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O Sistema GSAN - Apresentação 

O GSAN é um sistema de gerência de operações comerciais, administrativas, 

financeiras e de controle da execução de serviços internos e externos, específico para 

a área de saneamento básico dos municípios. 

O objetivo é dotar as prestadoras de serviços de abastecimento de água e coleta de 

esgotos de um software capaz de atender às complexas necessidades de informação, 

apoio na tomada de decisão e no combate a perdas de água.  

Com o GSAN é possível a disponibilidade imediata de implantação dos processos de 

cadastro, micro-medição, faturamento, arrecadação, cobrança, financeiro, execução 

de serviços, atendimento ao público, segurança e de informações gerenciais. 

A característica integradora do GSAN oferece mecanismos que facilitam a troca de 

informações com outros sistemas, como ERP e GIS. 

Arquitetura e operação totalmente WEB, com módulos passíveis de acesso a partir de 

dispositivos móveis e “smart phones”.  



Por funcionar no ambiente totalmente WEB, basta apenas um navegador instalado no 

computador. Com isso, não é necessário possuir estações de trabalho com grande 

capacidade de processamento. 

O GSAN funciona nos ambientes Windows e Linux e essa vantagem também se aplica 

na parte dos servidores. 

Sua arquitetura possibilita fácil adaptação, pois as regras de negócio estão em 

camadas isoladas e totalmente parametrizadas. 

Os relatórios implementados utilizam a tecnologia JasperReports, que permite a 

geração em formatos PDF, RTF, XLS e HTML, e possibilita o armazenamento e a 

disponibilização de forma simples por meio de recursos já disponíveis. 

Consultas e relatórios gerenciais utilizando a tecnologia de BI – Business Intelligence 

(OLAP), onde o usuário visualiza o relatório de forma analítica ou sintética, agrupando 

ou detalhando informações, permitindo a geração de gráficos e exportando os dados 

para planilhas eletrônicas. 

Todos os lançamentos contábeis referentes à área comercial são gerados 

automaticamente pelo GSAN diretamente no sistema de contabilidade ou através de 

meio magnético, os quais estão respaldados por relatórios. 



O software permite interligar diversas áreas como comercial, operacional e 

atendimento ao usuário, através da padronização e sistematização de informações 

gerenciais. 

O aplicativo pode ser adaptado a prestadores de serviços de pequeno, médio e grande 

portes, produzindo resultados positivos, na melhoria do fluxo da base de dados 

cadastrais dos usuários e de ocorrências de rotina, como cadastros, micromedições, 

faturamentos, arrecadação, cobrança, inadimplências, solicitações de serviços, entre 

outras possibilidades. 

O sistema propõe ser um instrumento de melhoria da gestão, elevando o desempenho 

e a eficiência dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

O Sistema se mostra também como uma ferramenta fundamental para auxiliar os 

prestadores de serviços de saneamento na melhoria da gestão das informações e 

atendimento. 



Características 

Banco de dados PostgreSQL, gerenciado em UML, podendo ser utilizado Oracle ou 

Microsoft SQLServer 

Operação integral em rede local ou intranet corporativa, podendo acessar 

informações remotamente, via protocolo TCP/IP em ambiente internet 

Pode rodar em base operacional Microsoft ou Linux 

Tecnologias JAVA, JSP, HTML, CSS, Hibernate, Struts e EJB, integradas ao servidor 

de aplicação JBOSS 

Concepção modular 

Acesso a informações por meio de dispositivos móveis, para serviços externos 

Integração permite acesso aos dados a partir dos vários setores operacionais 

envolvidos 



Benefícios 

As implantações são orientadas a partir do conhecimento das regras do negócio, 

baseadas em projeto 

A operação descentralizada permite lançamentos por qualquer funcionário 

autorizado da empresa, já que informações críticas somente são autorizadas após 

conferência e aprovação de um responsável munido de sua respectiva senha de 

acesso 

Consultas em tela e técnicas de geração de relatórios permitem a diminuição 

significativa de emissão de relatórios em papel, já que estes podem ser vistos em 

“preview” de tela antes de impressos 

Terminais de uso do sistema podem possuir baixa capacidade de processamento, 

porque o acesso ocorre via navegador (browser) 

