alguns 
dados de caracterização como data de início,etc. Estes dados constituem o cabeçalho do fabrico. 
 
Agregado ao cabeçalho existe o detalhe da obra, que se divide nas seguintes actividades: 

 Planeamento - Que são os dados recolhidos para efectuar um estudo e plano prévio 

 Execução - Que são os dados recolhidos durante a execução 

 Produto - Que são os dados respeitantes à entrada do produto acabado em stock 
 
Os inputs do planeamento e da execução são: 

 Quantidades de Artigos - Mercadorias, mão de obra e horas de máquina utilizados na obra 

 Valores por família - Gastos menores com mercadorias e mão de obra dados por família 

 Fornecimentos - Serviços sub-contratados 

 Custos fixos - Custos diversos a imputar à obra 
 
Os outputs do planeamento são: 

 Produtos - Produtos acabados obtidos e % do custo que estes representam 
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Os fabricos classificam-se em estado ou situação em quatro divisões fundamentais: “Em 
negociação”, “Em curso”, “Terminada” ou “Cancelada”. 

2.2.2. Custeio do produto 

O custeio do produto consiste na determinação do valor do custo unitário de produção de cada um 
dos produtos resultantes do fabrico. Este custo é determinado em duas fases: No planeamento 
com uma estimativa, e na execução com os custos reais.  
 
No planeamento, o utilizador pode indicar o custo estimado dos componentes introduzidos. De 
forma automática, o programa atribui o custo por defeito usando o PMC, UPC ou custo padrão, 
conforme o mais adequado. Desta forma obtém-se o total do custo estimado para o fabrico, a 
repartir pelos produtos acabados. 
 
Na execução, o utilizador vai registado os consumos e o programa vai atribuindo os valores de 
custo verificados, que ficam registados na linha. Desta forma obtém-se o total do custo efectivo 
para o fabrico, a repartir pelos produtos acabados.  
 
Quando o processo de fabrico origina vários produtos, o sistema só permite uma forma automática 
de repartir o custo pelos produtos, indicado a percentagem que corresponde a cada um. Desta 
forma, se o produto depedende mais do componente 1 e 2, e o produto B depende mais do 
componente 3 e 4, a repartição não deveria ser efectuada em termos percentuais. Nesse caso o 
utilizador terá que efectuar cálculos externos para decidir a melhor repartição do custo total. 

2.2.3. Faseamento da produção 

Certos fabricos podem envolver várias fases em que produzem diferentes sub-produtos ou se 
adicionam novos componentes. O sistema de fabricos permite especificar fases.  
 
Para cada fase podem ser especificados inputs e outputs distintos, permitindo separar o 
apuramento de custos de produção por fases. Por isso, os registos efectuados em artigos, 
recursos, fornecimentos ou custos imputados, podem ser efectuados para diversas fases 
numeradas de 1 a 99. 
 
É particularmente aplicável o caso em que da fase 1 se obtém um produto intermédios, usado 
como artigo componente para a fase 2.  
 
O faseamento permite melhorar um pouco a repartição dos custos totais pelos vários produtos, 
além de permitir separar acções que vão ocorrer em tempos distintos. 

2.3. Especificação da produção 

2.3.1. Planeamento do produto 

O planeamento do produto a fabricar consiste em indicar os artigos e as quantidades que se 
pretende fabricar.  Estes podem ser divididos por fases ou não. A especificação do produto a 
fabricar é obrigatória e tem que ser feita antes de qualquer outra actividade. 
 
Se os produtos inseridos tiverem grelha de componentes, este pode ser usada para carregar o 
planeamento de materiais e recursos. 
 
Quando se fabrica mais que um produto numa fase, é necessário especificar como é que os custos 
da fase são repartidos pelos produtos fabricados. Esta está tratada no capítulo seguinte. 
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2.4. Planeamento de custos 

2.4.1. Introdução 

Antes de executar o fabrico, faz-se o planeamento, que consiste no detalhe de componentes e 
recursos a utilizar, no cálculo estimativo do valor do produto, e num conjunto de actividades com 
vista a planear requisições de artigos e serviços e controlar os respectivos prazos de entrega. 
 
O planeamento é registado no processo de fabrico com as seguintes intenções: 

 Estimar custo do produto e analisar recursos/stocks necessários e existentes 

 Constituir ordem de fabrico, com detalhe dos componentes, para entregar ao sector fabril 

 Controlar cativações de stocks e requisições de stocks e sub-contratos  
 
O utilizador pode especificar na ficha do produto acabado uma grelha de artigos e recursos 
necessários. Após definir a obra e registar o produto a fabricar, o programa passa os dados dessa 
grelha para o planeamento.  
 

Nota: Nas obras a função mais importante do planeamento é apurar o custo. Neste caso, é imprimir a 
ordem de fabrico para os sector fabril. 
Nota: A utilização de grelhas de fabrico e a actividade fabril em si, envolve um planeamento mais 
detalhado do que as obras. Por isso o plano passa de estimativa a guião. 

2.4.2. Planeamento em quantidades por artigo 

O planeamento em quantidade por artigo consiste no registo dos artigos e respectivas quantidades 
a utilizar no fabrico respeitantes a materiais ou mão de obra.  
 
Ao executar a obra, os artigos consumidos registados serão relacionados com os planeados para 
efectuar análises de desvios e para analisar as quantidades em falta. 
 
Os materiais são geralmente artigos do tipo A, comprados. Os recursos são artigos do tipo S, 
serviços. O utilizador pode incluir materiais para os quais não efectue controlo de stocks, definindo-
os como artigos do tipo S ou O. 

