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Versão 1.7.5.363 de 01/12/2004 
 

1. Foi incluído um aviso de verificação de versão do Gerenciador de Banco de Dados 

FIREBIRD ao entrar no sistema, a partir da próxima versão o sistema não vai entrar se 

o FIREBIRD não estiver na versão correta, nesse caso deverá ser feito um contato com 

o suporte para a devida atualização. Caso a mensagem não apareça, significa que o 

sistema está com a versão correta. 

2. Implementada uma opção  no Relatório de Devedores com Reajuste 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Devedores/Devedores com Reajuste), para 

aplicar os juros levando em consideração a multa. 

 

Opção para 
somar a 
multa para o 
calculo de 
juros.
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3. Implementada uma opção no Cancelamento de Baixa de Recibos para excluir as 

baixas com erro de Baixa CNAB. 

4. Impl

aber

Reci

5. Impl

seqü

(Rela

orde
Opção
ementada uma janela mensagem automática, na caso de existirem cobranças em 

to na Baixa de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/Baixa de 

bo). 

ementada a opção de omitir os lançamentos provenientes de recibos e ordenar por 

ência de lançamento no Relatório de Diário de Lançamentos 

tórios/Financeiro/Extrato/Diário), nesse caso o relatório não terá quebra por filial 

nando os lançamentos por condomínio, data e seqüência de lançamento. 
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6. Retirada a crítica de número de usuários e dias para o fechamento de saldo de 

condomínio (Financeiro/Funções Diversas/Fechamento de Saldo). 

7. Alterado o Diário de Lançamento modelo Analítico por Condomínio 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Diário de Lançamento) para, quando o 

complemento for maior que espaço reservado no relatório, imprimir na próxima linha. 

8. Para melhor entendimento, foi alterada a descrição das opções de calculo de CPMF 

(Financeiro/ Funções Diversas/Cálculos Diversos): a opção Acumular CPMF deverá ser 

usada quando existir um processo de cálculo efetuado e deseja-se aproveitar o mesmo 

lançamento para refazer o cálculo; a opção Agrupar CPMF deverá ser usada quando 

se deseja fazer somente um lançamento, independente das contas correntes de origem 

para o cálculo. Quando o tipo de administração do condomínio for conta própria o 

sistema sempre fará o lançamento levando em consideração a conta corrente do 

condomínio. 

9. Corrigido o Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico), pois 

quando imprimia o complemento e fornecedor não estava separando as informações. 

Opção para não 
exibir 
lançamentos de 
recibos e 
ordenar por 
seqüência. 

Descrições 
das opções 
alteradas. 
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10. Corrigido o Balancete REC/PAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/REC-PAG), pois 

quando existiam dois recibos baixados para a mesma unidade, usando a opção 

agrupar por recibo aparecia a mesma unidade duas vezes. 

11. Corrigida a Baixa de Recibos CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa 

CNAB), pois quando o campo dias de retenção era negativo e a data de pagamento 

era numa sexta-feira o sistema criticava a data de pagamento como inválida. 

12. Corrigida a interface de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher), pois quando 

clicava no botão baixa abria a tela de emissão de cheques. 

13. Corrigido o botão de baixa corrente na Baixa de Recibos, pois não estava baixando o 

recibo. 

14. Seguindo orientação do manual de cobrança da CEF, foi alterada a composição da 

linha digitável e do código de barras. 

15. Seguindo orientação do manual de cobrança do Banco do Brasil, foi alterada a 

composição da linha digitável e do código de barras. 

 

Versão 1.7.5.362 de 01/11/2004 
 

1. Acrescentadas as informações de todos os recibos constantes da baixa na Tela de 

Baixa de Recibo Unitária (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo). 

 

2. Alteradas as telas de Emissão de Etiquetas para escolher o modelo desejado através 

de uma caixa de seleção, corrigida a impressão das etiquetas nos modelos 6281, 6282 

e 6283. 

 

Tabela com os 
recibos 
constantes da 
Baixa. 
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3. Alteradas as posições dos resumos de contas a pagar com e sem cheque, no Relatório 

de Saldos Disponíveis (Relatórios/Financeiros/Outros/Saldos Disponíveis). 

4. Implementada a opção de emitir o Relatório de Transferência de Itens 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Transferência de Itens) filtrando pela data da 

baixa ou pela data de lançamento em conta corrente, acrescentada também a coluna 

data de lançamento no mesmo relatório. 

5. Corrigida a impressão do complemento no Extrato por Data 

(Relatórios/Financeiros/Extrato/Por Data), nas opções agrupar unidade e mostrar 

fornecedor. 

6. Corrigida a emissão de Carta de Devedores (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Devedores/Emissão de Cobrança), pois estava invertendo o posicionamento 

de Data Inicial e Data Final. 

7. Alterada a totalização da distribuição financeira nos Balancetes REC/PAG e Analítico 

(Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG e Analítico), para respeitar a forma de 

Seleção do modelo de 
etiqueta. 

Opção para 
altera o filtro 
de data. 
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cadastro da distribuição, acrescentado o campo descrição da conta no agrupamento de 

unidades do Balancete REC/PAG Bureaux. 

 

Versão 1.7.5.361 de 04/10/2004 
 

1. Corrigida a Emissão de Recibo Laser, pois não estava saindo o termo quitado quando 

escolhia a opção para imprimir recibos baixados. 

2. Alterado o tipo de ocorrência para normal no lançamento automático de ocorrências 

através da emissão de Carta de Cobrança (Financeiro/Devedores/Emissão de Carta de 

Cobrança). 

3. Corrigida a Impressão do Logotipo do Banco na Emissão de Recibo Laser 

(Financeiro/Contas a Receber/Emissão de Recibos). 

 

Versão 1.7.5.360 de 23/09/2004 
 

1. Implementado o campo data inicial na Emissão de Carta de Cobrança 

(Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Emissão de Cobrança), esse campo 

determina qual a faixa inicial de vencimento em que os recibos serão impressos na 

carta. 

2. Por motivo de segurança no processo de baixa de recibos, foi alterada a Baixa de 

Recibos CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/Baixa de Recibo CNAB) para não 

aceitar importação de um novo arquivo, enquanto o arquivo anterior não for 

processado. 

3. Corrigida a tabulação na emissão de etiquetas no modelo 6280. 

Para a correta impressão desse modelo de etiqueta, é preciso que o tipo de papel 

padrão da impressora seja Letter ou Carta. 

4. Corrigido Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes), pois não estava 

imprimindo o consumo. 

5. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a 

Receber/Devedores/Devedores com Reajuste), pois apresentava uma mensagem de 

erro quando a cotação do índice informado para a correção monetária não estava 

preenchida e calculava a multa errada quando listava mais de uma unidade. 

 

Versão 1.7.5.359 de 10/09/2004 
 

1. Implementada a opção de impressão dos itens do recibo no Relatório de Crítica de 

Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibos). 

2. Implementada a opção de não numerar os débitos provenientes de recibos 

(devoluções) no Balancete Rec/Pag (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RecPag). 

3. Acrescentado o assistente de inclusão de unidades na tela de rateio 

(Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Rateio). 
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4. Alterada a tela de baixa de recibo (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/Baixa de 

Recibo), para passar para o próximo registro na opção de editar recibos com erro de 

valor da baixa CNAB. 

5. Implementada uma opção para não imprimir o Saldo Geral do Fechamento de Saldos 

no Balancete Analítico/Sintético (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico/Sintético). 

6. Implementada uma opção para não imprimir os campos de assinatura na emissão do 

Recibo de Entrada Por Faixa (Relatórios/Outros/Recibos de Entrada por Faixa). 

7. Corrigido o Relatório de Cadastro de Conta (Relatórios/Cadastrais/Conta), pois não 

estava gerando informações. 

8. Corrigida a tela de Cadastro de Unidade (Administração/Condomínio/Unidade), pois 

quando clicava no botão de atalho para o Procurador não apontava para o Procurador 

corrente. 