Garante uma gestão integrada, ampla e eficaz de todas as funções desempenhadas 

pelas companhias de abastecimento de água e saneamento  



Servidor de aplicação (JBOSS) 

Internet - Intranet 

HTTP 

Navegador 

( Browser) 

Servidor BD 

Servidor Web 

Container (Tomcat) 

   Sistema GSAN 

Servlet Servlet 

Classes da aplicação 

APIs de JAVA 

Arquitetura WEB do sistema 



Módulos do sistema 

Cadastro 

Atendimento ao público / serviços 

Micromedição 

Faturamento 

Cobrança 

Arrecadação 

Gerencial 

Acesso e segurança 

Relatórios 

Dispositivos móveis e “smart phones” 

Ajuda (“Help”) integrado ao sistema 



Módulo de cadastro 

Neste módulo é desenvolvida a base dos dados de identificação dos pontos físicos das 

ligações de águas e de coleta de esgoto, e sua vinculação com as tabelas básicas de 

alimentação do sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe de 

tarifas; distritos/setores de abastecimento, bacia de esgotamento, município e regionais 

a que pertencem, bem como os dados de identificação dos usuários, pessoas físicas ou 

jurídicas, endereços da ligação e de cobrança, forma de cobrança. 

O sistema de cadastro de ligações irá prever e permitir, ainda, a vinculação com o 

cadastro imobiliário do município e com a companhia de eletricidade, contendo em cada 

registro referente a um imóvel (ponto de ligação/usuário) campo(s) específico(s) com a 

chave de identificação do mesmo no cadastro imobiliário do município e o número do 

contrato do cadastro da companhia de eletricidade (se disponível), de modo que se 

possa obter a captura ou registro de elementos básicos comuns que possam ser 

utilizados no sistema de faturamento, tais como: padrão do imóvel ou sua classificação 

na planta de valores, área construída e medida da testada do imóvel.  



Criação de entidades de cliente (pessoa física ou jurídica) e imóvel 

Após o cadastro do cliente, pode ser associado a um ou mais imóveis, evitando 

a repetição das informações 

Definição da relação com o imóvel como inquilino, proprietário ou responsável 

As pessoas físicas e jurídicas (funcionários, prestadores de serviço, agentes 

arrecadadores, etc) que se relacionam com o sistema podem também ser 

cadastrados 

Geração de informações gerenciais de cadastro 

Classes diferenciadas de tarifas 



Acesso ao sistema, onde são 
definidos nome de “Login” do usuário 
e senha 



Área geográfica que identifica um 
centro populacional, correspondendo 
a uma comunidade atendida pelos 
serviços de abastecimento de água.  



Conjunto de quadras correspondentes a 
uma subdivisão da planta esquemática da 
localidade, com o objetivo de estabelecer 
um zoneamento, tomando-se como base a 
quantidade de lotes.  



Área constituída por lotes adjacentes 
e limitada por logradouros ou por 
acidentes do terreno.  



Unidade administrativa da empresa, 
resposável por um conjunto de 
localidades. 



Espaço público reconhecido pela 
administração de um município, como 
avenidas, ruas, praças, parques, etc.  



Município em que a Companhia de 

Saneamento e Abastecimento atua, seja na 

sede municipal ou localidades, com 

qualquer dos serviços (abastecimento de 

água ou esgotamento sanitário), possuindo 

ou não um instrumento de formalização da 

delegação (contrato ou convênio). 



Responsável (proprietário ou inquilino) 

pela ocupação ou utilização do imóvel. 

Caso o responsável seja pessoa física, 

pode-se efetuar o cadastro na aba 

“Pessoa”, inclusive endereço(s) e 

telefone(s). 





Imóvel cujo ramal predial de água esteja 

conectado à rede de distribuição da 

Companhia de Saneamento e 

Abastecimento e por ela sendo abastecido 

e/ou esteja conectado à rede coletora de 

esgotamento sanitário. 



Cadastro de informações complementares, 

relativo ao imóvel. 

Note-se que todas as informações cadastrais, 

como perfil do imóvel, tipo de despejo, 

habitação, propriedade, etc, possuem módulos 

específicos de cadastro e manutenção. 



Cadastro da unidade organizacional da 

empresa de saneamento. 



