Acerto de Dias
Quando houver a necessidade de alterar a data do recebimento do aluguel, o usuário
MANAGER deverá fazer o acerto de dias via sistema. Siga abaixo o procedimento completo:

1) Acesse o contrato e faça as alterações necessárias na data de pagamento (Dia Vencto). Caso
seja necessário, poderá alterar também a data do “Recebe até dia”.

Ex.: Do dia 14 para o dia 20.

Ao clicar em OK, o sistema exibirá a mensagem abaixo:

Sim: ao escolher a opção Sim, o aluguel com vencimento dia 14 passará para o dia 20 e o
sistema irá cobrar o aluguel de 30 dias + acerto de 6 dias, conforme abaixo:

Não: ao escolher a opção Não, o sistema lançará o próximo vencimento do dia 14 para dia 20
do mês seguinte e informará o valor do acerto de dias. O responsável deverá fazer um Recibo
Especial do valor informado e o devido repasse ao proprietário.

2) Para fazer um Recibo Especial, clique no botão de atalho Recibo Especial -> Selecione o
Inquilino -> Clique em Novo -> Preencha as informações solicitadas -> Selecione a opção
Repassar -> Clique no botão Repasse -> OK.

O sistema exibirá as opções de repasse abaixo:

1 – Faz o repasse em Dinheiro e gera o Recibo.
2 – Faz o repasse em Cheque e gera o Recibo.
3 – Gera o repasse e o Recibo para pagamento posterior. A janela de impressão de Repasse
não será exibida, pois o mesmo deverá ser feito manualmente em outro momento. Esses casos

serão exibidos como “Rec Div” (Recibo Diversos) no relatório de “Quem pagar” do dia,
juntamente com os outros repasses.

Após selecionar uma das opções de repasse, o sistema abrirá o recibo do inquilino já baixado,
em duas vias, sendo uma do cliente e outra da imobiliária.

3) Posteriormente, basta fazer o repasse para o proprietário na data desejada. Pela opção de
“Recibos Especiais”, clique na opção “Alterar”, tire a seleção de “Lançar como previsão”,
selecione “Imprimir Cta Bancária” e clique em OK para gerar o Recibo de repasse para
proprietário.