 

Versão 1.7.5.357 de 20/08/2004 
 

1. Visando adaptar o sistema à nova legislação que altera a forma de retenção dos 

impostos referentes à Lei 10.833, foram feitas as seguintes alterações no sistema: 

a. No Cadastro de Parâmetros (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), será 

utilizado o campo valor dos parâmetros 145, 146, 147 e 148, para determinar o 

teto de isenção para retenção de impostos que, segundo a alteração da 

legislação, limita em R$ 5.000,00 por período de apuração. 

 

Ao inserir 
unidades no 
rateio, a tela 
do assistente 
abrirá 
automaticame
nte. 
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b. No lançamento de contas a pagar, só será retido o valor do imposto no caso do 

valor acumulado no período ultrapassar ao limite estabelecido para retenção, o 

valor base para o calculo e o valor da retenção será proporcional aos valores já 

retidos no período, ou seja, se o mesmo fornecedor já tiver retenção no 

período o valor da próxima retenção será proporcional ao segundo lançamento 

de contas a pagar. 

 

Vale ressaltar que, a alteração na legislação, diz respeito somente aos impostos inclusos na Lei 

10833 (PIS, COFINS e CSLL), com relação aos demais impostos a forma de calculo continua a 

mesma. 

Campos para 
determina o 
valor limite para 
retenção dos 
impostos. 

O valor base e 
o valor do 
imposto serão 
proporcionais 
aos valores 
acumulados 
no período. 
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2. Implementada a opção de imprimir o cheque em formulário contínuo em seis ou oito 

linhas por polegadas (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão de Cheques), para 

configuração desse parâmetro basta acessar os parâmetros de configuração da 

impressora na interface de emissão de cheques. Esse parâmetro é útil na configuração 

de emissão de cheques, pois os modelos de formulários podem variar conforme o 

banco. 

3. Implementado o botão limpar na interface de Baixa de Recibo CNAB 

(Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa CNAB), ao selecionar as datas de 

pagamento e crédito o usuário poderá excluir os recibos importados, que não foram 

baixados. 

Escolher a 
opção configurar 
Impressora. 

Opção  para 
imprimir o cheque 
no modo oito 
linhas por 
polegada, caso 
não esteja 
marcado o cheque 
será impresso em 
seis linhas por 
polegada. 
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4. Implementada mensagem de erro ao cancelar Baixa de Voucher em que o CPMF já 

esteja calculado (Financeiro/Contas a Pagar/Cancelamento de Baixa de Voucher). 

5. Corrigido o sincronismo entre o lançamento de voucher e a baixa de voucher no caixa. 

6. Corrigido o lay-out do Extrato por Data na opção Agrupar Unidade 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato por Data), pois quando não tinha 

unidade identificada no lançamento de conta corrente, o sistema imprimia [0] no campo 

unidade. 

7. Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Importação), 

pois não estava importando corretamente o campo data de vencimento. 

 

Versão 1.7.5.356 de 12/08/2004 
 

1. Implementada a opção de imprimir o status da unidade (jurídico, normal, etc.) no 

Relatório de Devedores Analítico/Sintético (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Devedores), além de acrescentar a informação no cabeçalho quanto à opção 

usada para impressão do relatório. 

Opção para 
imprimir o 
status da 
unidade. 

Botão para 
limpar os 
recibos da 
baixa. 
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2. Implementada a opção de imprimir uma coluna extra com os valores com desconto no 

Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de 

Recibos). 

3. Implementado o Relatório de Autorização de Débito em Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Voucher/Liberação – opção Autorização de 

Débito C/C), esse relatório pode ser útil no caso do banco aceitar essa modalidade de 

pagamento sem a necessidade de emissão de cheque. 

 

4

5

6

7

Opção para 
imprimir 
coluna de 
desconto. 
Modelo.
. Acrescentado o campo Fornecedor no Relatório de Contas a Pagar por Condomínio 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Condomínio). 

. Corrigida a interface de Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Baixa Direta), pois apresentava erro ao filtrar alguns lançamentos. 

. Corrigir a interface de Baixa de Recibos Unitária, pois ao editar os recibos com erro de 

baixa CNAB não estava mostrando os itens do recibo e ao passar pelo campo data do 

pagamento, estava alterando o valor de pagamento. 

. Feitas alterações no novo componente de gerenciamento de relatórios para corrigir 

alguns problemas: a) para melhor visualização dos relatórios, foi retirada a parte de 



Base Condomínio – Implementações 
 

14

gerenciamento de páginas e pesquisa; b) ao clicar no botão imprimir, tanto para a tela 

quanto direto para a impressora, o sistema abrirá automaticamente a caixa de dialogo 

de configurações da impressora. 

Versão 1.7.5.355 de 04/08/2004 
 

1. Implementada a opção de ordenar os lançamentos de contas a pagar por código de 

condomínio no Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente). 

2. Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis), 

pois estava apresentando erro ao selecionar os grupos de saldo. 

3. Corrigido o erro ao abrir a tela de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento). 

4. Corrigido o problema no Assistente de Autorizações (Financeiro/Contas a 

Pagar/Autorização), pois alguns lançamentos não estavam sendo mostrados. 

 

Versão 1.7.5.354 de 31/07/2004 
 

1. Feita uma alteração no sistema para adaptação ao novo código civil, no que diz 

respeito à multa diária. De acordo com a nova legislação que entrará em vigor, no caso 

da multa diária por atraso de pagamento o limite máximo será de dez por cento, 

independente da quantidade de dias em que o condômino esteja em atraso. Para que o 

sistema funcione adequadamente basta usar o seguinte procedimento: O critério de 

cobrança (Financeiro/Tabelas/Critério de Cobrança) deverá ser alterado para se 

adaptar à nova determinação. Além da multa diária, deverá ser incluído um novo item 

de multa, com a quantidade de dias limite para atingir os dez por cento. 

 

A baixa de recibos será feita normalmente, sendo que, ao aplicar esse cri

diária será calculada até o limite de trinta dias (o exemplo usa trinta dias porque a

de 0,33%), a partir desse limite será considerado o segundo critério de multa. A ap

juros não será alterada. 

 

Novo item de multa, com 
limite de dias máximo 
para atingir os dez por 
cento. Nesse exemplo a 
quantidade de dias é 
trinta, pois o percentual 
da multa diária é de 
0,33%.
tério a multa 

 multa diária é 

licação dos 
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2. Implementado um novo relatório de taxa de administração (Previsão de Taxa de 

Administração), nesse relatório as informações referentes à Taxa de Administração, 

Material de Expediente e ISS, serão baseadas no cadastro de contrato de 

administração dos condomínios, possibilitando assim a emissão de uma prévia antes 

de efetivar o calculo da taxa de administração. Para maiores detalhes, procure o nosso 

setor de suporte. 

 

Versão 1.7.5.353 de 20/07/2004 
 

1. Feita uma modificação no sistema para permitir a atualização somente através da 

senha do administrador (máster), além de forçar a saída do sistema ao terminar o 

processo (Utilitários/Reconstruir Tabelas). 

2. Implementada uma opção para sair somente os Condomínios com saldo negativo, no 

Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis). 

 

3. Adicionados os campos Complemento da Unidade, Nome do Condômino e Nome do 

Condomínio na interface de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Cancelamentos/Baixa de Recibo). 

4. Melhorada a interface de Cancelamento de Geração de Recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Cancelamento/Geração de Recibos), os lançamentos de contas a receber 

poderão ser selecionados (um ou mais). 

 

Só imprime 
condomínios 
com saldo 
negativo. 

Ao clicar no botão “Aplicar 
filtro”, serão demonstrados no 
Grid todas as gerações de 
recibo que poderão ser 
cancelados, de acordo com 
faixa de seleção. 
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5. Adicionados os campos Condomínio Inicial e Condomínio Final na interface do 

Relatório de Extrato de Conta Corrente por Chave 

(Relatórios/Financeiros/Extratos/Extrato por Chave). 