CLIENTE_IMOVEL 

ZEIS 

LIGACAO_AGUA 

LIGACAO_ESGOTO 

SETOR_COMERCIAL 

GERENCIA_REGIONAL 

IMOVEL 

SISTEMA_ESGOTO 

LOCALIDADE 

CLIENTE 

PROPRIETARIO 

QUADRA 

SISTEMA_ABASTECIMENTO 

MUNICIPIO 

MICRORREGIAO REGIAO REGIAO_DESENVOLVIMENTO 

BACIA 

DIVISAO_ESGOTO 

DISTRITO_OPERACIONAL 

USUARIO RESPONSAVEL 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo de atendimento ao público / serviços 

O módulo de atendimento ao público realiza o registro, acompanhamento e controle 

das solicitações e reclamações, tanto do público externo quanto do interno (unidades 

da empresa de saneamento). 

A tramitação eletrônica funciona de modo similar aos encaminhamentos manuais e 

permite acompanhar o andamento de cada solicitação até a sua conclusão. O sistema 

também permite a programação e acompanhamento da execução dos serviços, bem 

como o registro dos materiais utilizados. 

Controle de tramitações e acompanhamento das solicitações 

Geração e programação de execução de ordens de serviço 

Informações de manutenção e abastecimento 

Programação, emissão e baixa de ordens de serviço 

Geração de relatórios gerenciais e operacionais 

Controle de vistorias externas 



Cadastro dos atendimentos às 

solicitações do público 



Continuação do cadastro dos 

atendimentos às solicitações do 

público. 

Podem ser anexados documentos 

digitais vinculados ao processo. 



Filtro de seleção e localização das 

informações cadastrais dos 

atendimentos às solicitações do 

público. 



Módulo de consulta dos 

registros de atendimento às 

solicitações do público. 

Todas as informações 

relacionadas podem ser 

consultadas, como: 

- Local da ocorrência 

- Solicitante 

- Última tramitação 

- Informações anexadas, etc 

Ordens de serviços podem ser 

geradas de forma autumática. 



Reativação do registro de 

atendimento e cadastro de 

tramitação. 



Geração de ordem de serviço 

a partir do cadastro dos 

atendimentos às solicitações 

do público 



Consulta de ordem de 

serviço. 



Módulo de cadastro das 

informações de instalação 

de hidrômetro. 



Módulo de cadastro das 

informações de substituição de 

hidrômetro. 



Cadastro das informações de 

remanejamento e retirada de 

hidrômetro. 



Módulo de cadastro das 

ligaçoes de água. 





Módulo de cadastro das 

ligaçoes de esgoto. 



Emissão de segunda via 

da conta pela internet. 



Módulo de micromedição 

Corresponde ao conjunto de atividades e procedimentos que visam a determinação do 

volume de água que flui através dos hidrômetros utilizados para a medição do consumo 

dos imóveis, fornecendo informações ao módulo de faturamento. 

Permite a validação dos números dos hidrômetros e controle de toda a vida útil do 

equipamento (instalação, substituição, manutenção e movimentação). 

 

Cadastro de hidrômetros 

Cadastro de rotas por coordenadas geodésicas (dispositivos móveis) 

Emissão seletiva de ordens de serviço 

Leituras e consumos com verificação de consistência 

Consultas parametrizadas para análise de exceções de leitura 

Rateio de consumo para as ligações com medição individualizada  



Além da coleta de dados de consumo, o sistema irá ainda permitir: o controle da 

segurança e da consistência dos dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou sonoros 

nos casos de inconsistências ou ocorrências fora de padrão; o registro de ocorrências; e 

o controle de ligações inativas (cortadas ou desativadas) existentes na rota, além de 

possibilitar o controle efetivo da produtividade dos leituristas.  

Este módulo também é responsável por todas as rotinas de controle físico dos 

hidrômetros da companhia, compreendendo, entre outros, os seguintes elementos: 

controle do estoque e situação dos hidrômetros existentes; hidrômetros disponíveis para 

uso; hidrômetros desativados; hidrômetros em manutenção; histórico da vida útil do 

hidrômetro (data de aquisição, data de instalação/reinstalação, datas de aferições, 

motivos e resultados, banco de dados com os volumes medidos de cada hidrômetro 

durante toda sua vida útil, outras ocorrências etc.) e a possibilidade de cadastramento 

de hidrômetros novos por lotes. 



Módulo de cadastro dos 

hidrômetros. 