2.4.3. Planeamento em valores por família 

Depois de registar detalhadamente os artigos importantes, pode registar os consumos menos 
previsíveis e marginais indicando apenas um custo estimado por familias de artigos. 
 

Nota: Esta funcionalidade faz muito sentido nas obras mas menos na produção. 

 
O registo da execução faz-se igualmente anotando as saídas de stocks  

2.4.4. Planeamento de sub-contratos 

O planeamento de sub-contratos consiste no registo de serviços necessários a este fabrico que têm 
que ser subcontratados a terceiros. Na fase inicial, limita-se a registar uma descrição do serviço e o 
valor previsto de aquisição do mesmo e o valor de custo do mesmo. 
Após a adjudicação, pode-se registar o fornecedor seleccionado, a data prevista de entrega e a 
data limite. 
 
Pode-se registar documentos de requisições efectuados a fornecedores, como um llink. 

2.4.5. Planeamento de custos fixos 

O planeamento de custos fixos consiste em registar verbas adicionais a imputar ao fabrico, 
podendo até incluir uma margem a adicionar, uma parcela de segurança, ou apenas imputação 
geral de custos de estrutura. Estas verbas são consideradas logo executadas. 
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2.5. Gestão de stocks 

2.5.1. Gestão de Stocks 

Esta é a actividade do planeamento que estuda as acções necessárias para garantir a 
disponibilidade de stocks para efectuar o fabrico. Decorre depois do planeamento de custos e após 
a decisão de fabricar, logo o processo passa ao estado “Em Curso”. 
 
Aplicam-se todos os conceitos analisados nas obras: 

 Cativação de stock quando a existência é suficiente e o fabrico inicia-se imediatamente 

 Requisição quando não há stock suficiente 
Registam-se as cativações e os links às requisições. 
 
Aplicam-se também as mesmas considerações relativas a armazém de obra, neste caso de 
produção, para efectuar cativações e requisições para este armazém. 

2.6. Execução 

2.6.1. Introdução 

A execução do fabrico traduz-se no registo no processo de obra dos artigos efectivamente 
consumidos, dos recursos efectivamente utilizados e dos sub-contratos recebidos. 
 
O objectivo deste registo é permitir avaliar o estado do fabrico, e reunir todos os gastos efectuados 
para comparar com o planeamento e custear o produto com base nos gastos efectivos. 
 
O registo da execução consiste no lançamento das quantidades consumidas, dos recursos 
dispendidos e dos custos finais imputados e dos produtos fabricados. 

2.6.2. Registo dos artigos e recursos consumidos 

O registo dos consumos de materiais ou recursos é efectuado indicando o artigo, a quantidade, a 
data e o preço de custo.  
 
O programa associa cada consumo registado a uma linha de planeamento de custos, de 
quantidade p/artigo ou valor p/família, para apresentar o desvio do custo.   
 
No caso do artigo consumido estar planeado em quantidade por artigo, o planeamento é 
actaulizado no campo da quantidade usada e da quantidade em falta.  
Logo que se verifique que já não será usada a quantidade planeada, o utilizador deve efectuar a 
sua correcção preecnhendo a quantidade a sobrar ou faltar no campo da quantidade de desvio. 
Desta forma, não se altera o planeamento inicial mas pode-se corrigir as quantidades para efeitos 
de avaliar correctamente as quantidade que ainda faltam e o desvio do custo. 

2.6.3. Registo das Saídas de stocks 

O registo dos consumos de materiais controlados nos stocks, artigos do tipo A, deve ser efectuado 
simultaneamente com a saída de stocks dos mesmos, efectuada através de um lançamento de 
saída no sistema de stocks. 
 
O utilizador deve efectuar primeiro o lançamento de saídas de stocks. Depois, na grelha de 
documentos anexos ao registo das execuções, regista-se os tipos e nºs dos documentos de stocks 
lançados. Os registos desta grelha funcionam como links para esses documentos que estão 
associados à obra. O sistema aproveita o trabalho já efectuado nos lançamentos de stocks para 
registar na grelha de artigos consumidos, os artigos saídos de stock nesses documentos. 
 
Assim, os artigos consumidos do tipo A, não são registados directamente na obra mas sim 
efectuada a saída de stocks que vai originar o registo do consumo. 
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Muitas empresas produtoras podem optar por efectuar as saídas de stocks todas de uma vez a 
partir das quantidades planeadas. Para isso, o programa disponiliza uma funcionalidade para gerar 
a saída de stocks. 

2.6.4. Registo de sub-contratos 

O registo da execução nos sub-contratos consiste simplesmente em indicar que o sub-contrato foi 
cumprido e indicar o valor final. 
 

2.7. Entrada de Produto acabado e Custeio 

2.7.1. Registo do produto 

O registo do produto faz-se indicando os artigos, as datas e as quantidades produzidas. 
 
Os artigos inseridos têm que estar na grelha de artigos planeados produzir e as quantidades 
planeadas produzir têm que corresponder exactamente ao que se vai produzir. Aqui não pode 
haver desvios. 
 
Ao introduzir as quantidades produzidas, o sistema valoriza as entradas a partir do custo total do 
fabrico multiplicado pelos pesos respectivos (tratado a seguir). Enquanto o fabrico estiver em curso, 
é usado o custo total planeado uma vez que o custo executado ainda não estar completo. 
 
O sistema disponibiliza uma funcionalidade para recalcular o custo do fabrico a qualquer momento, 
a partir dos consumos registados na execução. 
 

Nota: O produto que se planea produzir (artigo e quantidade) tem que ser aquele que se vai produzir. 
Aqui não pode haver desvio caso contrário todo o planeamento estava mal. Se, no curso do processo, 
pretender alterar as quantidades a produzir, terá que alterar todo o planeamento. 

