
4.3 - RECIBO AVULSO

Na opção <RECIBO AVULSO> do menu principal o sistema apresentará
a seguinte tela, figura 42:

Figura 42:

Informar:

1) Número da Conta de Custas;
2) Nome do Pagante; 
3) Valor: deverá ser em reais, onde o valor não deverá apresentar divisão
de milhar, somente os centavos, separados por vírgula. Exemplo
(1000,00). No campo inferior será apresentado, automaticamente, o valor
por extenso;
4) Pagamento através de;
5) Relativo a: informações complementares.

Clicar em <Gerar Recibo> para dar continuidade ao procedimento.
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4.4 - RELATÓRIOS

Na opção RELATÓRIOS  do menu principal estará disponibilizado as
seguintes opções conforme figura 43:

Figura 43:

Opções:

� Relatório das Receitas:
=> Conta de Custas Processuais: 

- Geral
- Devolvido Pelo Banco

=> Receitas Avulsas
� Atualização Monetária;
� Indicadores;
� Tabela de Custas.
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4.4.1 - Relatório das Receitas => Conta de Custas Processuais

No Relatório de Conta de Custas Processuais haverá as seguintes opções,
figura 44:

Figura 44:

Opções:

� Calculadas
� Quitadas
� Pendentes de Pagamento
� Devolvidas pelo Banco

Para visualizar o relatório, marcar o item desejado e especificar o Período.
Clicar em <Gerar Relatório>. Aparecerá na tela o relatório desejado, por
exemplo o Relatório de Custas Processuais: calculadas, figura 45, com
opção para imprimir.
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Figura 45:

4.4.2 - Relatório das Receitas => Receitas Avulsas

Este Relatório contêm as receitas, pertinentes à Contadoria, recolhidas ao
FUNEPJ e convênios.
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4.4.3 - Atualização Monetária

O Relatório de Atualização Monetária contêm os índices utilizados para
correção monetária, conforme orientação do artigo 96 do Código de
Normas. Informar o Período e clicar em <Gerar Relatório>, figural 49.
Aparecerá o relatório desejado com a opção imprimir, figura 50:
Figura 49:

Figura 50:
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4.4.4 - Indicadores

Este relatório contêm alguns índices utilizados nas contadorias (INPC,
VRTE e Salário Mínimo), organizados por ano. Para selecionar o período
desejado, clicar em Escolher Ano.

Figura 51:
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4.4.5 - Tabela de Custas

Este relatório contêm as tabelas de custas vigentes no ano escolhido,
figura 52. O sistema sempre trará como padrão o ano corrente. 

Figura 52:
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4.4.6 - Relatório das custas não pagas

Este relatório contêm a opção <Custas prévias sem preparo há mais de 30
dias> e <Custas pagas na Contadoria sem recolhimento há mais de 5
dias>, figural 53.

Figura 53:
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