Registro de movimentação de 

hidrômetros (controle físico 

de estoque). 





Resumo e histórico da medição 

e consumo no mês. 

Pode-se gerar avisos, relatório 

de análise e ordem de serviço 

de fiscalização. 



CLIENTE 

CONSUMO_ANORMALIDADE 

CONSUMO_HISTÓRICO 

CRONOGRAMA_MENSAL_FATURAMENTO_GRUPO 

FATURAMENTO 

GRUPO 

GERENCIA_REGIONAL 

HIDRÔMETRO 

HIDRÔMETRO_INSTALAÇÃO_HISTÓRICO 

HIDRÔMETRO_LOCAL_ARMAZENAGEM HIDRÔMETRO_MOVIMENTAÇÃ

O 

IMÓVEL 

LEITURA_ANORMALIDADE 

LEITURA_FISCALIZAÇÃO 

MEDIÇÃO_HISTÓRICO 

LIGAÇÃO_ÁGUA LIGAÇÃO_ESGOTO 

LOCALIDADE 

MEDIÇÃO_TIPO 

QUADRA 

RATEIO_TIPO 

ROTA 

SETOR_COMERCIAL 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo de faturamento 

Conjunto de atividades e procedimentos que visam a obtenção do volume e do valor 

da água fornecida e do esgoto coletado, bem como a cobrança de cada serviço 

indireto e posteriormente proceder à emissão das contas.  

Efetua os cálculos e a emissão das contas de consumo ou faturas de cobrança de cada 

período pré-definido, possibilitando ainda a revisão de erros localizados ou a 

reemissão de contas revisadas. O módulo formata as contas para impressão local ou 

remota (ambiente de terceiros) e formulários pré-impressos. 

Gera relatórios de controle financeiro/contábil do faturamento. Também permite a 

impressão simultânea de conta no ato da leitura do hidrômetro. 

Tabela de tarifas 

Composição dinâmica do grupo de faturamento 

Análise de anormalidades de leituras e consumos 

Refaturamentos 

Fiscalizações 



O Módulo de Faturamento compreende as seguintes funcionalidades: 

Inclusão/manutenção da tabela de tarifas 

Registro do cronograma de faturamento 

Execução de atividade de faturamento 

Simulação de faturamento de grupo 

Faturamento de grupo e refaturamento 

Cálculo dos valores de água e esgoto  

Simulação de cálculo da conta 

Emissão das contas 

Registro de vencimento alternativo 

Geração dos lançamentos contábeis  

Inclusão/exclusão de Débito a Cobrar 

Contrato de Demanda 

Geração de Guia de Pagamento 

Controle de documentos não entregues 

Inclusão/exclusão dos Créditos a Realizar 

Inclusão/manutenção da tabela de tipo de situação de faturamento 

Inclusão/manutenção da tabela de tipo de débito 

Fiscalização de Imóveis 

Geração das informações gerenciais de faturamento 



Cadastro de rotas para entrega de 

contas ao público. 

Rota corresponde a uma subdivisão de 

um setor comercial, compreendendo 

um conjunto de quadras. 



Cadastro de tipos de crédito e créditos a 

realizar. 

São valores a receber, em decorrência do 
faturamento dos serviços de abastecimento 
de água e coleta de esgotos (receita 
operacional direta) e dos outros serviços, 
tais como ligações, religações, conservação 
e reparo de hidrômetros acréscimos por 
impontualidade etc. (receita operacional 
indireta). 



Cadastro de tipos de débito e 

débitos a cobrar. 

Corresponde a valores devidos pelo 

usuário resultante dos serviços 

prestados pela companhia de 

saneamento e abastecimento. 



Corresponde a valores devidos pelo 

usuário resultante dos serviços 

prestados pela companhia. 





Registro do conjunto de parâmetros 
físicos, químicos, biológicos e 
microbiológicos que servem para 
avaliar a adequação de uma água 
para determinados fins. 



Cadastro manual de contas, 

registrando débitos gerados por 

fornecimento de água e/ou coleta 

de esgotos. 



Registro do conjunto de parâmetros 
físicos, químicos, biológicos e 
microbiológicos que servem para 
avaliar a adequação de uma água 
para determinados fins. 



Análise de exceções de leitura e 
consumo. 

