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Relatórios 

 

O acesso ao portal do sistema Master Manager possui relatórios, onde é possível ao usuário visualizar informações 

referentes a um determinado projeto. O menu para o acesso a estes relatórios encontra-se ilustrado na imagem 

abaixo. 

 

 

 

Para gerar um relatório, o usuário deve sempre informar o projeto ao qual se refere. Esse campo é apresentado 

na imagem a seguir. Observar que os campos em destaque são filtros que podem ser usados para a geração do 

relatório, sendo que os campos “período” e “projeto” são de preenchimento obrigatório. O relatório gerado pode ser 

disponibilizado tanto para visualização na tela, quanto visualização no formato Excell. 
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• Relatório lançamentos financeiros  

Neste relatório o usuário consegue gerar uma relação de todos os lançamentos executados no projeto. 

 

 

 

A cada lançamento, é possível visualizar o saldo parcial do projeto. Ao final do relatório, o sistema mostra 

valores totais, para o período selecionado de: contas a pagar pendentes, impostos pendentes, provisões 

a pagar. Observar nesta imagem que o valor do saldo parcial final, subtraído dos valores acima exibidos 

em vermelho, irá apresentar o valor total do saldo disponível. Também é mostrado o total de contas a 

receber e provisões a receber. Visualizar também que o somatório do saldo disponível e dos valores de 

contas a receber e provisões a receber resulta no saldo total do projeto. 
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• Relatório lançamentos financeiros resumo 

Nesse relatório, o objetivo é apresentar os valore totais do projeto, não considerando seu período. O total 

de contas a pagar disponibilizado no exemplo, é o total de contas a pagar não pagas. Este relatório permite 

ao usuário visualizar o saldo disponível e o saldo total, não considerando o período do projeto. 
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• Relatório lançamentos financeiros projeto 

Observar na imagem disponível que nesse relatório, todos os lançamentos efetuados são exibidos na 

listagem, incluindo os lançamentos de aplicação e resgate. 

 

 

• Relatório lançamentos financeiros projeto 

Nesse relatório todos os lançamentos serão exibidos na listagem, inclusive lançamentos de aplicação e 

resgate.  
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• Relatório de pedidos de compra 

Nesse relatório serão exibidos os pedidos de compra, para o projeto e período selecionados. A lista gerada 

fornece ao usuário informações referentes aos pedidos, tais como: fornecedor, entrega ou não do pedido 

efetuado (entrega em), o nome do responsável, na fundação, pelo pedido de compra realizado 

(responsável) e a existência de contas a pagar, para um determinado pedido de compra. 

  

 

 

• Relatório de rubricas 

A lista de rubricas e sub rubricas orçamentárias, com os valores aprovados no projeto e totais referentes à 

execução, são apresentados neste relatório. Observar que nesse relatório, não existe filtro por período. 

Desta forma, na imagem a seguir, os valores apresentados são valores totais. 
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• Relatório de saldos 

Este relatório apresenta ao usuário um resumo das rubricas dos projetos, com o saldo total de cada rubrica. 

 

 

 

 