2.7.2. Entrada do produto em stock 

A entrada dos produtos acabados no armazém é lançada no sistema de stocks, num lançamento 
de entrada. O lançamento é valorizado a preço de custo digitado pelo utilizador. Este poderá 
consultar as obras para ter um preço de custo indicativo. 
 
Os lançamentos de entrada em stocks podem ser registados numa grelha de “documentos 
relacionados” associada ao produto. Quando insere este lançamento na grelha, o utilizador é 
interrogado se pretende registar as entradas no processo de fabrico para preencher 
automaticamente o registo do produto. 
 

Nota: No caso mais rigoroso, seriam registados continuamente todas as unidades que iriam saido da 
produção, e não efectuar as entradas todas no fim 

 
Nota: Como se precebe, o processo de fabrico suporta-se em movimentos de entrada e saída e não em 
lançamentos de fabricos nos stocks. 

2.7.3. Apresentação do custo do produto 

Nos processos de fabrico, constituem-se dois custos: 
o O custo previsto, obtido a partir dos materiais, recursos, serviços e custos planeados. 
o O custo real, obtido a partir dos materiais, recursos e serviços consumidos e custos 

planeados. 
 
Os dois custos, são apresentados na grelha onde se registou o produto planeado produzir. 
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2.7.4. Operações de fecho de processo relativas ao custo 

Ao fechar o processo, importa efectuar o acerto final dos custos. Este consiste em duas operações: 
 

o Acertar o custo de entrada dos artigos fabricados. As entradas em stock foram 
efectuadas pelo utilizador no sistema de stocks, indicando um custo unitário. Só no fim do 
fabrico é possível conhecer o custo definitivo pelo que deveria ser efectuada a actualização 
dos custos nesses movimentos. Caso o utilizador tenha indicado nos “documentos 
relacionados” esses movimentos de stocks, o sistema possui uma funcionalidade para ir 
acertar automaticamente esses preços. 

 
o Acertar os custos dos componentes. Quando se registam os materiais, o sistema 

apresenta como preço de custo por defeito o seu PMC. Se existirem alterações efectuadas 
aos movimentos de stocks, os PMC dos materiais podem ser alterados. Para que esta 
alteração se faça reflectir nos fabricos é necessário indicar o sistema que deve ir ler de 
novo os PMC dos materiais consumidos. O sistema providencia esta funcionalidade. 

 
As operações apresentadas podem ser efectuadas durante o curso do processo ou até após o 
mesmo estar fechado. 

2.8. Análise do fabrico 

2.8.1. Contabilização da Produção 

Em inventário intermitente, as obras não têm qualquer influência na contabilização. Só no final do 
ano é que se contabiliza o que se produziu, o custo da produção e o valor do inventário, no qual se 
incluem os produtos em curso. Para apurar esse valores, basta apenas conhecer os movimentos 
de variação de stocks.  
 
Então, não existe qualquer ligação entre as obras e a Contabilidade. Os valores necessários para a 
contabilidade são apurados através dos movimentos de stocks. 
 
Durante o curso da obra o inventário do Gco não tem os valores totais de inventário contabilistico 
da empresa. Existem materiais pertencentes à empresa, que se encontram na obra e que, por isso, 
não são apresentados no inventário de stocks. Desta forma, os valores do inventário de stocks têm 
que ser complementados com os valores do stock de produtos acabados para obter os valores 
totais de inventário contabilístico da empresa. 
 
O sistema de obras permite obter um inventário de produtos em curso da empresa que lista os 
materiais das obras em curso. Apresenta os materiais que entraram e que ainda não foram 
devolvidos ao stock e que ainda não tenham sido utilizados em produtos acabados já incorporados 
no stock da empresa. Uma vez que os produtos acabados de uma obra podem não ser todos 
incorporados ao mesmo tempo na obra, é necessário conseguir apurar os materiais que foram 
utilizados no fabrico de produtos já acabados e incorporados no stock. Por isso, em cada linha de 
material, indica-se qual o produto da lista de produtos acabados em que vais ser utilziado esse 
material ou se vais ser utilizado em todos. Para além disso, na obra indica-se com que 
percentagens são divididos os custos comuns da obra pelos produtos. Desta forma, sabe-se 
sempre que materiais são utilizados em cada produto. 
 

2.8.2. Apuramento de desvios do planeamento e o que falta 

Esta matéria tem um tratamento indentico ao que foi apresentado nas obras. 
 
Em resumo, o utilizador regista o planeamento inicial e vai registando consumos. Assim que 
possível o utilizador deve corrigir o planeamento preenchendo o campo do desvio. O diferença 
entre planeamento + desvio e o consumido considera-se que ainda falta consumir. 
 
No fim da obra o sistema apura automaticamente o desvio. 
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2.8.3. Análise do Custeio do produto 

O custeio do produto é obtido a partir do custo total dos inputs de forma simples. Analisa-se a 
seguir a formação do custo previsto e do custo efectivo para cada tipo de input. 
 

Tipo de Input Custo previsto Custo efectivo 

Artigos - detalhado São obtidos a partir da quantidade 
estimada multiplicado pelo preço de custo 
estimado. Por defeito é usado o UPC. 

São obtidos a partir da quantidade 
usada multiplicado pelo preço médio de 
custo à data da saída. 
Nota: O preço de custo pode ser livremente 
alterado pelo utilizador 

Artigos - por família São digitados pelo utilizador São obtidos a partir dos artigos 
consumidos, da quantidade usada 
multiplicada pelo preço médio de custo à 
data da saída.  
Nota: O preço de custo pode ser livremente 
alterado pelo utilizador 

Recursos São obtidos a partir da quantidade 
estimada multiplicada pelo preço de custo 
padrão registado na ficha de artigo. 

