
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 13/12 a 14/12/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Marina Kelen Dornela de Souza Sgromo           Cargo: Assistente Administrativo Financeiro   
Documento nº: MG-14.558.075                                      Tipo de documento: Identidade   

 
Dados da viagem: 
 
Evento: Treinamento Implanta CAU/MG                               Local: Sede Implanta – Brasília DF 

Data de início: 13/12/2022                                                     Data de término: 14/12/2022   

 

Justificativa da viagem: Participação no Treinamento Implanta direcionado ao CAU/MG  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

Primeiro dia Treinamento Implanta – 13/12/2022 
 

 Apresentação inicial do Módulo de Compras e Contratos com as principais funcionalidades e após houve discussão sobre como 
implantar a ferramenta de acatar pagamentos através do módulo de Compras e Contratos. A Instrutora do Curso Adriana Lacerda 
se comprometeu a gerar uma ocorrência sobre o prazo para inclusão de assinaturas digitais também no módulo de Compras e 
Contratos e ficou de enviar um retorno ao CAU/MG. Após houve discussão sobre à possibilidade de adequação do módulo de 
Compras e Contratos a Nova Lei de Licitação e fazer a atualização do módulo com os novos formulários exigidos pela legislação. 
A Instrutora solicitou ao CAU/MG que enviasse a documentação que utiliza para análise pela equipe do Implanta Informática. 
Houve discussão sobre a funcionalidade de repactuação no módulo de Compras e Contratos que atualmente não vem sendo 
utilizada pelo CAU/MG. 

 Apresentação sobre a funcionalidade de alerta para o vencimento dos contratos e envio de e-mail aos Fiscais de Contrato 
automaticamente através do módulo de Compras e Contrato o que atualmente não é utilizado. O setor de Compras acompanha 
os vencimentos através do sistema, mas confecciona e envia manualmente os e-mails aos Fiscais dos Contratos. Além disso foi 
apresentada a funcionalidade de criação de alerta para o percentual de execução do contrato também com o envio de alerta por 
e-mail aos fiscais dos contratos. 

 Explicação sobre as tabelas do módulo de Compras e Contratos que elas não integram automaticamente com o módulo do 
SISCONT sendo necessário realizar a atualização diretamente no módulo de Compras e Contratos sobre as modalidades criadas 
pela nova Lei de Licitações. 

 Apresentação sobre o módulo de almoxarifado e o CAU/MG foi orientado que para realizar a adequação de saldos é necessário 
realizar um inventário de todo o estoque e utilizar a ferramenta do SIALM de inventário e realizar todos os ajustes necessários e 
verifica o impacto desses ajustes na Contabilidade. Após foi apresentada a funcionalidade de Pedidos Online e as suas formas 
de utilização. 

 Exemplificação da utilização da ferramenta de acatar pagamentos através do módulo de Compras e Contratos e os reflexos no 
módulo SISCONT, como o pagamento é enviado através do módulo de compras e como ele aparece para o financeiro realizar 
os pagamentos. 

 Breve apresentação do módulo de Projetos e Ações que está sendo desenvolvido pela Implanta informática. 
 Apresentação do módulo de Assinaturas digitais onde a instrutora explicou que primeiramente é necessário realizar o download 

do módulo assinador. Após é necessário criar um fluxo de assinaturas onde é realizado o cadastro de quais responsáveis vão 
assinar os documentos gerados no sistema SISCONT e após será necessário enviar os documentos do SISCONT para assinatura 
no módulo de assinaturas digitais. 



