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GERAR CONTA RATEIO / CENTRO DE CUSTO 
CCEMIGRCR 

 
 Explicação: Rotina que possibilita realizar cópia ou várias cópias das contas de rateio e contas do centro de 

custo já cadastradas, evitando que o usuário realize o cadastro manual das contas. Por meio de uma máscara 

(formato dos novos códigos) as contas podem seguir novos padrões de uma forma prática e automática. Esta 

máscara é criada pelo usuário no momento da cópia e define quais caracteres dos códigos serão mantidos, 

alterados ou excluídos nas novas contas. O mesmo se aplica as descrições das contas do centro de custo a serem 

criadas. 

 

 

 Para realizar essa operação acesse o módulo: Centro de Custo. 

 

 
 

 
 Em seguida acesse: Atualização > Gera conta rateio / Centro de custos. 
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 Será aberta a tela abaixo: 
 
 Gerar Contas de Rateio: Para gerar novas contas de rateio com base na já cadastradas, deixe marcada a 

opção (1) Conta de rateio, informe a (2) Conta de rateio incial e final, a ser considerada e a (3) Nova 

máscara. Depois disso basta clicar em OK para gerar as contas.  

 

 
 

(4) Flags: 

 Gera orçamento para as novas cta.rateio/c.custo: Selecionado esta opção serão gerados os orçamentos do 

mês atual e dos próximos 11 meses.  

 Utiliza os valores orçados das contas base: Selecionado esta opção serão gerados os orçamentos com 

valores iguais aos do orçamento da conta base.  

 Estrutura Completa: Selecionada esta opção será copiada toda a estrutura abaixo do centro de custo base 

sintético informado, incluindo os centros analíticos. 
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Nova máscara / Conta de rateio: 

Informar neste campo a nova máscara 

que será considerada para gerar a nova 

conta de rateio. Para gerar a nova conta 

de rateio deve-se preencher com "?" as 

posições que não serão alteradas e com 

os devidos caracteres o que será alterado. 

Exemplo: Para copiar o código 5.03.0001 

para 5.04.0001 o campo da máscara 

deverá ser preenchido com ???4????? , o 

ponto (.) também é considerado na 

contagem de caracteres. 
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 Gerar Centro de Custo: Para gerar novos centros de custos com base nos já cadastrados, deixe marcada a 

opção (1) Centro de Custo, informe o (2) Centro de Custo base, a ser considerado e a (3) Nova máscara. 

Depois disso basta clicar em OK para gerar as contas.  

 

 
 

(4) Flags: 

 Gera orçamento para as novas cta.rateio/c.custo: Selecionado esta opção serão gerados os orçamentos do 

mês atual e dos próximos 11 meses.  

 Utiliza os valores orçados das contas base: Selecionado esta opção serão gerados os orçamentos com 

valores iguais aos do orçamento da conta base.  

 Estrutura Completa: Selecionada esta opção será copiada toda a estrutura abaixo do centro de custo base 

sintético informado, incluindo os centros analíticos. 
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Nova Máscara / Centro de custo: 

Informar neste campo a nova máscara que 

será considerada para gerar o novo centro 

de custo. Para gerar o novo centro de 

custo deve-se preencher com "?" as 

posições que não serão alteradas e com os 

devidos caracteres o que será alterado. 

Exemplo: Para copiar o código 5.03.0001 

para 5.04.0001 o campo da máscara 

deverá ser preenchido com ???4????? , o 

ponto (.) também é considerado na 

contagem de caracteres. 
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