São obtidos a partir da quantidade 
executada multiplicada pelo preço de 
custo padrão registado na ficha de 
artigo. Em geral, um desvio é devido à 
variação da quantidade. 
Nota: O preço de custo pode ser livremente 
alterado pelo utilizador 

Sub-contratos São digitados pelo utilizador de acordo 
com condições negociadas ou conhecidas 
de aquisição 

São digitados pelo utilizador a partir da 
factura do fornecedor. Em geral não 
deve haver desvio de preço. 

Custos gerais 
imputados 

São digitados pelo utilizador. Não são alterados 

 
O aspecto sensível prende-se com o custeio dos artigos. No acto do planeamento opta-se pelo 
UPC porque será a escolha adequada quando o artigo vai ter que ser comprado e é a única 
possível quando este não existe em stock. Peca pelo facto do UPC só conter o valor de aquisição e 
não incluir outros custos de compra. No acto da execução, usa-se o PMC do dia. Quando os 
consumos são gerados a partir dos documentos que movimentam os stocks são usados mesmo os 
valores de custo registados nas linhas de stocks. 
 
Um problema que se pode colocar no custeio é o facto de o PMC dos componentes poder vir a 
variar por alterações efectuadas em movimentos anteriores. Esta variação não se traduz no fabrico 
a não ser que o utilizador o ordene. A funcionalidade de recalculo do custo dos produtos vai corrigir 
o custo face a estas alterações. 

2.8.4. Determinação do custo de cada produto 

Quando só se fabrica um produto, a determinação do custo é igual ao custo total dividido pela 
quantidade produzida. 
 
Quando se fabrica mais que um produto, existe a necessidade de repartir o custo da produção 
pelos vários produtos. Para isso existem duas opções possíveis: 
 

o Dividir a produção em fases, cada fase tem um produto.  
Esta opção permite distribuir os materiais e recursos por cada fase, assignando-os a cada 
um dos produtos na relação exacta em que são utilizados nos seus fabricos. Tem o 
inconveniente de obrigar a repartir custos imputados e serviços sub-contratados. É 
especialmente inconveniente quando os produtos são quaise iguais, como no caso de lotes 
de cores/tamanhos distintos. 
O custo unitário será igual ao custo total da fase, dividido pela quantidade da fase. 

 
o Repartir custos proporcionalmente.  

Este método é mais inexacto mas mais simples. Registam-se os vários produtos e 
quantidades a produzir na mesma fase e indica-se a relação entre os custos dos vários 
produtos. Para isso indicam-se factores de peso para os vários produtos. 
 



Descrição Funcional 

Gco - Obras 

Gco DF Obras.doc Versão: 001 Página: 22/34 
 

Por exemplo: Pretende produzir 30 unidades do produto A e 40 unidades do produto B. Para repartir 
os custos indica-se que se o produto A custar 40, o produto B deve custar 44. Isto é, o produto B 
custa mais 10% que o produto A. Nos factores de peso pode registar 40 em A e 44 em B ou 1 em A e 
1,10 em B. 

 
Apresenta-se a seguir a fórmula para determinar os custos unitários a partir do custo total. 

 
 
 

Sejam os produtos A,B,C e D, com pesos PA, PB, PC, PD, a fabricar em quantidades QA, QB, 
QC e QD. Deduz-se a fórmula de cálculo do custo unitário de cada um dos artigos: 
 
Pego nos pesos e divido-os todos por PA  e considero este igual a 1. Para calcular o custo 
unitário de A, imagine-se que os restantes produtos tinham quantidade a facturar igual à sua 
quantidade vezes o peso. 

 CA  x  (QA + QB.PB/PA + QC.PC/PA + QD.PD/PA )  = Custo Total   

logo, obtêm-se: 

 CA = Custo Total / (QA + QB.PB/PA + QC.PC/PA + QD.PD/PA)   

 CA = Custo Total x PA / (QA.PA + QB.PB + QC.PC + QD.PD) 

o custo unitário de B obtêm-se pela parcela de custo total que cabe a B, dividido por QB: 

 CB = CA x PB / PA   

 CB = Custo Total x PB / (QA.PA + QB.PB + QC.PC + QD.PD) 
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3. Processos de obra/fabrico 

3.1. Identificação e Caracterização 

3.1.1. Identificação da obra 

A obra é identificada através do tipo de obra/nº de obra. 
Outra forma de efectuar a identificação da obra é através do produto fabricado, nº de série/lote e 
data de incorporação no stock. 

3.1.2. Tipos de Obra 

Os tipos de obras permitem estabelecer divisões nas obras, de acordo com as necessidades da 
empresa para efeitos de consultas e listagens. Podem ter várias utilizações. Apresentam-se alguns 
exemplos: 

 Classificar as obras por tipo de obras: produção por medida ou em série; 

 Classificar as obras por destino: produção interna ou produção externa; 

 Classificar as obras por tipo de cliente: separar a produção para construtores da 
produção para particulares, por exemplo. 

 
Nos tipos de obras indica-se se a produção se destina a stock ou a venda imediata. Quando se 
destinam a venda imediata, no registo da obra tem que se identificar o cliente e é possível efectuar 
a facturação através da Gestão de Produção. Quando se destina a stock, a produção é intergrada 
no stock e facturada através da Gestão Comercial. 
 
Nos tipos de obras indica-se também a forma de facturação por defeito. Este assunto será 
desenvolvido no capítulo deste documento relativo à facturação. 