6. Implementada a opção de imprimir os códigos do Condomínio e da Unidade no Recibo 

Laser (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Impressão de Recibos). 

7. No Relatório de Transferência de Item (Relatórios/Contas a Receber/Transferência de 

Item), foi criada uma opção para geração de arquivo padrão para seguradora, essa 

opção e útil na troca de informações entre a administradora e a segurador no caso dos 

movimentos de seguro opcional. Os arquivos serão gerados seguindo o padrão abaixo: 

8. Feita uma alteração no lançamento de Contas a Pagar para, dar a opção de recalcular 

o imposto (Retenção Lei 10.833) na alteração do valor de contas a pagar. 

9. Adicionados os campos nosso número e dígito do nosso número no arquivo remessa 

do Banco Bradesco (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa). 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação dos 

arquivos gerados, junto ao BRADESCO. 

Ao clicar no botão 
“Processar”, serão 
canceladas todas as 
gerações 
selecionadas no Grid. 
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10. Adicionado o campo fornecedor no Relatório de Voucher Liberação (Financeiro/Contas 

a Pagar/Voucher/Relatórios). 

11. Altera a impressão do Recibo Laser do Banco Real para imprimir o código da agência 

com quatro dígitos. 

12. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Recibos Baixados), pois não estava ordenando corretamente as unidades. 

13. Corrigida a interface de Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa 

de Recibo), pois quando o item de juros no critério era aplicado a partir do primeiro dia 

em atraso, o sistema não estava apresentando essa opção para a baixa. 

14. Acrescentados modelos de carta de devedores (Word) para importação de dados 

através de arquivos gerados pelo sistema. Para baixar os modelos, basta entrar na 

página de download com o seu login e senha, clicar no link Arquivos/Manuais/Modelo 

Carta Devedores Condomínio. 

 

Versão 1.7.5.352 de 02/07/2004 
 

1. Implementada a impressão de 2a. via de recibo quitado (Financeiro/Contas a 

Receber/Impressão do Recibo), basta marcar a opção Imprimir Recibos Baixados,

nesse caso no campo valor sairá a mensagem quitado.

2. Implementada a opção de selecionar as chaves que não serão impressas no Relatório 

de Extrato por Chave (Relatórios/Financeiros/Extrato/Por Chave), basta digitar as 

chaves no campo Não Imp. Chave.

Opção para 
imprimir 
recibo 
baixado. 

Campo para 
selecionar as 
chaves que não 
sairão no relatório.
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3. Implementado o módulo de cancelamento de cheque de contas a pagar 

(Financeiro/Contas a Pagar/Cancelamento de Cheque). 

4. Implementado o módulo de Cancelamento de Baixa de Recibo por Cheque Devolvido 

(Financeiro/Contas a Receber/Cancelamento/Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. 

Devolvido), o cancelamento feito por esse módulo não irá excluir os lançamentos do 

conta corrente, alterando somente o status do recibo para emitido e fazendo um 

lançamento de contra partida no conta corrente. 

 

5. Implementada a opção de impressão sintética do Relatório de Devedores com 

Reajuste (Financeiro/Contas a Receber/Devedores com Reajuste), basta selecionar a 

opção imprimir sintético. Também foi acrescentado um novo campo para calculo de 

honorários de execução, com esse campo poderá ser aplicada mais uma taxa de 

honorários sobre o total do débito, incluindo os honorários normais. 

 

Campos para seleção 
dos recibos. 

Opção para 
impressão 
do relatório 
sintético. 

Campos para 
identificação da contra 
partida. 
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6. Implementada a opção de imprimir ou não os grupos com saldo de abertura, 

fechamento e sem movimentação no período selecionado, no Relatório de Saldos 

Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis). 

7. Implementada a opção de agrupar o resumo de contas a pagar com e sem cheque 

emitido no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), o 

relatório também foi modificado para sair o nome do condomínio em todas as páginas, 

além da impressão da conciliação bancária no formato fonte maior. 

Honorários de 
Execução. 

Opção para imprimir 
grupos de saldo sem 
movimentação. 
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8. Implementada a opção de numerar as despesas no Relatório de Extrato por Data 

Agrupado por Unidade (Relatórios/Financeiros/Extrato/Por Data). No mesmo relatório 

foi alterado o modo de impressão do fornecedor para sair na mesma linha do 

complemento. 

 

9. Corrigida a interface de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro/Conta Corrente), 

pois em alguns casos não estava aceitando o campo código simplificado. 

10. Corrigida a impressão do Balancete RECPAG, pois quando selecionava a opção 

agrupar recibos em alguns lançamentos não imprimia o complemento do lançamento. 

11. Corrigida a geração de arquivo bureaux do balancete RECPAG 

(Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), pois estava imprimindo alguns valores de 

crédito no registro de débito. 

12. Corrigida a gravação de ocorrências do gerenciamento de senhas dos processos de: 

Geração de Recibos, Cancelamento de Geração de Recibos, Cancelamento de 

Impressão 
do resumo 
de contas a 
pagar com 
cheque. 

Opções para 
numerar despesas. 
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Voucher, Cancelamento de Emissão de Cheques, Cancelamento de Recibos, Baixa de 

Recibos por Condomínio, Fechamento de Saldos e Cancelamento de Fechamento de 

Saldos. 

13. Corrigido o Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancete/Analítico) na opção 

demonstrativo/agrupar unidade, pois quando selecionava a opção de exibir o 

fornecedor e não existia o fornecedor no lançamento não imprimia a referência e o 

complemento. 

14. Corrigido o Relatório de Condômino, pois não estava respeitando a seleção do relatório 

por condomínio. 

 

Versão 1.7.5.351 de 22/06/2004 
 

1. Implementada a opção de escolher os valores válidos para baixa de recibo 

(Financeiro/Contas a Receber/Baixa de Recibos), de acordo com os itens não 

obrigatórios do recibo, facilitando o processo de baixa. 

2. Implementado o módulo para emissão de recibos do Banco BANE

(Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo). 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a h

recibos gerados, junto ao BANESPA. 

3. Corrigida a interface de baixa de voucher (Financeiro/Contas a Pa

pois o botão processar não estava habilitado para usuários que n

4. Corrigido o cadastro de contas (Financeiro/Tabelas/Contas), pois 

permitindo o cadastro de sub contas. 

5. Corrigido o cadastro dos dados para reajuste do contrato de adm

(Administração/Condomínio/Contrato de Administração), pois não

acesso aos campos. 

 

Ao preencher o 
critério de baixa 
serão 
apresentados os 
valores válidos. 
SPA 

omologação dos 

gar/Voucher Baixa), 

ão fossem máster. 

não estava 

inistração 

 estava permitindo o 
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Versão 1.7.5.350 de 08/06/2004 
 

1. Implementados os campos Grupo de Saldo inicial e final no Relatório de Saldos 

Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis), além de uma opção para separar o 

resumo de contas pagar pelos lançamentos que possuam cheques emitidos. 

2. Acrescentada mais uma linha de assinatura no Rec

(Relatórios/Outros/Recibo de Entrada por Faixa). 

3. Alterada para opcional a impressão de lançamentos

do período no Balancete RECPAG (Relatórios/Fina

RECPAG). 

4. Implementada a opção de retirar o cabeçalho de de

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analíti

5. Corrigido o Balancete Analítico no modo demonstra

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analíti

não tinha informação, o relatório saia sem a referên

alterado o campo data para sair somente o dia do la

opção para sair a distribuição financeiro com e sem

6. Acrescentada uma opção para sair ou não o cabeç

Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balanc

7. Corrigida a ordenação do Relatório de Recibos Baix

Condomínio/Unidade e Condomínio/Seqüência. 

8. Retirado o Botão Incrementar da interface de Apura

Receber/Apuração). 

9. Corrigida a interface de Bureaux de Balancete Sinté

(Relatórios/Financeiros/Bureaux/Balancete Sintético

apresentava mensagem de erro. 

