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RESUMO 

 

 Neste trabalho é apresentado o sistema SisPeças que é 

utilizado como ferramenta de controle interno para empresas de vendas de 

produtos e serviços, trazendo facilidade de acesso e segurança das 

informações.  

O sistema possui consultas em todas as telas apresentadas, fazendo 

assim se tornar um sistema com informações dinâmicas e de fácil acesso. 

 As movimentações têm como intuito facilitar o controle de vendas e 

compras feitas pela empresa, também possui controle sobre as contas a 

pagar e receber sendo possível informar pagamentos parciais e adicionar 

juros ou descontos nos valores recebidos, também existe um fluxo de caixa 

para que se torne mais acessível as entradas e saídas de valores na 

empresa.  

O sistema de backup traz um conforto maior de suas informações, 

onde é possível guardar esses arquivos em um processo simples dentro do 

sistema. 

Com o controle de acesso é possível limitar as informações que são 

transmitidas aos usuários, trazendo assim apenas as telas necessárias para 

cada funcionário com perfis de usuário pré-definidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Identificação do Sistema 

      O sistema foi denominado SisPeças, será um sistema para operações 

de controle interno da empresa, tendo como os principais módulos os 

cadastros de funcionários, clientes, produtos, serviços, vendas, compras, 

contas a pagar e receber e controle de estoque. 

 

1.2. Principais Características do sistema 

 

1.2.1. Módulo de Vendas 

       Através desse módulo será possível ter um total controle de todas as 

vendas efetuadas pela empresa. 

 

1.2.2. Módulo de Compras 

       Através desse módulo a empresa poderá cadastrar novas compras 

que são atualizadas automaticamente em seu estoque. 

 

1.2.3. Módulo de Contas a Pagar 

       Através desse módulo será possível controlar todas as contas a 

serem pagas a fornecedores e despesas em gerais. 

 

1.2.4. Módulo de Contas a Receber 

       Através desse módulo será possível controlar todas as contas que a 

empresa tem para receber, sobre as vendas de mercadorias e serviços ou 

receitas diversas. 

 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

2.1. Executar o sistema 

Para iniciar o sistema, é necessário que o usuário esteja no ambiente 

Windows e localizar o ícone do aplicativo SisPeças que está localizado na área 

de trabalho, e então, dar dois cliques sobre o mesmo para a inicialização do 

sistema. 
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2.2. Como obter auxílio  

Todas as telas possuem um botão de ajuda, clicando sobre ele 

abrirá o manual do usuário na determinada página baseado na tela em 

que foi pressionada, também pode ser utilizado o F10 no teclado como 

atalho. 

 

2.3. Funcionamento básico do sistema 

O sistema SisPeças segue uma linha de padronização de interface 

para cadastros e movimentações. As funções seguem um método 

semelhante em todo o sistema para campos obrigatórios, consultas, 

mensagens e botões.  

 

2.3.1. Barra de Ferramentas 

Quase todas as telas utilizam esse mesmo padrão de botões, 

possuindo apenas algumas exceções. Esses botões são liberados e 

bloqueados dependendo da tela que estiver sendo apresentada. 

Incluir (F1) – Abre uma nova tela para que seja feito um novo cadastro. 

Alterar (F2) – Leva para a edição o cadastro que estiver selecionado dentro da 

tabela. 

Salvar (F3) – Salva o cadastro que está preenchido na tela. 

Cancelar (F4) – Cancela o cadastro que está sendo preenchido no momento e 

direciona para a tela de pesquisa. 

Excluir (Del) – Exclui o cadastro selecionado. 

Pesquisar (F5) – Leva até a tela de consulta para buscar os cadastros. 

Ajuda (F10) – Abre a tela de ajuda do sistema, com informações sobre as telas 

e botões. 
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2.3.2. Telas de consulta 

Todas os módulos são abertos primeiro em tela de consulta que 

possuem um visual semelhante em todo o sistema, com filtros, campos 

de pesquisa e botão de imprimir, trazendo as informações dentro de uma 

tabela. 

 

2.3.3. Campos obrigatórios 

 

 

Todos os campos marcados com asteriscos pretos (*) são 

obrigatórios e sempre devem ser preenchidos antes de “Gravar”. Caso o 

usuário deixe os campos obrigatórios em branco e clique em “Gravar” o 

sistema apresenta uma mensagem de erro alertando que o campo está em 

branco.  