Posteriormente pode-se gerar 
avisos, relatórios e ordem de serviço 
para fiscalização. 



Atualização de informações de 
faturamento. 



GUIA_PAGAMENTO 

CREDITO_REALIZADO CREDITO_A_REALIZAR 

TARIFA 

ITEM_FATURA FATURA 

DEBITO_CONTACORRENTE 

REFATURAMENTO 

DEBITO_COBRADO 

CONTA 

LIGACAO_AGUA 

LIGACAO_ESGOTO 

SETOR_COMERCIAL 

GERENCIA_REGIONAL 

IMOVEL 

LOCALIDADE 

CLIENTE 

PROPRIETARIO 

QUADRA 

USUARIO RESPONSAVEL 

HISTORICO_CONTA 

HISTORICO_SUSPENSAO_FATURAMENTO 

DEBITO_A_COBRAR 

AJUSTE_FATURAMENTO_IMEDIATO 

CRONOGRAMA GRUPO_FATURAMENTO 

REGISTRO_ATENDIMENTO ORDEM_SERVICO 

MOTIVO_PARALISACAO 

ROTA 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo de cobrança 

O Módulo de Cobrança foi concebido para que as ações de cobrança sejam 

acompanhadas durante todo o seu ciclo. A responsabilidade pelo débito pode ser 

atribuída ao inquilino, proprietário ou outro responsável, como também é permitido a 

transferência de débitos e o parcelamento e emissão de extrato de débitos. 

Efetua o controle das contas-correntes dos usuários, contemplando posições gerais 

sobre a dívida global e/ou individual por tipo de serviço ou de débito, acordos de 

parcelamentos, períodos de atraso, baixas de pagamentos em atraso, baixas por 

cancelamento de débitos e ajustes contábeis. 

Controle de documentos não entregues 

Clientes responsáveis por pagamentos 

Controle de débito automático 

Cobrança seletiva 

Parcelamento e transferência de débitos 

Controle de avisos e ordens / ações de cobrança 

Cobrança administrativa e judicial 

Quitação antecipada de financiamentos 













Parcelamento de 
débitos e processo de 
negociação. 















ITEM_COBRADO 

AVISO_COBRANCA 

NOTA_PROMISSORIA 

PARCELAMENTO 

GUIA_PAGAMENTO 

CREDITO_REALIZADO CREDITO_A_REALIZAR 

CONTA_BANCARIA 

DEBITO_COBRADO 

PAGAMENTO 

CONTA 

MOTIVO_NAO_ENTREGA_DOCUMENTO 

LIGACAO_AGUA 

LIGACAO_ESGOTO 

SETOR_COMERCIAL 

GERENCIA_REGIONAL 

IMOVEL 

LOCALIDADE 

CLIENTE 

RESPONSAVEL 
QUADRA 

USUARIO PROPRIETARIO 

HISTORICO_CONTA 

HISTORICO_SUSPENSAO_COBRANCA 

DEBITO_A_COBRAR 

COBRANCA_JUDICIAL_ADMINISTRATIVA 

FIRMA ADVOGADO 

COMANDO_ACAO_COBRANCA 

CRONOGRAMA GRUPO_COBRANCA 

ITEM_CRONOGRAMA 

ORDEM_SERVICO 

REGISTRO_ATENDIMENTO 

GUIA_DEVOLUCAO 

ITEM_COBRANCA_JUDICIAL_ADMINISTRATI

VA 

ITEM_PARCELADO 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo de arrecadação 

Este módulo destina-se ao controle da arrecadação das contas ou faturas emitidas 

contemplando todas as particularidades associadas, como a separação das receitas 

arrecadadas por período de referência; por estabelecimento arrecadador; regional, 

localidade ou distrito, categoria de usuários, por tipo de serviço prestado, originárias 

de parcelamento de débitos e multas. 

Corresponde ao conjunto de valores recebidos referente aos valores cobrados (faturas, 

parcelamentos e guias de pagamento), decorrentes dos serviços prestados pela 

Companhia de Saneamento. 

Inclusão e manutenção dos arrecadadores 

Controle dos avisos bancários 

Registro e acertos do movimento dos arrecadadores 

Fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores 

Encerramento da arrecadação do mês 

Geração dos lançamentos contábeis 

Controle de pagamentos não classificados 

Consulta de dados diários de arrecadação 







Consulta de resumo de 
valores diários registrados 
no sistema 















Registro de devolução 
de valor pago a maior 
pelo cliente dos 
serviços prestados. 