Grupos de 
Saldo, inicial e 
final. 
Separa 
Contas a 
Pagar com 
cheque 
ibo de Entrada em Conta Corrente 

 de contas a pagar baixados fora 

nceiros/Balancetes/Balancete 

spesa no Balancete Analítico 

co). 

tivo com agrupamento de unidade 

co), pois quando o complemento 

cia;  No mesmo relatório foi 

nçamento, além de colocar uma 

 cabeçalho. 

alho da distribuição financeiro no 

etes/RECPAG). 

ados nas opções 

ção (Financeiro/Contas a 

tico 

), pois ao abrir pela segunda vez 

emitido.
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10. Estendida a opção de lançamento automático de ocorrências na geração de devedores 

para arquivo WORD. 

11. Corrigido a interface do Balancete Analítico 

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analítico), pois quando selecionava a 

opção percentual com demonstrativo marcado, apresentava mensagem de erro de 

divisão por zero. 

12. Corrigida a segunda coluna dos Relatórios de Etiquetas modelo 6281. 

 

Versão 1.7.5.349 de 31/05/2004 
 

1. Foram implementadas três opções de ordenação dos lançamentos de contas a pagar 

na interface de voucher assistente (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente). 

 

2. Implementada uma opção na emissão de carta de cobrança (Financeiro/Contas a 

Receber/Devedores/Emissão de Cobrança), para não emitir carta de cobrança para 

unidades que estejam com o status jurídico, acrescentada também a opção para 

desabilitar o lançamento de ocorrências na emissão da carta. 

 

3. Implementada a opção de imprimir o nome do condômino no Relatório de Recibos 

Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos Baixados). 

 

4. Alterada a interface do Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios/Outros/RecDesp 

Financeira) para não exibir a mensagem de lançamento em conta corrente na abertura, 

também foi acrescentada a opção de demonstrar o resumo (Taxas e etc.). 

Opções para 
ordenar por nº 
lcto., vencimento 
ou nome do 
condomínio. 
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5. Alterado o demonstrativo de contas a pagar no Balancete Rec/Pag  

(Relatórios/Financeiros/Balancete/RecPag) para demonstrar em aberto os lançamentos 

que forem baixados após o período selecionado. 

6. Colocado o código do condomínio ao lado do nome no Recibo Laser 

(Relatórios/Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo). 

7. Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Crítica de Recibos), pois quando o número do recibo atinge um determinado 

tamanho o campo estava saindo cortado no relatório. 

8. Corrigido o Assistente de Autorização de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Autorização), pois estava apresentando mensagem de erro quando clicava no 

botão aplicar critérios. 

9. Corrigido o Relatório de  Vencimento de Mandato 

(Administração/Condomínio/Síndico/Relatórios), pois quando não existiam membros 

cadastrados o relatório não era impresso. 

10. Corrigido o calculo do provisionamento de impostos sobre a  taxa de administração 

(Financeiros/Funções Diversas/Cálculos Diversos), pois quando o usuário informava o 

percentual de retenção no cadastro do fornecedor, o sistema apresentava mensagem 

de erro. 

11. Alterada a interface do Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios/Outros/RecDesp 

Financeira) para não exibir a mensagem de lançamento em conta corrente na abertura. 

 

Versão 1.7.5.348 de 21/05/2004 
 

1. Acrescentado o campo Recibo para assinatura no voucher (Financeiro/Contas a 

Pagar/Voucher/Relatórios/Liberação). 

2. Para facilitar o fechamento dos balancetes, foi alterada a ordenação das despesas no 

Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RecPag), até a ultima versão, 

a ordenação das despesas era feita pela data e descrição da conta, a partir dessa 

versão a ordenação passa a ser por data e seqüência de lançamento. Além dessa 

alteração, foi alterada a forma de numeração das despesas, que passa ser seqüencial 

independente do grupo de saldo, ou seja, ao mudar o grupo de saldo a seqüência das 

despesas segue a ultima numeração do grupo de saldo anterior, e os lançamentos de 

débitos provenientes de recibos não serão mais numerados. 

3. Corrigida a interface de cancelamento de emissão de recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Cancelamentos/Emissão de Recibo), pois estava fixando os campos de 

unidade não deixando apagá-los. 

4. Corrigida a interface de lançamento de contas a pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamentos), pois em alguns casos, estava salvando o lançamento sem 

autorização mesmo que na tabela de parâmetros o número de autorizações estivesse 

com valor zero. 
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5. Corrigida o relatório de recibo laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de 

Recibo), pois estava repetindo duas vezes a informação referente à unidade. 

6. Corrigido o calculo de taxa de administração (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos 

Diversos), pois no caso de critério de calculo pela receita estava totalizando errado os 

valores. 

 

Versão 1.7.5.347 de 17/05/2004 
 

1. Foram implementadas novas opções ao módulo de importação de contas a pagar, com 

essa alteração, os padrões de data e valor do arquivo de importação poderão ser 

definidos pelo usuário, dando mais flexibilidade ao processo. 

2. A partir dessa versão, a opção de exibir recibos na emissão de carta de nada consta 

mostrará os recibos a vencer que sejam referentes a acordo, desde que o acordo seja 

gerado no sistema jurídico. 

3. Criada opção para mostrar todos os recibos com erro de baixa CNAB, independente do 

usuário que fez a importação do arquivo. 

4. Implementada a opção de agrupar os lançamentos de CPMF independente da conta 

corrente bancária de origem dos lançamentos. 

5. Implementado os campos número do documento e fornecedor no Extrato por Data com 

a opção agrupar unidade, além da correção no agrupamento das unidades. 

6. Corrigida a exclusão de lançamento de contas a pagar, pois estava permitindo a 

exclusão de lançamentos presos a voucher, corrigida também a alteração, pois 

permitia modificar os campos de controle de incremento. 

7. Corrigida a emissão de carta de cobrança em modo duplex, pois quando a quantidade 

de recibos em aberto era muito grande, o sistema trocava as etiquetas. 

8. Corrigida a formatação do campo custas no Relatório de Devedores com Reajuste. 

 

Versão 1.7.5.346 de 11/05/2004 
 

1. Corrigida a tela de emissão de DARF (Relatórios/Financeiros/DARF), pois não estava 

mostrando as opções de impressão nos botões tela e impressora, além da correção da 

formatação do valor na impressão do DARF. 

2. Corrigida a tela de baixa de recibos (Financeiro/Contas a Receber/Baixa de Recibos), 

pois estava mostrando indevidamente as informações provenientes da baixa do 

sistema Base Caixa. 

3. Feita uma alteração no processo de Baixa de Recibos, pro motivo de segurança no 

processo de baixa, a edição dos erros provenientes da Baixa de Recibos CNAB só 

poderão ser feitas pelo próprio usuário que efetuou a importação do arquivo de baixa. 

4. Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro/Contas a pagar/Importação), pois 

não estava sincronizando os campos na aba de configurações. 
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5. Corrigido o campo custas no Relatório de Devedores com Reajuste 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Devedores/Devedores com Reajuste), pois 

estava saindo com a formatação incorreta. 

 

Versão 1.7.5.345 de 03/05/2004 
 

1. Criado o parâmetro 154 (Bloq. Imp. s/CNPJ) para desabilitar a retenção automática de 

impostos (Lei 10.833) em contas a pagar, caso o condomínio não tenha CNPJ 

cadastrado, preenchendo o campo valor com 1 o sistema não fará a retenção de 

impostos para os condomínios nessa situações. Também foi colocado um aviso no 

lançamento de contas a pagar toda a vez que for feita retenção para condomínio que 

não possuir CNPJ cadastrado. 

2. Implementada a opção para o débito da despesa de cobrança (tarifa bancária) em 

conta corrente dos condomínios. Com esse módulo, os valores referentes a despesas 

de cobranças sobre recibos que não tenham esse tipo de cobrança poderão ser 

debitados do condomínio. Para funcionamento dessa opção, são necessários alguns 

ajustes no sistema: 

a. Na tela de taxa de administração do condomínio deverá estar indicado o 

condomínio como responsável pela despesa de cobrança; 

 
Responsável pelo pgto 
da despesa de 
cobrança. 