 

2.3.4. Filtros de pesquisa 

 

 

A função desse filtro é facilitar a pesquisa filtrando apenas pelo tipo 

selecionado.  
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3. MÓDULOS DO SISTEMA 

 

3.1. Login do sistema 

Tela onde é feita a validação do usuário e senha, baseado no usuário 

fornecido as funções dentro do sistema são bloqueadas ou liberadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usuário – Informe o usuário cadastrado dentro do sistema. 

 Senha – Informe a senha cadastrada dentro do sistema, é possível 

aperta o botão ENTER do teclado para que seja feito o acesso. 

 Botão Acessar – Aperte para que seja feita a verificação das 

informações fornecidas, caso elas estejam corretas, o sistema se abrirá, 

caso estejam incorretas, o sistema apresentará uma mensagem de erro. 

 Botão Sair – Aperte para que o sistema seja finalizado. 

3.2. Menu principal 

Sua principal função é mostrar todas as aplicações disponíveis no 

sistema para que o usuário possa acessa-las de maneira prática e rápida.  
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3.2.1. Lista de Menus 

Tem a função organizar os módulos e funções do sistema para 

que fique mais fácil de encontrar o que precisa 

 

 

3.2.1.1. Menu Arquivo 

Tem as funções que controlam como o acesso ao sistema é feito, 

como cadastro e consulta de usuário, o controle de acesso e um botão 

para sair do sistema. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Menu Cadastro 

Menu com os cadastros do sistema, com os principais na parte de 

cima em destaque e os cadastros que possuem menor importância na 

parte de baixo, sendo mais utilizados através de acesso por outras telas. 
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3.2.1.3. Menu Movimentações 

Menu com as movimentações do sistema, onde são feitos os 

controles de vendas, compras e contas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4. Menu Relatórios 

Menu onde são organizados os relatórios do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5. Menu Ferramentas 

Menu utilizado para acessar as ferramentas adicionais do 

sistema. 

 

 

 

 

3.3. Módulos de Cadastro 

Telas que são utilizadas para consultar e cadastrar as informações 

que serão utilizadas no sistema. 
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3.3.1. Tela de Consulta de Usuário 

Tela utilizada para verificar os usuários cadastrados dentro do 

sistema e a qual funcionário ele pertence. 

 

 Pesquisa – Preencha o campo com o funcionário que deseja encontrar, 

a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 

 

3.3.2. Tela de Cadastro de Usuário 

Tela usada para cadastrar os usuários do sistema, vinculando ele 

a um funcionário e atribuindo um Login e Senha. 
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 Funcionário – Utilize a setinha para selecionar um funcionário para ser 

vinculado, caso ainda não possua o cadastro de funcionário, utilize o 

botão com + para incluir. 

 Login – Informe o nome de usuário que o funcionário irá utilizar para 

acessar o sistema. 

 Senha – Informe a senha que o funcionário irá utilizar para acessar o 

sistema. 

 Repita a senha – Repita a senha digitada no campo acima para que 

não ocorram erros de digitação. 

 Nível – Informe o nível de acesso do usuário, caso ele seja 

Administrador não passará por nenhum tipo de validação e terá acesso 

total ao sistema, caso seja usuário deverá ser configurado os privilégios 

pela tela de ‘Controle de Acesso’. 

3.3.3. Tela de Consulta de Funcionário 

Tela utilizada para consultar os funcionários cadastrados, assim 

como também as informações sobre eles. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome do funcionário que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.4. Tela de Cadastro de Funcionário 

Utilizada para que seja feito cadastro do funcionário que é utilizado 

nas telas de movimentações como vendas, compras e no cadastro de 

usuário. 

 Nome – Informe o nome do funcionário nesse campo. 

 CPF – Informe o CPF do funcionário nesse campo, possui máscara e 

validação. 

 RG – Informe o RG do funcionário nesse campo. 

 Data de Nascimento – Informe a data de nascimento do funcionário 

nesse campo. 

 Tel Fixo – Informe o telefone fixo, possui máscara. 

 Tel Cel – Informe o telefone celular, possui máscara. 

 Salário Base – Informe o salário base do funcionário. 

 PIS/PASEP – Informe o número do PIS/PASEP do funcionário. 

 CEP – Informe o CEP do endereço do funcionário, possui máscara e 

preenche automaticamente os campos endereço, bairro, cidade e UF 

caso seja encontrado. 

 Endereço, Número, Bairro, Complemento, Cidade, UF – Informações 

de endereço do funcionário. 
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3.3.5. Tela de Consulta de Pessoas 

Tela utilizada para buscar as pessoas cadastradas no sistema, 

utilizando o campo de pesquisa e os filtros para encontrar mais 

rapidamente o que precisa. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da pessoa que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Tipo de Pessoa – Selecione se é Pessoa Física ou Jurídica para que 

seja aplicado um filtro na listagem. 

