
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Efetuar lançamentos e pagamentos dos valores que compõem o salário do profissional
(proventos e descontos)
• Visualizar histórico dos pagamentos efetuados ao profissional
• Controlar empréstimos efetuados a profissionais

Essa janela do sistema é utilizada para lançar, detalhadamente, os itens que compõem os
pagamentos efetuados a profissionais. Para melhor aproveitamento dessa função, sugerimos
que observe as instruções abaixo, reduzindo, assim, o tempo que seria utilizado para lançar
cada item que compõe o valor pago.

(Antes de lançar o pagamento ao profissional, efetue o cadastro dos seguintes itens no
cadastro de cada profissional (aba PROFISSIONAIS, botão CADASTRO):

• Percentuais de adiantamento e de desconto de Vale Transporte: Aba VÍNCULO &
CONTRATO, quadro CONTRATO, campo CARGO, botão [...}, coluna PERCENTUAL.
• Valores de Salários e Benefícios (proventos e descontos): Aba SALÁRIO &
BENEFÍCIOS, quadro HISTÓRICO SALARIAL e quadro BENEFÍCIOS.
CLIQUE AQUI para mais informações.

Para que os itens do pagamento ao profissional sejam carregados automaticamente na janela
de PAGAMENTOS, sugerimos que sejam cadastrados os LANÇAMENTOS DA FOLHA, por meio
da aba PROFISSIONAIS, botão CAD.LANÇ.FOLHA.
CLIQUE AQUI para mais informações.

IMPORTANTE SABER!
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações
automáticas do sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo-a-Passo ou Guia de
Referência, disponíveis para aquela janela.

Aba: PAGAMENTO

Botão: LUPA
Seleciona o profissional a quem será efetuado o pagamento.

http://cicom.com.br/video-aula/profissionais/pdf/prof-cadastro_novo.pdf
http://cicom.com.br/video-aula/profissionais/pdf/prof-cad_lanc_folha.pdf


Botão: NOVO
Adiciona um novo pagamento ao profissional.  Ao clicar nesse botão e
selecionar uma opção, automaticamente serão carregados, na grade logo
abaixo, os lançamentos e valores que foram lançados no CADASTRO do
Profissional, na aba SALÁRIOS & BENEFÍCIOS, quadro BENEFÍCIOS.

A coluna VALOR R$ permite alterações. Sugerimos, porém, que mantenha os valores
atualizados na Aba SALÁRIOS & BENEFÍCIOS do cadastro do profissional.

Botão: LANÇAMENTO
Adiciona outros lançamentos que não foram
carregados automaticamente na grade.

Para que os lançamentos da Folha apareçam
nessa grade, é necessário que estejam marcados
como BENEFÍCIO, no Cadastro de Lançamentos
da Folha.
CLIQUE AQUI para mais informações.

Quadro: RESUMO DO PAGAMENTO
Permite a visualização do total de PROVENTOS e DESCONTOS, bem como o VALOR A PAGAR,
calculados de acordo com os lançamentos efetuados na grade.

PROVENTOS: Valores que comporão o valor a ser pago ao profissional.
Ex.: Salário, Hora Extra, Adicional noturno, Adicional de Insalubridade,
Comissão, entre outros.

DESCONTOS: Valores que serão diminuídos do valor a ser pago ao
profissional.
Ex.: Atrasos, Faltas, INSS, Adiantamento, Vale transporte, entre outros.

Campo: Data Pagamento
Seleciona data em que o pagamento foi efetuado.

Campo: Meio de Pagamento
Seleciona a forma de efetuar o pagamento.

Campo: Banco/Conta a ser debitado
Seleciona por qual conta o pagamento foi efetuado.

Campo: Observações
Permite adicionar observações no lançamento do pagamento.

Botão: LANÇAR PAGAMENTO
Salva informações do pagamento efetuado.

Os lançamentos de pagamentos efetuados nessa janela irão automaticamente para a janela
MOVIMENTAÇÕES da aba FINANCEIRO.

https://www.sistemacicom.com.br/pap/156


Aba: EMPRÉSTIMO
Controla os valores de empréstimo efetuados a profissionais e as
respectivas devoluções.

Atualmente o Sistema só disponibiliza a função de
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS A PROFISSIONAIS com a
opção de desconto em folha de pagamento.

Quadro: FILTROS
Filtra os empréstimos cadastrados de acordo com a
opção selecionada.

Quadro: TOTAL NA GRADE
Mostra os valores totais de empréstimo e os valores a
descontar de acordo com o filtro definido.

Quadro: EMPRÉSTIMOS
Mostra os empréstimos efetuados

ao profissional selecionado de
acordo com o filtro definido.

Quadro: PAGAMENTOS DO EMPRÉSTIMO
SELECIONADO
Mostra os valores dos descontos cadastrados para o
empréstimo selecionado no quadro EMPRÉSTIMOS,
em situação PAGO ou EM ABERTO, de acordo com
o filtro definido.

O desconto do empréstimo será considerado
quando o pagamento do profissional for lançado e
serão carregados os valores de desconto referente ao mês da folha de pagamento.

Botão: PARCELAR VALOR A PAGAR
Lança previsão de desconto parcelado, do valor do empréstimo selecionado no
quadro EMPRÉSTIMOS.

Botão: NOVO
Lança previsão de descontos aleatórios, do empréstimo selecionado no quadro
EMPRÉSTIMOS.

Aba: HISTÓRICO

GRADE:
Mostra todos os pagamentos efetuados ao profissional selecionado.

Coluna: Det. (detalhes)
Clicando no botão [+], acessará a
grade LANÇAMENTO, onde mostrará
o detalhamento dos valores lançados
na aba PAGAMENTO.


