
Descrição da melhoria 

Foram adicionadas duas opções ao parâmetro de configuração de regras para recebimento de valores via 

integração bancaria (Baixa Automática).  

Estes parâmetros irão permitir realizar baixa parcial de títulos que estejam com valores abaixo do previsto 

para recebimento e também fora da tolerância especificada. 

  

Parâmetros 

A inclusão das novas opções de parâmetro poderá ser verificada no caminho abaixo:  

• Segurança >>Parâmetros >> Financeiro >> Parâmetros do Módulo Financeiro >> Contas a Receber 

 

 
  

Regras dos Parâmetros 

Abaixo segue uma breve descrição do funcionamento de cada parâmetro, tanto para recebimentos "a menor" 

quanto para recebimentos "a maior". 

A alteração realizada nesta melhoria diz respeito aos itens 2.4 e 2.5 das regras de recebimento a menor. 

Os demais parâmetros já existiam e não sofreram alterações. 

  

• Recebimentos a MAIOR 

1.1 - Não efetuar baixa. 

Não efetua a baixa caso o valor esteja diferente do esperado pelo sistema. 

1.2 - Efetuar baixa do valor excedente como Juros. 

Efetua a baixa e aplica o valor excedente como juros caso o valor recebido esteja dentro da tolerância 

informada. 

Quando o valor estiver fora da tolerância, não efetua a baixa. 

1.3 - Efetuar baixa do valor excedente como Acréscimos. 

Efetua a baixa e aplica o valor excedente como acréscimos caso o valor recebido esteja dentro da tolerância 

informada. 

Quando o valor estiver fora da tolerância, não efetua a baixa. 

  

• Recebimentos a MENOR 

2.1 - Não efetuar baixa 



Não efetua a baixa caso o valor esteja diferente do esperado pelo sistema.  

2.2 - Não efetuar baixa - Lançar tolerância como Desconto 

Efetua a baixa e aplica o valor faltante como desconto caso o valor recebido esteja dentro da tolerância 

informada. 

Quando o valor estiver fora da tolerância, não efetua a baixa. 

2.3 - Não efetuar baixa - Lançar tolerância como Abatimento 

Efetua a baixa e aplica o valor faltante como Abatimento o valor recebido esteja dentro da tolerância 

informada. 

Quando o valor estiver fora da tolerância, não efetua a baixa. 

2.4 - Efetuar baixa - Lançar tolerância como Desconto 

Caso o valor recebido esteja dentro da tolerância, baixa o título e lança a tolerância como desconto. 

Caso o valor recebido esteja fora da tolerância, baixa o título parcialmente (baixa parcial). 

2.5 - Efetuar baixa - Lançar tolerância como Abatimento 

Caso o valor recebido esteja dentro da tolerância, baixa o título e lança a tolerância como abatimento. 

Caso o valor recebido esteja fora da tolerância, baixa o título parcialmente (baixa parcial). 

  

 Exemplos de Utilização 

Abaixo são demostrados os resultados ocorridos após o processamento de baixa automática de arquivos 

bancários, para cada um dos parâmetros existentes. 

Nota: Para todos os recebimentos demonstrados, o valor esperado era de R$ 1000,00 e tolerância de R$ 

5,00. 

  

1 - Nome Parâmetro: Opção valor recebido MAIOR que o esperado 

 

1.1 - Opção: Não efetuar baixa 

 
  

1.2 - Opção: Efetuar baixa do valor excedente como Juros 

Recebido a MAIOR dentro  da tolerância 

 
  

Recebido a MAIOR fora da tolerância 

 
  

1.3 - Opção: Efetuar baixa do valor excedente como Acréscimos 

Recebido a MAIOR dentro da tolerância 



 
  

Recebido a MAIOR fora da tolerância 

  

  

2 - Nome Parâmetro: Opção valor recebido menor que o esperado 

 

2.1 - Opção: Não efetuar baixa 

 
  

  

2.2 - Opção: Não efetuar baixa - Lançar tolerância como Desconto. 

Recebido a menor dentro da tolerância 

 
Recebido a menor fora da tolerância 

 

 
2.3 - Opção: Não efetuar baixa - Lançar tolerância como Abatimento 

Recebido a menor dentro da tolerância 



 
Recebido a menor fora da tolerância 

 
  

2.4 - Opção: Efetuar baixa - Lançar tolerância como Desconto 

Recebido a menor dentro da tolerância 

 

 
  

Recebido a menor fora da tolerância 

 
2.5 - Opção: Efetuar baixa - Lançar tolerância como Abatimentos 

Recebido a menor dentro da tolerância 

 
  

Recebido a menor fora da tolerância 

 