 

 

Segundo dia Treinamento Implanta – 14/12/2022 
Time Implanta: Paloma e Rafael 
Apresentação das equipes e funcionalidades de cada um 
 
AUTOMATIZAÇÃO DA RECEITA 

 Configurações – Importações da Receita – Preenchimento Obrigatório 

 Empresa terceirizada para montagem da conversão do arquivo 

 Trabalhar em área de homologação 

 Geração de arquivo XML 

 Funcionalidade > Ferramentas > Integração 

 Rotina a ser gerada à noite (Programação de Rotina) 

 Existem relatórios de conferência com filtros específicos 

 Demonstrações de layouts de relatórios e outras experiências 

 Funcionalidade desfazer processamento 

 Quando do início do processo comunicar à Implanta para que eles participem do processo 

 Criar Cronograma de implantação do projeto 

 Solicitar à Implanta o envio do Layout e arquivo base auxílio 

 
AUTOMATIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 

 É um ctrl C + ctrl V do processo de automatização da receita 

 Solicitar à Implanta o envio do Layout e arquivo base auxílio 

 A contratação de empresa terceirizada deve atender ao serviço de conversão do arquivo de receita e folha de pagamento  

 Efetuar configurações antes 

 Despesas > Importação > Folha de Pagamento 

 Realizar a implantação do projeto da folha de pagamento primeiro porque ele é mais simples 

 
PAGAMENTO EM LOTE – RELAÇÃO DE CRÉDITO – PREENCHIMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 

 Verificar convênio no banco para relação de créditos 

 Dentro do cadastramento do fornecedor tem que preencher a opção dentro da aba Outros de “utilizar ficha de compensação” 

 Peneirar a base de dados de fornecedores 

 Definir redesenho de atividades internamente 

 Preencher configuração das relações de crédito antes 

 Despesas > Relações de Créditos > Nova 

 Filtros e opção de agrupamento 

 Relação de crédito de Conferência e Relação de Crédito Oficial são as opções 

 Após relação de crédito oficial gera o arquivo REM 

 Tela de cadastro de relação de crédito – preenchimento do número do convênio (Tabelas > Contas bancárias) 

 Despesas > Importações > CNAB – Importa o arquivo retorno e processa 

 Sistema preencherá o código de autenticação na baixa de pagamento 

 Despesas > Relatórios > Comp de autenticação bancária é o relatório para conferência das autenticações registradas 

 O campo ocorrência no relatório do retorno traz o retorno do CNAB 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
 Configurações: Despesas > Conciliações Bancárias 

 Marcar a flag de contabilização automática de taxas e tarifas 

 Tabelas > Contas Bancárias – preencher parâmetros no fim da página 

 Importação do extrato. Ferramentas > Conciliação Bancária > Importação do Extrato 

 Existe a opção de trabalho manual de localização ou automática 



 

 

 Copiar o histórico de origem do extrato e vincular histórico extrato 

 Há possibilidade de expandir o vínculo e aceita-lo ou não 

 Relação de Lançamentos não conciliados 

 
PROJETO PAPEL ZERO 

 Configurações SISCONT – Liberar quais documentos deverão ser assinados com certificado 

 Cadastro do Fluxo no Módulo Assinatura Digital 

 Ferramentas > Documentos assinados com certificado digital 

 Enviar solicitação de incluir Nota de Recolhimento de Tributos e Disponibilidade Orçamentária para assinatura digital. 

 Solicitar à Implanta a opção do Flag para “Gerar o Processo Consolidado” onde o sistema aglutinaria a baixa com os arquivos 

anexados à exemplo no compras e contratos dentro do processo: Imprimir Processo 

ALERTAS E LEMBRETES 
 Verificar permissões para Marina e Ivan sobre aparecer os alertas no siscont 

 Ferramentas > Lembretes e adicionar 

 É uma agenda tradicional! 

 
SISPAD 
Detalhamento de atividades específicas e direcionadas para a usuária Marilene Carvalho. Apresentação de rotinas que serão alvo de 
desenvolvimento mais amplo por parte do CAU/MG. 
 
 
Propostas que ficaram do evento: 
 

 Proposta de Modelo de Gestão fazendo uso de simplicidade, realização, propósito, cultura, ferramentas simples e priorização 
 Promover seminário interno de Planejamento Estratégico 

 

 
Avaliação do evento: 
 
Evento bastante proveitoso. O CAU/MG possui muitas possibilidades de automação de processos e de melhor aproveitamento das 
funcionalidades dos mais diversos módulos Implanta. Trouxemos também muito trabalho a ser realizado em todas as frentes de 
modernização de atividades internas da área administrativa financeira. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 
Data: 14/12/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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