 Filtro – Selecione se a pessoa é um Cliente, Fornecedor ou se deseja 

que todas as pessoas sejam listadas. 

 Imprimir – Gera um arquivo para impressão com todas as informações 

que estiverem preenchidas na tabela. 

3.3.6. Tela de Cadastro de Pessoa 

Utilizada para cadastrar as pessoas ligadas ao sistema como clientes 

e fornecedores que são utilizados nas movimentações de venda e compra. 
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 Tipo de Pessoa – Caso informe física os campos CPF, RG e nome 

ficarão liberados, caso informe jurídica os campos Razão Social e CNPJ 

ficaram liberados. 

 Cliente/Fornecedor – Selecione qual o tipo de pessoa que está sendo 

gravada, importante para que seja listado corretamente nas compras e 

vendas. 

 Nome/Razão Social – Informe o nome ou a razão social baseada na 

escolha do ‘Tipo de Pessoa’. 

 CPF/CNPJ – Informe o CPF ou CNPJ baseado na escolha do ‘Tipo de 

Pessoa’, esse campo possui validação. 

 RG – Informe o RG caso tenha escolhido o ‘Tipo de Pessoa’ como 

Física. 

 Tel Fixo – Informe o telefone fixo da pessoa. 

 Tel Celular – Informe o telefone celular da pessoa. 

 E-mail – Informe o e-mail da pessoa. 

 Contato – Informe o contato da pessoa, ou seja, quem poderá ser 

contatado caso necessário. 

 CEP – Informe o CEP do endereço da pessoa, possui máscara e 

preenche automaticamente os campos endereço, bairro, cidade e UF 

caso seja encontrado. 

 Endereço, Número, Bairro, Complemento, Cidade, UF – Informações 

de endereço da pessoa. 

3.3.7. Consulta de Peças e Serviços 

Cadastro das peças e serviços que posteriormente serão utilizados 

nas movimentações do sistema, também é possível visualizar o estoque o 

valor de venda e compra do produto. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da peça ou serviço que 

deseja encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Categoria – Selecione a categoria do item que está buscando, peças, 

serviços ou todos os itens cadastrados. 
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 Imprimir – Gera um arquivo para impressão com todas as informações 

que estiverem preenchidas na tabela. 

3.3.8. Cadastro de Peças 

Tela onde são feitos os cadastros de peças e serviços que serão 

utilizados na compra e venda. 

 Categoria – Escolha o tipo de item que está sendo cadastrados, sendo 

alterados os campos ativos baseado nessa opção. 

 Nome da peça – Informe o nome da peça que está sendo cadastrada. 

 Valor de Venda – Determine o valor de venda do produto, também é 

alterado quando feito uma compra e adicionado a ‘Margem de Lucro’, 

valor esse que será trazido automaticamente ao adicionar o produto a 

uma venda. 

 Quantidade – Processo automático ao ser dado entrada (compra) ou 

saída (venda) de produtos no sistema. 

 Marca – Aperte na setinha para que apareça a lista das marcas 

cadastradas, caso ainda não tenha a marca, aperte no botão de ‘+’ logo 

à frente do campo para cadastrar. 

 Unidade de Medida – Aperte na setinha para que apareça a lista das 

unidades de medidas cadastradas, caso ainda não tenha a marca, 

aperte no botão de ‘+’ logo à frente do campo para cadastrar. 

 Linha – Aperte na setinha para que apareça a lista das linhas de 

veículos cadastradas, caso ainda não tenha a marca, aperte no botão de 

‘+’ logo à frente do campo para cadastrar. 
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3.3.9. Cadastro de Serviços 

Tela que aparece ao selecionar ‘Serviço’ no campo ‘Categoria’. 

 Nome do Serviço – Informe o nome do serviço que está sendo 

cadastrado. 

 Valor do Serviço – Informe o valor do serviço, valor que será 

automaticamente trazido na tela de ‘vendas’ ao adicionar o serviço. 

 

3.3.10. Consulta de Condições de Pagamento 

Tela de consulta das condições de pagamento cadastradas no 

sistema. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da condição ou prazo que 

deseja encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.11. Cadastro de Condições de Pagamento 

Tela utilizada para cadastrar as condições de pagamento. 

 Nome Condição – Informe o nome da condição de pagamento, será 

utilizado para facilitar a busca na tela de vendas e compras. 

 Prazo – Informe a quantidade de parcelas que será utilizada nessa 

condição de pagamento. 

 Intervalo – Informe o intervalo em dias para que as parcelas sejam 

geradas. 