3.1.3. Situação das Obras 

As obras podem estar: 

 Em Planeamento 

 Em curso 

 Terminadas 

 Canceladas 
 
As obras terminadas são aqueles que estão concluídas. Quando uma obra está terminada não 
podem ser registadas mais operações nem incorporados mais materiais na mesma (a não ser que 
seja reaberta). 
 
As obras canceladas são aqueles que foram iniciadas mas que não são conduzidas até ao fim. 
Têm em comum com as obras terminadas o facto de também não ser possível registar mais 
operações nem incorporar materiais nas mesmas. 
 
No cabeçalho da folha de obra existe um campo que indica se a produção está terminada, 
cancelada ou em curso.  Quando uma obra passa à situação terminada, o utilizador tem que indicar 
a quantidade produzida. Se a mesma não estiver indicada, inquere-se o utilizador e a situação só é 
gravada após o campo ser preenchido.  

3.1.4. Constituição da Folha de Obra 

As obras são registadas numa estrutura de cabeçalho e linhas. Os cabeçalhos contêm os 
elementos que identificam a obra e as linhas registam operações realizadas na obra, materiais ou 
outros custos. 
 
No cabeçalho registam-se os elementos que identificam de forma unívoca a obra e que são 
comuns a todas as suas operações: 

 Tipo de obra 
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 Número da obra 
 
Para além destes, são registados outros dados: 

 Data e Hora de Início 

 Cliente (obrigatório para tipos de obras com destino = venda imediata) 

 Descrição 

 Estado da obra 

 Situação da obra: Em curso/Terminado/Cancelado 

 Data da mudança de estado ou situação 

 Data prevista de conclusão 

 Data fim: esta data está sempre a null excepto quando a obra é terminada.  

 Armazém da obra 
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3.2. Especificação do Produto/Orçamento  

3.2.1. Especificação do produto (Produção) 

O planeamento da produção consiste em indicar os produtos a fabricar, respectivas quantidades e 
qual é o peso de cada unidade do produto no custo total. A especificação do produto é efectuada 
na fase de planeamento. 
 
Planeamento de artigos a fabricar: 

F Artigo Lote Descrição Qtd 
planeada 

Peso 

1 P_CAMISAS S  Camisa homem Small 20,000 50,00 

1 P_CAMISAS L  Camisa homem Large 20,000 50,00 

 
Aplicam-se as seguintes regras: 

 Quando se regista o produto a produzir, o programa permite preencher o planeamento dos 
inputs a partir da grelha de fabrico associada ao artigo.  

3.2.2. Orçamento (Obras) 

O orçamento consiste em determinar o preço de venda da obra e a elaborar uma descrição no 
formato usado nas linhas dos lançamentos de orçamentos e facturas do Gco. 
 
O utilizador pode registar o orçamento manualmente ou usar um ulitário que ajuda gerar o 
orçamento a partir do plano de custos. 
 

Aplicam-se as seguintes funcionalidades: 

 Utilitário para gerar orçamento  a partir do plano de custos, descrito a seguir. 

 Botão para gerar documento de orçamento a partir do orçamento (ObrFP) 

 Botão para gerar factura a partir do orçamento (ObrFP) 
 
 
Utilitário para gerar orçamento: 
Apresenta-se a lista do plano de custos: 

Fase Família Artigo Custo Qtd Preço Valor 
Custo 

Valor 
Venda 

        

O utilizador especifica como vender os artigos, utilizando preço de venda da ficha (só para artigos 
planeados em quantidade por artigo) ou aplicando margem sobre o valor planeado. O orçamento 
da fase consiste na soma destes valores de venda. 
 
Depois vai indicar como se detalhar o orçamento. O utilizador começa por indicar se o orçamento é 
separado por fases ou estas devem ser indicadas. Depois, indica quais os artigos que serão 
vendidos como mercadorias. Depois, indica com que artigo(s) vai facturar as várias parcelas do 
custo, e se alguma delas deve aparecer descrita em separado.  

Fase Família Artigo Custo Qtd Preço Valor 
Custo 

Valor 
Venda 

Facturar 
c/artigo 

Detalha 

         S/N 
O programa permite assignar automaticamente um código de artigo a materiais e outros aos restantes. 

 
O utilizador pode anotar em observações as datas acordadas para facturar cada fase. 
 



Descrição Funcional 

Gco - Obras 

Gco DF Obras.doc Versão: 001 Página: 26/34 
 

 

3.3. Planeamento de Custos 

3.3.1. Introdução 

Esta actividade é efectuada quando a obra/fabrico se encontra no estado de “Em Planeamento”.  

3.3.2. Planeamento em quantidade por artigo 

O planeamento dos artigos pode ser efectuado de forma detalhada, em quantidades por artigo: 
 
Plano de custos detalhados em quantidades por artigo:  (materiais e serviços) 

F Artigo Descrição Qtd 
planeada 

Preço 
custo 

Valor 
custo 

Qtd 
Desvio 

Qtd 
Usada 

1 TORN-001 Torneira marmelar 15 10,000 12,50 125,00 0,00 0,00 

1 JUNT-032 Junta Fetex 4,00 50,00 200,00 0,00 0,00 

        

 
Quando se registam as quantidades de artigos, o programa inicializa o preço com o preço de custo, 
PMC para artigos tipo A, PCP para artigos tipo S e zero para artigos tipo O. 

3.3.3. Planeamento em valores por família 

O planeamento pode ser efectuado por grosso em valores por família. 
 
Plano de custos indicados em valor por família: 

F Famílias Descrição Valor planeado Valor desvio 

1 Tubagens Tubagem de canalização 100,00 100,00 

     

     

3.3.4. Planeamento de sub-contratos 

O planeamento dos sub-contratos consiste apenas em indicar um artigo, a descrição do serviço e o 
valor orçamentado. 
 