Parâmetro 154, 
valor 1 bloqueia 
retenção de 
imposto para 
condomínio sem 
CNPJ. 
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b. O grupo de saldo e a conta para débito da tarifa de cobrança têm que estar 

identificados no cadastro de parâmetros com o código 153 (Tarif. Cobrança), 

além do valor da tarifa que pode ser configurado tanto em parâmetros, quanto 

no cadastro de banco. 

 

c. Acessar a opção de cálculos diversos no módulo financeiro e fazer o calculo da 

despesa de cobrança no período selecionado. O sistema só fará o débito das 

tarifas de cobrança sobre recibos baixados com a opção banco que não 

tenham tarifa de cobrança como item do recibo, os recibos que tenham sido 

baixados por caixa não serão levados em consideração para o débito da 

despesa de cobrança. A opção agrupar por data faz os lançamentos 

agrupados pelas datas de pagamento do recibo. 

 

Parâmetro 153. 
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3. Implementado botão “Processar Baixa Corrente” na tela de baixa de recibos. 

4. Implementado um novo modelo de balancete 

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/Balancete por Conta Analítica), esse novo modelo 

de balancete totaliza os valores por conta analítica exibindo um percentual de cada 

conta sobre o total movimentado. 

5. Implementada a opção “Agrupar Unidade” ao Extrato de Conta Corrente por Data, com 

essa opção os movimentos serão agrupados no relatório por referência e unidade. 

 

6. Criados novos parâmetros no arquivo de configuração do sistema (sqs2000condo.ini) 

para controle de impressão de recibos e relatórios. Com esses parâmetros os relatórios 

poderão ser configurados para uso de formulários com timbre próprio da 

administradora. Para configuração, basta entrar em contato com o setor de suporte. 

7. Alterada a estrutura do arquivo remessa do banco HSBC, segundo orientação do 

banco foi adicionado o código do formulário “0110” nas posições 117 a 120, além do 

código “1” para a forma de envio do aviso de débito na posição 126. 

Opção para 
débito da 
despesa de 
cobrança. 

Opção para 
agrupar por 
data. 

Opção 
agrupar 
unidade. 
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Para implementação dessa modalidade, é necessário a homologação do arquivo junto 

ao banco.  

 
Versão 1.7.5.344 de 30/03/2004 

 
1. Implementado um novo modelo de balancete (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Por 

conta analítica). 

2. Implementado um novo modelo de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), nesse modelo as informações são mais 

resumidas economizando espaço no relatório. 

 

3. Implementada a opção cópia de cheque no relatório de controle de cheque, com essa 

opção o relatório de controle de cheque será impresso de forma mais simplificada, 

imprimindo dois cheques por página. 

 

4. Implementada a opção de geração de arquivo no padrão CSV (informações delimitadas 

por “;”) nos relatórios de etiquetas de entidades. Com essa nova opção as informações 

Opção para emissão 
de voucher no 
modelo simplificado.

Opção para o 
relatório de cópia 
de cheque 
simplificado. 
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de endereçamento poderão ser importadas em aplicativos que aceitem esse padrão 

(Ex.: Microsoft Excel e Microsoft Word). 

5. Implementado o relatório de diário de lançamento sintético 

(Relatórios/Financeiros/Extrato/Diário). Para emissão do relatório, basta selecionar a 

opção sintético. 

6. Implementado o módulo de cancelamento de baixa de voucher (Financeiro/Contas a 

Pagar/Cancelamento de Baixa de Voucher). Com esse novo módulo, o processo de 

baixa de voucher poderá ser desfeito sem a necessidade de exclusão dos débitos em 

conta corrente e inclusão de novo voucher. 

 

7. Corrigida a impressão das etiquetas modelo 6281 e 6282, pois 

saindo fora das etiquetas. 

Opção para 
diário sintético. 

Opções para 
selecionar voucher 
pela faixa de 
número do voucher 
ou data de 
preparação. 
Ao selecionar os 
vouchers  e 
processar as 
baixas serão 
canceladas.
os dados estavam 
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8. Corrigida a emissão de recibos duplex com balancete, pois em alguns casos, a capa do 

ultimo recibo não aparecia na tela, somente se enviasse direto para impressora. 

 

Versão 1.7.5.342 de 15/03/2004 
 

1. Implementada uma nova opção no Balancete Analítico/Demonstrativo 

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analítico), essa opção possibilita a 

impressão das receitas agrupadas por referência e unidade. 

 

2. Corrigida a geração de arquivo bureaux de balancetes 

(Relatórios/Financeiros/Bureaux/Balancetes), pois estava mostrando a distribuição 

financeira de outros períodos dos condomínios. 

3. Corrigido o calculo de serviços (Financeiros/Funções/Diversas/Cálculos Diversos), pois 

não estava fazendo o lançamento em conta corrente. 

4. Feitas algumas correções no processo de baixa CNAB, pois em alguns casos o calculo 

de juros não coincidia com o valor apresentado na baixa unitária. 

 

Versão 1.7.5.341 de 02/03/2004 
 

1. Implementado o relatório de Crítica de Nota Fiscal (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Crítica de Nota Fiscal), através desse relatório poderá ser verificada a 

existência de erros nos processamentos da Taxa de Administração e ISS, evitando a 

emissão de nota fiscal com valores indevidos. Além dos valores referente a serviços e 

ISS, será demonstrado no relatório os valores referentes a retenção de impostos. 

Opção para 
agrupar por 
referência e 
unidade no 
balancete 
demonstrativo 
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2. Alterado o módulo de calculo de ISS para provisionar automaticamente os valores 

referentes aos impostos retidos na fonte (observar as implementações à versão 

1.7.5.337 de 30/01/2004, referentes à Lei 10.833). 

Para o funcionamento dessa implementação serão necessárias algumas configurações 

no sistema: 

1. A empresa administradora deverá ser cadastrada como fornecedor no sistema 

e na aba de impostos deverão ser cadastrados os impostos e os respectivos 

percentuais para retenção. 

2. O parâmetro 151 (Fornecedor Empr.) deverá ser configurado de maneira que o 

sistema identifique qual é o fornecedor, para tanto basta no campo valor digitar 

o código usado para o cadastro do fornecedor/empresa. 

 

Cadastro do 
Fornecedor/E
mpresa e 
identificação 
dos impostos 
para retenção.

Parâmetro 
151 – 
Fornecedor 
Empr. 
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Após a configuração desses parâmetros, o sistema automaticamente fará o 

provisionamento dos impostos referentes a emissão da nota fiscal, podendo 

posteriormente ser emitido o DARF para recolhimento. 

3. Implementada a mensagem de retenção de impostos no corpo da nota fiscal 

(Relatórios/Financeiros/Nota Fiscal). O funcionamento dessa implementação depende 

das configurações citadas anteriormente. 

 

Versão 1.7.5.340 de 20/02/2004 
 

1. Acrescentado o dígito da agência no Relatório de Voucher Liberação. 

2. Implementado o parâmetro 152 – Tarifa Exc. Cheque, esse parâmetro deverá ser 

configurado para o débito automática da tarifa de emissão de cheque, para 

configuração correta do campo basta identificar no campo valor o limite para emissão 

de cheque (atualmente é de R$ 5.000,00) e nos campos grupo de saldo e conta 

identificar os dados respectivos para lançamento em conta corrente. 

 

Além do parâmetro 152, a alíquota da tarifa deverá ser identificada no cadastro do 

banco. 

 

Parâmetro 
152. 

Alíquota da 
tarifa de 
emissão do 
cheque. 
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No módulo de cálculos diversos poderão ser calculados os valores das tarifas de 

emissão de cheque. 

 

3. Implementada a opção de filtrar os recibos por data de pagamento, data de baixa e 

data de crédito em conta corrente ao Relatório de Recibos Baixados. 