ITEM_COBRADO 

AVISO_COBRANCA 

NOTA_PROMISSORIA 

ITEM_GUIA_PAGAMENTO 

GUIA_PAGAMENTO 

CREDITO_REALIZADO 
CREDITO_A_REALIZAR 

CONTA_BANCARIA 

DEBITO_COBRADO 

CONTA LIGACAO_AGUA 

LIGACAO_ESGOTO 

SETOR_COMERCIAL 

GERENCIA_REGIONAL 

IMOVEL 

LOCALIDADE 

CLIENTE 

RESPONSAVEL 

QUADRA 

USUARIO PROPRIETARIO 

HISTORICO_CONTA 

DEBITO_A_COBRAR 

GUIA_DEVOLUCAO 

PAGAMENTO 

ARRECADADOR 

AVISO_BANCARIO 

DEDUCOES_AVISO 

HISTORICO_PAGAMENTO 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo gerencial 

Consolida as informações necessárias para o tomador de decisão, e tem como 

característica a integração com os demais módulos, facilitando o agrupamento das 

informações e a disponibilização das mesmas. 

Utiliza a tecnologia OLAP – On-line Analytical Processing, mantendo uma base de dados 

multidimencional que é apresentada em forma de cubo. São mantidas informações 

históricas, de forma a permitir uma análise global do desempenho da companhia ou 

empresa. 

Acompanhamento gerencial de todos os módulos anteriores, em especial a geração de 

relatórios analíticos periódicos de críticas de ocorrências, de informações financeiras e 

contábeis.  

Geração de relatório resumo da arrecadação 

Geração de relatório resumo de faturamento 

Análise de pendências 

Consulta comparativa entre pendência, faturamento e arrecadação 

Consulta resumo de anormalidades 



CATEGORIA 

SETOR_COMERCIAL 

GERENCIA_REGIONAL 

LOCALIDADE 

QUADRA 

SISTEMA_ABASTECIMENTO 

MUNICIPIO MICRORREGIAO 

REGIAO 

DISTRITO_OPERACIONAL 

ROTEIRO 

DADOS_DIARIO_ARRECADACAO 

DADOS_GERENCIAIS_MENSAL SITUACAO_AGUA 

SITUACAO_ESGOTO 

TIPO_CLIENTE 

TIPO_RESPONSAVEL 

TIPO_VOLUME_MINIMO_FIXADO 

ARRECADADOR 

DADOS_OPERACIONAIS 

HISTOGRAMA_AGUA HISTOGRAMA_ESGOTO 

VOLUME_PRODUZIDO VOLUME_DISTRIBUIDO 

FIRMA 

DADOS_MENSAIS_ROTEIRO 

RESUMO_ANORMALIDADES 

RESUMO_REFATURAMENTOS 

TIPO_DOCUMENTO 

PERCENTUAL_ESGOTO 

COMPARATIVOPENDENCIA__FATURAMENTO_ARRECADACAO 

RESUMO_ACOES_COBRANCA_CICLO 

RESUMO_PARCELAMENTO

S 

Relacionamento entre os módulos 



Módulo de acesso e segurança 

O Módulo de Segurança permite restringir os acessos ao grupo, ou a um usuário 

específico, possibilitando tratar permissões especiais individualmente. 

Projetado para assegurar que todas as operações realizadas pelos usuários sejam 

gravadas em um log, possibilitando a realização de auditorias e identificação de 

irregularidades. 

Informa o usuário sobre seu último acesso ao sistema, como também o prazo para 

expiração da senha. 



Cadastro de usuários 
do sistema. 



Cadastro de usuários do 
sistema, e respectivas 
características. 



Permissão Especial é uma ação, no sistema, 
que só determinados usuários poderão ter. 

Exemplo: Em parcelamento, na primeira 
aba, é perguntado se é para considerar os 
débitos a cobrar. Caso o usuário, que está 
fazendo esse parcelamento, tenha permissão 
para parcelar sem incluir débito a cobrar, 
marca sim ou não no parcelamento, caso o 
usuário não tenha permissão especial esse 
campo vem desabilitado. 
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