Plano dos custos com sub-contratos e registo da sua execução: 

F Código  
Artigo 

Descrição 
Sub-contrato 

Valor 
plev 

Data  
prev. 

Fornecedor 
seleccionado 

Valor 
real 

1 X Reboco Rebocar e pintar a parede 200,00 30-12-2004 José Costa, Lda 200,00 

       

       

 

3.3.5. Planeamento de custos fixos 

Indica-se os custos gerais a imputar como electricidade, espaço.... Estes só são usados para 
calcular o custo total da obra. Não tem execução. Só faz parte do planeamento. 
 
Plano de custos fixos a imputar ao custo total: 

F Artigo 
 

Descrição Quantidade Preço valor 

1 S_ELEC Electricidade 1,000 20,00 20,000 

1 S_ESPAC Utilização de espaço 1,000 20,00 20,000 
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3.4. Gestão de Stocks 

3.4.1. Introdução 

A gestão de stocks destina-se aos artigos planeados em quantidade por artigo que sejam do tipo A. 
Permite comparar a quantidade em falta na obra com o stock existente e requisições pendentes 
efectuadas ao fornecedor. 
Opcionalmente, pode-se definir um armazém de obra, que se trata de um armazém que não 
pertence ao stock disponível da delegação e para onde se transfere o stock a cativar e para onde 
se fazem as requisições e compras de stock para a obra/fabrico.  

3.4.2. Gestão de stock com armzém de obra 

Artigos tipo A do planeamento de quantidade por artigo: 

Família Artigo Qtd.Falta 
 

Qtd.no 
armz.obra 

Qtd.Req. 
pendente 

Qtd.por 
resolver 

Qtd.Disponível 
delegação 

0101 MA Cimento 50 0 0 50 80 

0101 MA Torneiras B2 4 3 1 0 20 

0101 MA Tijolos 100 0 100 0 25 
Qtd falta = quantidade planeada + desvio  - quantide já usada 
Qtd no armaz.obra = existência no armazém da obra 
Qtd req pendente = quantidade requisitada pendente no armaz. da obra 
Qtd. por resolver = quantidade em falta - cativa - requisitada 
Qtd. disponível delegação = existência disponível nos armazéns de stock 

 
A partir desta análise o Gco ajuda o utilizador a efectuar três operações: 

 Transferir stock disponível para o armazém da obra - Apresentam-se os artigos com 
quantidade por resolver e os armazéns da delegação que fazem parte do stock disponível da 
delegação e têm existência real não cativa. o utilizador pode gerar transferência. 

 Efectuar requisições aos fornecedores para o armazém da obra  - Apresentam-se os artigos 
com quantidade por resolver. Sugere-se requisitar todas as quantidades em falta, ao 
fornecedor habitual. O utlizador pode alterar as quantidades e o fornecedor. 

 Efectuar saída de stock  - Apresentam-se os artigos com quantidade por resolver e armazens 
da obra OU os armazéns disponíveis da delegação (por opção) para o utilizador indicar de 
onde pretende fazer saír o stock.  

 
Todos os documentos gerados são registados nos documentos anexos da execução. No caso das 
saidas de stocks, vão originar o preenchimento automático da grelha dos consumos. 

3.4.3. Gestão de stock sem armzém de obra 

Artigos tipo A do planeamento de quantidade por artigo: 

Família Artigo Qtd.Falta Qtd.Disponível 
delegação 

Qtd.Req. 
pendente 

0101 M Cimento 50 80 0 

0101 M Torneiras B2 4 20 1 

0101 M Tijolos 100 25 100 
Qtd falta = quantidade planeada + desvio  - quantide já usada 
Qtd disponível delegação = existência disponível nos armazéns de stock 
Qtd Req pendente = quantidade total requisitada pendente na delegação 

 
A partir desta análise o Gco ajuda o utilizador a efectuar três operações: 

 Efectuar requisições aos fornecedores - Apresenta todos os artigos com quantidade em falta e 
sugere requisitar a quantidade em falta deduzida da quantidade disponível e deduzida da 
quantidade requisitada pendente. O utlizador pode alterar as quantidades e o fornecedor. A 
requisição é efectuada para o primeiro armazém da delegação. 

 Efectuar imediatamente a saída de stocks - Apresenta todos os artigos com quantidade em 
falta.  
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3.5. Execução de custos 

3.5.1. Introdução 

Esta actividade só se inicia depois de ter passado a obra/fabrico para a situação “Em curso”. 
Aplica-se aos artigos planeados com quantidades por artigo, valores por família ou sub-contratos.  

3.5.2. Execução artigos planeados em quantidade por artigo e valor por família 

Na execução da obra registam-se os artigos consumidos, sejam materiais ou sejam recursos. 
 
Registo dos materiais e recursos consumidos: 

F Data Artigo Lote Qtd 
usada 

Preço Valor Observações 

1 12-02-2004 TORN-001  2,000 12,50 125,00  

1  JUNT-032  1,000 50,00 200,00  

 
Aplicam-se as seguintes regras: 

 O utilizador deve preencher a grelha com o preço de custo. Tratando-se de artigos de 
serviços, o sistema aplica o PCP por defeito.  

 Ao registar consumos, o sistema valida se o artigo está planeado em quantidade por artigo ou 
em valor por família. Caso não esteja, cria automaticamente uma linha no plano para a família 
desse artigo com valor planeado zero. 

 O interface não permite registar directamente artigos do Tipo A. O seu consumo deve ser 
introduzido por via indirecta através dos documentos anexos. 

 O interface dispõe de funcionalidade para rever os preços de custo de artigos tipo A que 
podem ter variado entretanto. 