 

Opção para o 
calculo da 
tarifa de 
emissão de 
cheque. 
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4. Implementada a opção de omitir o nome do condômino no Rela

Analítico/Sintético. 

 

5. Corrigido o botão imprimir do Relatório de contas a pagar por ve

imprimindo o relatório somente no vídeo. 

 

Versão 1.7.5.339 de 12/02/2004 
 

1. Implementada uma opção na interface do relatório de Baixa CN

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Baixa CNAB) para  e

de baixas com erro. 
Opções para o 
filtro de data 
no relatório de 
recibos 
baixados.
tório de Devedores 

ncimento que estava 

AB 

mitir somente o relatório 

Opção para 
omitir o 
nome do 
condômino.
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2. Criado um parâmetro no arquivo de configuração do sistema para controlar a margem 

inferior do relatório, possibilitando a impressão de recibos com código de barras em 

impressoras jato de tinta. Para esclarecimentos sobre a configuração desse parâmetro 

basta entrar em contato com o setor de suporte. 

3. Aumentada a fonte das mensagens do critério de cobrança na ficha de compensação 

do recibo laser. 

 

4. A partir dessa versão, o sistema demonstrara o total dos valores selecionados no 

assistente de baixa direta de contas a pagar e na criação dos voucher’s. 

5. Implementada a  possibilidade de selecionar a referência e a chave no relatório de 

movimento por conta e transferência de itens. 

6. Implementada a opção de imprimir o Relatório de Movimento de Carteira agrupado ou 

por condomínio, além da seleção do tipo de administração. 

7. Corrigida a Baixa CNAB, pois quando o recibo estava com status de processado no 

relatório de baixa aparecia como OK, mas não baixava. 

8. Corrigido o acesso ao contas a pagar através da tela do recibo para acessar os 

lançamentos do condomínio sem levar em consideração o período. 

Opção 
para 
impressão 
das baixas 
com erro. 

Opções para 
selecionar a 
referência e a 
chave. 
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9. Corrigido o Relatório de Receita e Despesa Financeira, pois estava calculando o saldo 

do dia errado quando o condomínio não tinha movimento no período em um de 

terminado grupo de saldo. 

10. Atualizado o controle de Gerenciamento de Senhas. 

 

Versão 1.7.5.338 de 05/02/2004 
 

1. Implementada a opção de lançamento automático de ocorrência para a unidade na 

emissão de carta de cobrança (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Emissão de 

Carta de Cobrança). 

 

2. Feitas pequenas correções na tela de lançamento de Contas a Pagar devido à 

alteração para o calculo dos impostos. 

 

Versão 1.7.5.337 de 30/01/2004 
 

1. De acordo com Lei 10.833, a partir de 1º de fevereiro de 2004, os pagamentos 

efetuados pelas pessoas jurídicas (Fornecedores) a outras pessoas jurídicas 

(Condomínios) de direito privado estarão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição 

Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da COFINS e da contribuição para o PIS. Visando 

a adaptação do sistema a nova legislação e também ao recolhimento do INSS sob 

serviços prestados por pessoa física, foram feitas a seguintes alterações: 

a. Foram criados os parâmetros 138 – Prov. INSS, 139 – Prov. IR/Fonte, 140 – Prov 

CSLL+PIS+COFINS, 141 - Prov. CSLL e  142 – Prov. PIS e 143 – Prov. COFINS 

para identificação das alíquotas (campo valor), dos Grupos de Saldo (campo grupo 

de saldo) e das contas (campo conta) para provisionamento dos respectivos 

impostos. 

Descrição 
opcional da 
ocorrência. No 
final da 
impressão será 
sugerido o 
lançamento de 
ocorrência. 
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b. Foram criados os parâmetros 144 – Deb. IR/Fonte, 145 – Déb. 

CSLL+PIS+COFINS, 146 - Deb. CSLL e  147 – Deb. PIS e 148 – Deb. COFINS 

para identificação dos Grupos de Saldo (campo grupo de saldo) e das contas 

(campo conta) para débito (via emissão de DARF com lançamento de contas a 

pagar) dos respectivos impostos. 

 

c. No cadastro de fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor) foi criada uma 

aba impostos para identificação do tipo de imposto e o percentual (alíquota) dos 

impostos de cada fornecedor, as alíquotas podem ser definidas tanto no cadastro 

do fornecedor quanto no cadastro de parâmetros (campo valor) como foi visto no 

item anterior. 

 

Cadastro de 
parâmetros para 
provisionamento dos 
impostos. 

Cadastro de 
parâmetros para 
débito dos impostos.

Cadastro de 
fornecedor 
aba 
impostos. 
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d. Os valores dos impostos e o valor líquido a pagar serão calculados 

automaticamente no lançamento de contas a pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamentos), os cálculos serão efetuados de acordo com o cadastro de 

impostos do fornecedor, não havendo alíquota para o calculo no cadastro do 

fornecedor o sistema usará alíquota identificada no campo valor dos parâmetros. 

Na aba impostos, poderão ser verificados os impostos calculados, incluídos outros 

impostos e alterados tanto as alíquotas quanto o valor base para calculo do 

imposto já que o sistema sugere como valor base o valor do contas a pagar e as 

vezes o valor base pode ser diferente de acordo com a nota fiscal. 

 

Aba impostos

Valores 
calculados. 
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e. A geração de voucher’s e emissão de cheques tomarão como base o valor líquido 

do lançamento de contas a pagar (valor bruto menos os impostos). 

f. Foi criada uma nova coluna nos relatórios de contas a pagar (Valor Líquido), para 

representação do valor de contas a pagar sem os impostos. 

g. O processo de baixa de contas a pagar muda: No caso de lançamentos que 

tenham impostos calculados o sistema fará débito pelo valor bruto do contas a 

pagar e um provisionamento (crédito) dos impostos a serem recolhidos. 

h. Foi implementado o módulo de emissão de DARF (Relatórios/Financeiros/DARF) 

para a impressão dos DARF’s dos impostos provisionados na baixa de contas a 

pagar, nesse módulo poderão também ser gerados os lançamentos de contas a 

pagar do próprio DARF. O sistema não imprimirá o DARF de condomínios que não 

tenham o CNPJ cadastrado. 

 

Aba Impostos. 
Poderão ser 
incluídos/excluíd
os impostos e 
alterados os 
campos 
percentual 
(alíquota) e 
valor base  
Calculo. 

Limite de valor 
para 
impressão do 
DARF. 
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Para maiores esclarecimento sobre a nova legislação tributária consulte o link 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2003/in3812003.htm

2. Inserido o campo Dia Base Vcto na tela de contas a pagar, esse campo servirá para 

corrigir a data de vencimento no incremento de contas a pagar, no caso do incremento 

usar a diferenciação de data de acordo com os feriados. 

3. Feita uma implementação nas telas de lançamento e assistente de voucher para 

totalização dos valores selecionados para criação do voucher. 

4. Alterada a descrição da Tarifa Bancária para Despesas de Cobrança em todo o 

sistema. 

Aba com os 
campos para 
lançamento de 
contas a 
pagar. 

Campo 
dia base 
vcto. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2003/in3812003.htm
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5. Corrigida a emissão do Balancete REC/PAG, pois ao selecionar a opção agrupar 

recibos o fornecedor não era impresso. 

6. Alterado o layout do recibo laser UNIBANCO, colocado o campo aceite “N”. 

7. Alterado o layout do recibo laser ITAU, colocado o campo agência cedente com 4 

dígitos. 

8. Corrigido o Relatório de Receita e Despesa Financeiras, pois quando selecionava a 

opção de calcular somente sobre os grupos de saldo com gestão financeira e o mês 

tinha mais de 30 dias, o sistema não estava calculando corretamente o saldo do ultimo 

dia. 