 

3.3.12. Consulta de Formas de Pagamento 

Tela utilizada para consultar as formas de pagamento cadastradas no 

sistema 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da forma de pagamento 

que deseja encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra 

digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.13. Cadastro de Forma de Pagamento  

Tela utilizada para cadastrar as formas de pagamento. 

 Forma de Pagamento – Informe uma forma de pagamento para ser 

adicionada ao sistema, é trazida automaticamente nas movimentações 

de compra e venda. 

 

3.3.14. Consulta de Linha de veículos 

Tela utilizada para consultar as linhas de veículos cadastradas no 

sistema. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da linha que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.15. Cadastro de Linha de Veículos 

Tela utilizada para cadastrar uma linha de veículos. 

 Linha – Informe o nome da linha de veículos. Ex.:  Acessórios. 

 Descrição – Informe uma descrição para facilitar a busca na tela de 

pesquisa. 

 

3.3.16. Consulta de unidade de medida 

Tela utilizada para consultar as unidades de medida cadastradas no 

sistema. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o nome da unidade de medida que 

deseja encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.17. Cadastro de unidade de medida 

Tela utilizada para cadastrar as unidades de medidas no sistema. 

 Nome da Unidade de Medida – Informe o nome da unidade de medida 

que está cadastrando. 

 Sigla – Informe a sigla da utilizada na unidade de medida. 

 

3.3.18. Consulta de Marcas 

Tela utilizada para consultas as marcas cadastradas no sistema. 

 Pesquisa – Preencha o campo com a marca que deseja encontrar, a 

busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.3.19. Cadastro de Marcas 

Tela utilizada para cadastrar uma marca de produtos no sistema. 

 Marca – Informe o nome da marca que deseja cadastrar no sistema. 

 

3.4. Movimentações 

 

3.4.1. Consulta de Compras 

           Tela utilizada para consultar as compras cadastradas, em branco as 

que ainda estão em aberto e verde as que já foram finalizadas. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o funcionário ou data que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Filtros – Selecione os cadastros que deseja que sejam exibidos; 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.4.2. Cadastro de Compras 

Tela utilizada para cadastrar as compras do sistema, também 

adiciona estoque e gera contas a pagar. 

 Funcionário – Informe o Funcionário responsável pela compra. 

 Fornecedor – Informe o Fornecedor responsável pelos produtos. 

 Data da Compra – Informe a data da compra, caso nenhuma seja 

informada a data de hoje será utilizada. 

 Cadastrar compra antiga – Marque esse campo para que a data de 

compra seja liberada para edição. 

 Forma Pagamento – Informe a forma de pagamento utilizada na 

compra. 

 Prazo – Informe o prazo de pagamento utilizado na compra, importante 

para ser geradas as parcelas na tela de contas a pagar. 

 Margem de Lucro – Informe a margem de lucro nos produtos da 

compra, esse valor será atualizado automaticamente dentro do cadastro 

de peças. 

 Produto – Informe o produto para ser adicionar a compra. 

 Quant – Informe a quantidade que está sendo adquirida do produto. 

 Valor Unit – Informe o valor unitário do produto, será feito o cálculo 

automático para definir o valor total. 

 Total da Compra – Valor total da compra baseado no valor total dos 

produtos. 
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3.4.3. Consulta de Vendas 

Tela utilizada para consultas as vendas cadastradas no sistema, 

também diminui a quantidade em estoque e gerar contas a receber. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o funcionário ou data que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Filtros – Selecione os cadastros que deseja que sejam exibidos; 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 
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3.4.4. Cadastro de Vendas 

Tela utilizada para cadastrar as compras do sistema, também 

controla o estoque e gera contas a receber. 

 Funcionário – Informe o Funcionário responsável pela venda. 

 Cliente – Informe o Cliente que está adquirindo os produtos. 

 Data da Venda – Informe a data da venda, caso nenhuma seja 

informada a data de hoje será utilizada. 

 Cadastrar venda antiga – Marque esse campo para que a data de 

venda seja liberada para edição. 

 Forma Pagamento – Informe a forma de pagamento utilizada na venda. 

 Prazo – Informe o prazo de pagamento utilizado na venda, importante 

para ser geradas as parcelas na tela de contas a receber. 

 Peças e Serviços – Marque a opção para que sejam exibidos os itens 

correspondentes. 

 Produto – Informe o produto para ser adicionar a venda. 

 Quant – Informe a quantidade que está sendo vendida do produto. 

 Valor Unit – Informe o valor unitário do produto, será feito o cálculo 

automático para definir o valor total. 