 
 
Documentos anexos: 

F Documento Descrição Entidade Valor 

1 NSai L122 Saida stocks para Obra .                                   .                        0,00 

     

 
Regista todos os lançamentos de saída de stocks referentes aos consumos. Os documentos de 
transferências e as requisições efectuadas na gestão de stocks também podem ficar aqui 
registados para documentar melhor o sistema. 
 
Aplicam-se as seguintes regras: 

 Registar consumos a partir dos documentos anexos - Quando se regista um link para um 
lançamento que contém saídas de stocks, estas são registadas como consumos na grelha de 
cima. Quando se apaga um lançamento dos documentos anexos, as saídas de stocks são 
retiradas dos consumos. 

 O sistema dispõe de uma funcionalidade para sincronizar os consumos registados de artigos 
do tipo A com as saídas de stocks registadas nos lançamentos anexos. Destina-se a casos em 
que estes lançamentos tenham sido alterados ou, apenas, tenham sido alterados os preços 
médios de custo associados a essas saídas. 

3.5.3. Execução subcontratos 

A execução do sub-contrato faz-se registando na linha do planeamento o seu valor real. O sub-
contrato só se pode considerar executado ou por executar na totalidade. 
 
Documentos anexos: 

F Documento Descrição Entidade Valor 

1 VFaG 21212 Aquisição serviços  J.Sá Miranda, Lda.   .                        218,00 
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Em anexo pode-se inserir requisições a fornecedores e documentos de despesas gerais. 
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3.6. Execução de resultados 

3.6.1. Registo do produto fabricado (produção) 

À medida que a produção vai sendo efectuada regista-se a execução: 
 
Execução: 

F Data Artigo Lote Qtd 
produzida 

% 

1 23-10-2004 P_CAMISAS S  20,000 50,00 

1  P_CAMISAS L  20,000 50,00 

 
Aplicam-se as seguintes regras: 

 Registar entradas a partir dos documentos anexos - Quando se regista um link para um 
lançamento que contém entradas do produto, estas são registadas na grelha de cima. Quando 
se apaga um lançamento dos documentos anexos, são retiradas da grelha. 

 O sistema dispõe de uma funcionalidade para sincronizar os anexos com produto entrado. 
Destina-se a casos em que estes lançamentos tenham sido alterados ou, apenas, tenham sido 
alterados os preços médios de custo associados a essas saídas. 

 O sistema dispõe de funcionalidade para percorrer os documentos de entrada de produto 
registados nos anexos e alterar o preço de custo da entrada colocando o preço de custo 
apurado neste processo de fabrico. 

3.6.2. Registo das facturas efectuadas (obra) 

Consiste em registar as facturas efectuadas. 
 
Facturado: 

F Data 
factura 

Valor 
factura 

Data  
factura 

Obs 

1 05-01-2005 120,00 01-01-2004 Na Aprovação 

1 15-02-2005 180,00 01-02-2005 Ao entregar obra feita 

 
Documentos anexos à facturação: 

F Documento Descrição Entidade Valor 

1 NFa 21212 Venda Cliente Zé dos Anzois.   .                        120,00 

1 NFa 21244 Venda Cliente Zé dos Anzois.   .                        180,00 

     

 
Funcionalidades: 

 Registar as facturas efectuadas a partir dos documentos anexos. 

 Registar o consumo das saídas de stocks efectuadas na factura. 
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3.7. Consultas e Listagens 

3.7.1. Consulta de obras/fabricos 

A consulta de obras consiste na lista de todas as obras abertas: 
 

Tipo Número  Cliente Descrição Dt Início Dt Fim Situação Responsável 

 
A consulta apresenta os seguintes filtros: 

 Obras do cliente 

 Tipo de Obra 

 Situação 

 Responsável 
 
A obra pode ainda apresentar os campos: 

 Custo total previsto 

 Custo total realizado 

 Desvio do custo 

 Valor facturado 

 Margem 
 
A consulta de fabricos consiste em todos os processos de fabrico abertos. Difere das obras porque 
apresenta o produto em vez da descrição e cliente e pequenas coisas desse tipo. 
 
O sistema providencia uma listagem do mesmo tipo. 

3.7.2. Listagem do processo da Obra / Fabrico 

A listagem do processo é o resultado principal que permite analisar todos os seus aspectos 
relevantes e, eventualmente, destinar-se a arquivo dos resultados. 
 
A listagem do processo permite seleccionar apenas partes para poder servir como folha de obra.  
 
Filtros: 
?? 
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4. Matérias adiadas 

4.1. Notas e anexos 

4.1.1. Notas 

Em todos os tabs existe uma grelha de notas.  

 Negociação - Regista o historial de negociação 

 Artigos (Planeamento e execução) - Importante para anotar alterações efectuadas ao 
planeamento dos artigos, indicando o motivo. Também se podem efectuar anotações na 
execução para justificar trocas de materiais, etc. 

 Recursos (Planeamento e execução) - Pode ser importante juntar observações sobre o 
planeamento e, depois, sobre a execução como justificação de dias em que faltaram recursos, 
incidentes, etc ... 

 Fornecimentos (Planeamento e execução) - Particularmente importante para registar 
pedidos de orçamentos e depois todo o relacionamento com os fornecedores dos sub-
contratos até à entrega. 

 Facturação  - Importante para justificar alterações às condições propostas ou aspectos sobre 
as facturas emitidas. 

 
As notas baseiam-se numa tabela global ao sistema todo.  

4.1.2. Ficheiros anexos a uma obra 

Uma obra pode ter ficheiros anexados: Desenhos que são enviados pelos clientes, Faxes enviados 
aos clientes, Faxes enviados a sub-empreiterios, etc. 
 