 

Versão 1.7.5.336 de 19/01/2004 
 

1. Modificado o lançamento de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento) para aceitar a alteração da data do vencimento, até essa versão 

o vencimento de contas a receber somente poderia ser alterado através do incremento 

ou excluindo todos os lançamentos e lançando novamente. 

2.  Feitas correções no Gerenciamento de Senhas (Segurança/Gerenciamento), pois 

alguns formulários não estavam aparecendo corretamente. 

 

Versão 1.7.5.335 de 08/01/2004 
 

1. Modificada a Interface de Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Baixas/Baixa de Recibo) para também aceitar o campo nosso número como 

pesquisa do recibo, com isso, a baixa de recibo poderá ser feita tanto pelo número do 

recibo, quanto pelo campo nosso número. 

2. Corrigida a Geração de Recibos, pois quando o tipo de rateio era “Exceto os grupos 

selecionados” não estava gerando os valores. 

3. Com relação ao item 4 da versão 1.7.5.334 foi feita uma adaptação na geração do 

arquivo bureaux para sair o valor total do recibo com a aplicação do critério 

modificando somente a forma do valor (percentual ou valor calculado), essa alteração 

aplicasse somente no caso do parâmetro 124 conter o valor 2 ou 3. 

4. Feitas correções no calculo do nosso número e do código de barras do Banco BCN, 

conforme orientações do banco. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação dos 

recibos gerados, junto ao BCN. 

 

Versão 1.7.5.334 de 19/12/2003 
 

1. Incorporado o módulo de código de barras ao lançamento de contas a pagar, com isso 

a conciliação de contas a pagar poderá ser feita através do código de barras, desde 
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que o cliente possua uma leitora de código de barras. Esse procedimento é bem útil 

principalmente para contas de concessionárias públicas.  

Sugestão: Leitora MAXYSCAN fornecedor CIS Eletrônica (tel. 11-556

 

2. Implementados dois campos de mensagem adicional ao cadastro do 

mensagens serão impressas como complemento do critério nos recib

pré-impresso, além de serem exportadas no arquivo bureaux (observ

MENSAGEM_CRITERIO no layout do arquivo bureaux). 

 

Botão de acesso à 
pesquisa de Contas a 
pagar pelo código de 
barras. 

Ao passar 
sistema faz
contas a pa
procedime
resultado d
(increment
inclusão de
Campo para 
associação do código 
de barras ao contas a 
pagar para futura 
pesquisa, esse 
procedimento deverá 
ser feito em modo 
edição do lançamento.
37022). 

critério, essas 

os laser local e 

ar o campo 

o código de barras, o 
 a pesquisa de 
gar e sugere o 

nto de acordo com o 
a pesquisa 
o, conciliação ou 
 novo lançamento). 
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3. Aperfeiçoado o cadastro de mensagens do sistema, criado um campo para 

identificação do tipo de mensagem: livre, recibo laser local interno, recibo laser local 

externo, recibo pré-impresso, recibo bureaux interno, recibo bureaux externo, capa e 

extrato demonstrativo (somente para locação). Com essas alterações, a vinculação da 

mensagem ao contas a receber será de acordo com o tipo de mensagem. A edição de 

mensagem livre (recibo e bureaux) foi limitada à 20 linhas com 90 caracteres cada. 

 

4. Implementadas mais duas opções de valor para o parâmetro 124 (somar multa recibo), 

além dos valores 0 (o valor da multa é impresso destacado) e 1 (o valor da multa é 

impresso somado ao total do recibo) foram incluídos mais dois valores: 2 ( o valor da 

multa é impresso destacado sem o percentual aplicado) e 3 ( o valor da multa é 

impresso somando ao total do recibo sem o percentual destacado). Com essas duas 

novas opções o critério de cobrança pode ser impresso sem que seja impresso o 

percentual aplicado. 

Campos de 
mensagens 
adicionais 
ao critério. 

Campo para 
identificação do 
tipo de 
mensagem. 

Abas para o 
cadastro de 
mensagens. 
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5. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar, pois estava aceitando valores 

inválidos para os campos tipo de parcela e referência. 

6. Corrigido o Relatório de Devedores Analítico/Sintético por Condomínio, pois quando 

selecionava a opção de saltar página por condomínio, a primeira página ficava em 

branco. Incorporado novamente o campo título do relatório. 

7. Corrigida a emissão de recibos, pois estava aparecendo a mensagem “UPDATE 

FAILED” quando tentava reemitr o recibo. 

8. Ajustada a impressão da mensagem da capa do recibo duplex quando seleciona a 

opção para imprimir somente a etiqueta de mensagem. 

9. Corrigida a emissão do Balancete REC/PAG, pois em determinada situação não 

aparecia a unidade vinculada ao lançamento. 

10. Corrigido o relatório de crítica de recibos, pois quando o critério era do tipo valor no 

relatório era impresso como percentual, apesar dos cálculos estarem corretos. 

 

Versão 1.7.5.332 de 21/11/2003 
 

1. Implementada a possibilidade de incrementar a apuração junto com o incremento de 

contas a receber, ao incrementar o lançamento de contas a receber o sistema 

incrementa a apuração e vincula automaticamente o lançamento de contas a receber à 

apuração. 

2. Implementadas as informações com relação à média de consumo e valor na interface 

de apuração. 

Parâmetro 
124. 
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3. Feitas alterações na geração de remessa do Banco UNIBANCO. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do 

arquivo gerado, junto ao UNIBANCO. 

4. Feitas correções no layout do recibo da Caixa Econômica. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação da 

cobrança, junto à Caixa Econômica. 

5. Feitas correções no cálculo do código de barras do Banco Sudameris. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação da 

cobrança, junto ao Sudameris. 

6. Corrigida a geração de arquivo bureaux do Balancete RECPAG, pois quando 

selecionava somente a opção de agrupar recibos, os lançamentos estavam saindo 

desordenadamente. 

 

Versão 1.7.5.331 de 04/11/2003 
 

1. Implementado o módulo de Apuração (Financeiro/Contas a Receber/Apuração), nesse 

módulo poderão ser lançadas contas de consumo (Ex: concessionárias) das unidades 

e fazer geração automática de lançamentos em contas a receber para geração de 

recibos. Para detalhes sobre o funcionamento do módulo, consulte o suporte. 

2. A partir dessa versão, os lançamentos avulsos de contas a receber poderão ter o 

campo complemento também identificado em cada unidade do lançamento avulso, 

facilitando os lançamentos de contas a receber. Caso o complemento específico da 

unidade não seja preenchido, o sistema usará o complemento principal do lançamento. 

Informações sobre o 
consumo e valores da 
unidade em destaque.
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3. Criado o campo Código de Integração no cadastro de fornecedor 

(Administração/Entidade/Fornecedor), esse campo tem a finalidade

fornecedor e do favorecido na importação de contas a pagar (Finan

Pagar/Importação). 

4. Implementada a opção de cancelamento de baixa de recibos pelo n

CNAB, incluindo os erros de baixa.  

Cam
de in
Campo 
complemento 
principal em 
contas a receber 
avulso.
 de ligação do 

ceiro/Contas a 

ome do arquivo 

po código 
tegração.

Campo 
complemento 
específico da 
unidade no 
lançamento de 
avulso. 
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5. Acrescentado o campo “ENDERECO_CONDOMINIO” no layout do arquivo de bureaux 

de recibos (Relatórios/Bureaux/Recibo), o esse campo será composto do endereço do 

condomínio, complemento, bairro e descrição da unidade. 

6. Corrigido o gerenciamento de senhas, pois não apresentava o formulário de 

lançamento de contas a receber, para configuração de acesso. 

7. Corrigido o calculo de desconto quando o mesmo era por percentual. 

8. Corrigida a aplicação de juros no Relatório de Devedores com Reajuste, pois não 

estava respeitando a quantidade de dias para aplicação dos juros. 

9. Devido a uma exigência do Banco do Brasil, foi suprimido o campo parcela na emissão 

do recibo laser. 