 Total da Compra – Valor total da venda baseado no valor total dos 

produtos. 
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3.4.5. Consulta de Contas a pagar 

Tela utilizada para consultar as contas pagar e verificar a situação em 

que se encontram através de informações de situação e marcação por 

cores. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o a descrição ou valor que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Filtros – Selecione as contas que deseja que sejam exibidas; 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 

 Baixar Conta – Seleciona a conta que deseja efetuar a baixa e aperte 

no botão baixar conta, a situação será mudada para ‘Pago’ e receberá 

uma cor Verde. 

3.4.6. Cadastro de Contas a pagar 

Tela utilizada para incluir manualmente contas a pagar no sistema. 

 Situação da Conta – Informe se a conta está em aberto ou se já foi 

quitada. 

 Data prevista de pagamento – Informe a data de vencimento da conta. 

 Valor da Conta – Informe o valor da conta. 

 Descrição – Descreva algo sobre a conta para que facilite a consulta. 
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3.4.7. Consulta de Contas a Receber 

Tela utilizada para consultar as contas a receber e verificar a 

situação em que se encontram através de informações de situação e 

marcação por cores. 

 Pesquisa – Preencha o campo com o a descrição ou valor que deseja 

encontrar, a busca é feita automaticamente a cada letra digitada. 

 Filtros – Selecione as contas que deseja que sejam exibidas; 

 Imprimir – Gera um PDF com todas as informações que estiverem 

preenchidas na tabela. 

 Baixar Conta – Seleciona a conta que deseja efetuar a baixa e aperte 

no botão baixar conta, será aberto a tela ‘Pagamento’. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor – Informe o valor que deseja abater da conta, caso o valor 

informado seja menor que o valor total, será apresentado uma 

mensagem se deseja fornecer desconto no pagamento, caso o valor 

seja maior que o valor total será apresentado uma mensagem 

perguntando se deseja acrescentar esse valor como juros. 
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3.4.8. Cadastro de Contas a Receber 

Tela utilizada para cadastrar manualmente as contas a receber no 

sistema. 

 Situação da Conta – Informe se a conta está em aberto ou se já foi 

quitada. 

 Data prevista de pagamento – Informe a data de vencimento da conta. 

 Valor da Conta – Informe o valor da conta. 

 Descrição – Descreva algo sobre a conta para que facilite a consulta. 

3.5. Relatórios 

Todos as telas de geração de relatórios possuem um visual 

semelhante, onde é possível selecionar a data de Início e Fim para que o 

período seja baseado. 

3.5.1. Compras no período 

Relatório que mostra as compras feitas dentro do período de tempo 

selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 Início – Informe a data inicial do período. 

 Fim – Informe a data final do período. 

 Botão Gerar Relatório – Aperte em gerar relatório para que seja feita a 

listagem baseadas nas datas informadas. 
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3.5.2. Vendas no período 

Relatório que mostra as vendas feitas no período de tempo 

selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Contas a pagar no período 

Relatório que mostra as contas a pagar dentro do período de tempo 

selecionado. 
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3.5.4. Contas a receber no período 

Relatório que mostra as contas as receber dentro do período de 

tempo selecionado. 
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3.5.5. Fluxo de caixa 

Relatório que mostra as movimentações feitas dentro do sistema com 

entrada e saídas de valores dividido por datas. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Ferramentas 

 

3.6.1. Backup 

Tela utilizadas para que seja feito um backup dos dados cadastrados 

no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerar Backup – Pressione o botão gerar backup para que as 

informações sejam gravadas automaticamente dentro da pasta do 

sistema. 
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3.6.2. Restaurar 

Tela utilizada para restaurar os dados que anteriormente foram feitos 

backup. 

 

 

 

 

 

 

 

 Botão ... – Utilize para encontrar o caminho de onde está armazenado o 

backup. 

 Botão Restaurar – Pressione o botão restaurar quando o caminho 

estiver apontado, o processo será automático e pode demorar alguns 

minutos. 

3.7. Controle de acesso 

Tela utilizada para controlar e limitar o acesso dos usuários do 

sistema, liberando quais módulos será possível utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usuário – Selecione o usuário que deseja fazer o controle de acesso. 

 Botão Listar – Lista as funções do sistema para que seja liberado ou 

bloqueado o acesso. 
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 Botão Salvar – Salvar as configurações atuais das permissões. 

 Perfis de Usuário – Selecione um perfil de usuário para que as opções 

sejam marcadas automaticamente. 

 Funções – Lista as funções que existem no sistema e que são 

controladas. 

 Permissão – Marque para que o usuário tenha acesso a função. 
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