Para facilitar a sua consulta, deve ser possível associá-los à obra. Isto é, haver uma grid onde se 
indica a localização dos ficheiros associados, onde se possa incluir uma breve descrição do que se 
trata e haver um botão que permita efectuar a sua abertura. 

4.2. Quadro de avisos 

4.2.1. Introdução 

Ao efectuar o controlo do processo de obras, o utilizador pode ter necessidade de programar 
algumas acções (ex analisar o stock em dada data) ou ser alertado caso passem certas datas sem 
se ter veiricado algo (ex: não recebeu o stock até uma data limite estipulada).  
 
Para auxiliar o utilizador, o sistema apresenta uma quadro de avisos relativos às obras, indicando 
ao utilizador as acções programadas e os avisos de alertas. 
 
Apresentam-se cada uma das situações que pode figurar no quadro de avisos, e como é que o 
utilizador as especifica: 
 

Avisos programados Descrição 

Lembrança O utilizador indica que pretende ser recordado dia x para efectuar uma 
dada acção. 
 
O processo da obra contém uma grelha de lembranças onde o utilizador 
insere o dia e a actividade a programar. Quando chegar a esse dia, esta 
lembrança é apresentada no quadro de avisos. Quando efectuar a 
acção, o utilizador apaga a lembrança. 
 
Ex: A obra só irá decorrer dentro de 2 mêses. Programo uma lembrança 
efectuar controlo de stocks dentro de 1 mês. 
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Fornecimento passou 
data limite 

O utilizador especificou uma data limite para ser avisado caso o 
fornecimento não estivesse marcado como executado. 
Quando passar essa data entra um aviso no quadro que só sairá se se 
alterar a data ou marcar executado. 

Stock passou data 
limite 

O utilizador especificou uma data limite para ter o stock necessário: qtd 
planeada + qtd desvio - qtd usada >= stock disponível. 
Se, a partir dessa data não se verificar essa condição, entra um aviso 
para o quadro de avisos. 

Facturação passou 
data limite 

O utilizador especificou data limite para efectuar uma dada factura. Caso 
passe essa data sem que a factura esteja marcada efectuada, adiciona 
um aviso no quadro. 

Execução passou 
data limite 

O utilizador especificou data limite para as diversas fases da obra. Caso 
passe dessa data sem que a fase esteja marcada executada, adiciona 
um aviso no quadro. 

 
 
Os avisos são todos dirigidos ao responsável da obra que é avisado como? 
 

4.3. Planos de Produção 

4.3.1. Planos de Produção 

Os planos de produção destinam-se a calendarizar a produção, ou seja, quando e o quê se vai 
produzir. Permitem registar os planos de produção e analisar desvios entre a produção estimada e 
a produção efectuada num determinado periodo de tempo. 
 
O plano corresponde ao cabeçalho de uma documento no qual se indica a data de início e a data 
de fim do planeamento e uma descrição. As linhas do plano de produção incluem o registo do plano 
e o registo da produção. No registo do Plano indica-se Produto, Quantidade Prevista, Data de Início 
Prevista e Data de Produção Prevista. No registo da Produção indica-se a Data Efectiva de Início, a 
Data Efectiva de Produção, Produto (pode ter sido substituido), Quantidade Efectiva e Obra (tipo e 
nº).  
 
Para facilitar o registo das obras concretizadas, na folha de obra existe um botão, que está activo 
quando a obra está na situação terminada, que permite lançar os dados da obra no plano de 
produção. O utilizador indica a que registo do plano pretende associar a obra e os dados da 
produção são registados no plano.  
 
Existe uma relação de 1 para 1 entre os planos e as folhas de obra, isto é, apenas posso associar 
um registo do plano a uma obra.  

4.3.2. Mapas de Produção 

Os mapas de produção têm como função a tipificar uma obra, em termos de materiais 
incorporados, operações realizadas e despesas efectuadas. O seu objectivo é facilitar o registo de 
obras quando se trata de produção em série.  
 
Para isso, devem ser criadas as seguintes funcionalidades: 
o Gerar mapa de produção a partir de uma folha de obra 
o Gerar folha de obra a partir de um mapa de produção 

 
Nos mapas de produção indica-se: 
o Produto a produzir 
o Quantidade a produzir 
o Materiais incorporados: código de artigo, quantidade 
o Operações realizadas: tipo, código, descrição, quantidade 
o Despesas realizadas 
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@@@ E o resto dos campos da linha da folha de obras como é que se preenchem??? Pede-se um 
a um ao utilizador? 
 

4.3.3. Consultas de Planos de Produção 

Permite verificar a implementação dos planos: 

Plano  Registo Produto Qtd Prevista 
Data Prevista 
Produção 

Qtd Produzida Desvio* Data Produção Atraso * 

 
Notas: 
* Apresenta a diferença entre a quantidade produzida e a qunatidade prevista, caso a data prevista de produção já tenha 
sido ultrapassada. 
** Apresenta os dias de atraso para datas previstas já ultrapassadas. Se a data de produção estiver preenchida apresenta o 
atraso face à data de produção. Caso contrário apresenta face à data de hoje. 

4.4. Rentabilidade do Pessoal/Máquinas 

Se os marmelos estão a trabalhar, e se registam o seu trabalho em obras (tipo x horas por dia) +e 
fundamental saber quantas horas/dia cada um consegue imputar a obras. 

4.5. Análises Por Produto 

As análises por produto permitem analisar: 

 O tempo médio de produção de uma unidade do produto  

 Custo médio de produção de uma unidade do produto 

 Operações que é necessário efectuar para realizar determinado produto 

4.6. Outros aspectos a ver 

Autos de Medição 
Ligações a sub-empreiteiros 
 

 