 

Versão 1.7.5.329 de 24/10/2003 
 

1. Aperfeiçoadas as baixas de recibos manual e CNAB (Financeiro/Contas a 

Receber/Baixas/Baixa de Recibo CNAB) para levar em consideração somente dias 

úteis ao aplicar a tolerância, acrescentado também o botão excluir erros de valor da 

baixa CNAB na interface de baixa manual para os 

usuários que não queiram editar os recibos com erro para correção dos valores (ver 

implementações da versão 1.7.5.326 – item 3). 

2. Alterada a baixa CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Arquivo CNAB) 

para não importar recibos cujo valor pago esteja zerado. 

3. Corrigido o lançamento de contas a pagar, pois ao fazer o lançamento o código da 

conta não aparecia, apesar de estar lançado. 

4. Corrigida a baixa de recibos, pois quando o vencimento era em um dia não útil, o 

sistema não estava aceitando o dia seguinte como data válida para pagamento normal. 

5. Melhorada a performance do relatório de crítica de recibos. 

Ao identificar o nome do 
arquivo CNAB e clicar 
no botão Aplicar Filtro, 
serão listados somente 
os recibos baixados pelo 
arquivo. 

Exclusão de erros 
de baixa. 
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6. Corrigida a impressão do balancete sintético 

(Relatórios/financeiros/balancetes/sintético - opção duas colunas), pois estava saindo o 

total da distribuição financeira, mesmo quando não tinha lançamento.  

7. Corrigida a alteração de unidades, pois estava incluindo novos documentos para envio 

automaticamente sem a necessidade. 

8. Corrigido o relatório de devedores com reajuste, pois não estava respeitando a opção 

de saltar página por condomínio. 

9. A partir dessa versão, todos os resumos de contas a pagar impressos nos balancetes 

estarão saindo em ordem de data de vencimento. 

10. Alterada a geração de arquivo remessa do Banco Real (Financeiro/Contas a 

Receber/Arquivo Remessa) para quando selecionar a opção “somente envia arquivo 

para o banco” o sistema gerar as informações segundo o layout de cobrança 

registrada. A opção “envia arquivo e imprime no banco” continha funcionando da 

mesma maneira que na versão anterior, ou seja, gerando layout para cobrança sem 

registro e impressão pelo banco. Além disso, foram feitas correções no código de 

barras do Banco Real. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do 

arquivo gerado e dos recibos impressos, junto ao Banco Real. 

 

11. Feitas alterações na emissão do recibo do Banco do Brasil, a

parcela, colocado o campo código do cedente como composi

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível

arquivo gerado, junto ao Banco do Brasil. 

 

Versão 1.7.5.328 de 29/09/2003 
 

1. Implementado uma nova opção para geração do Balancete R
essa nova opção aos recebimentos poderão ser agrupados p
mesma característica do balancete impresso. 

 

Ao selecionar a opção 
“somente envia arquivo 
para o banco” as 
informações serão 
geradas de acordo com 
o layout de cobrança 
registrada (válido 
somente para remessa 
do banco real). 
crescetado o campo 

ção do nosso número. 

 a homologação do 

ec/Pag Bureaux, com 
or recibo, seguindo a 
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Versão 1.7.5.326 de 26/09/2003 
 

1. Implementado um novo controle para verificação do Incremento de Contas a Pagar, a 

partir dessa versão o incremento terá três situações: Incrementado, Não Incrementado 

e Ultima (para lançamentos que tenham parcela do tipo “Finita” e atingirem a parcela 

limite). 

 

2. Implementado o campo “Dias de Retenção”, na aba configurações CNAB do Cadastro 

de Banco (Financeiro/Tabelas/Banco), esse campo será utilizado no módulo de “Baixa 

CNAB” (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Arquivo CNAB) para alteração 

da data de lançamento ou data de pagamento do recibo, independente da data 

informada no arquivo, a forma de aplicação seguirá os seguintes critérios: 

 

Verificação da 
situação de 
incremento. 

Opção para 
agrupar recibo. 
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� Se o valor for positivo, a data informada no arquivo será considerada como data de 

pagamento e na data de lançamento em conta corrente será acrescida a 

quantidade de dias informada no campo Dias de Retenção; 

� Se o valor for negativo, a data informada no arquivo será considerada como data 

de lançamento em conta corrente e da data de pagamento será subtraída a 

quantidade de dias informada no campo Dias de Retenção. 

� Para aplicação das regras, deverá ser informado na interface de Baixa de Arquivo 

CNAB, através da opção “Usar Dias de Retenção”; 

 
Além do campo dias de retenção, foi feita uma alteração no campo “Inicio Data Pag.”, 

essa alteração consiste na adaptação do módulo de Baixa de Arquivo CNAB para 

aceitação de data no padrão invertido (AAMMDD) para a Data do Pagamento, a forma 

de aplicação seguirá os seguintes critérios: 

 
� Se o valor for positivo, indicará ao sistema que a Data de Pagamento será no 

padrão normal DDMMAA; 

� Se o valor for negativo, indicará ao sistema que a Data de Pagamento será no 

padrão invertida AAMMDD; 

 
Também foi melhorado o layout da tela de Cadastro de Bancos, separadas as 

informações referentes à Geração de DOC Eletrônico (aba “Configurações DOC 

Eletrônico”) e Baixa CNAB (aba “Configurações CNAB”), a partir dessa versão no título 

da janela serão identificados o banco e a agência. 

 

Campo Dias de 
Retenção do Crédito, 
podendo conter 
valores positivos ou 
negativos. 

Campo Início Data 
Pag. , podendo 
conter valores 
positivos ou 
negativos. 

Título da janela com 
identificação de Banco e 
Agência. 
Abas Separadas para 
configuração de DOC 
Eletrônico e Baixa CNAB. 
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3. A partir dessa versão, os recibos que não forem baixados através da Baixa CNAB, 

poderão ser baixados via baixa direta (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de 

Recibo) sem a necessidade de nova inclusão, para tanta, bastará entrar no módulo de 

Baixa de Recibo e selecionar a opção de “Exibir baixa com erro de valor incorreto” que 

os recibos nessa situação serão habilitados na tela de baixa automaticamente, 

inclusive com os valores sugeridos através da baixa CNAB, com isso poderão ser 

baixados com o lançamento automático de diferença (consultar Implementações na 

Versão 1.7.5.161). Essa opção só será válida para divergência de valores. 

 

4. Aperfeiçoado o layout do Relatório de Prestação de Contas 

(Relatórios/Outros/Prestação de Contas). 

5. Melhorada a performance do Relatório de Transferência de Contas 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Transferência de Itens). 

6. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por vencimento e por condomínio, pois quando 

selecionava a opção de imprimir os lançamentos “conciliados” no relatório saia a frase 

“conciliar”. 

7. Corrigida a Impressão de Nota Fiscal (Relatórios/Financeiros/Notas Fiscais), pois 

estava imprimindo notas fiscais para condomínio inativo. 

Campo para 
aplicação 
dos Dias de 
Retenção. 

Opção para exibir 
baixa recusada. 

Valor vindo da 
Baixa CNAB. 

Valor correto, 
segundo o critério 
do sistema. 
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8. Adaptado o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a 

Receber/Devedores/Devedores com Reajuste), para imprimir totalizar os recibos 

mesmo que no Critério de Cobrança não tenha os itens multa ou juros. Feita também 

uma correção, pois quando eram incluídos nos relatórios recibos com vencimento 

posterior a data de emissão, o sistema calculava multa. 

9. Corrigida a interface do Relatório de Devedores Analítico/Sintético, pois estava 

perdendo as configurações do campo data. 

10. Corrigido o Balancete REC/PAG, pois quando usava a opção “Agrupar Recibos”, 

alguns lançamentos estavam saindo com a referência trocada. 

11. Ao atualizar a versão do sistema, em alguns casos as interfaces ficavam sem 

formatação devido a alguma mudança nas dimensões da tela, para solucionar esse 

problema basta clicar com o botão direito do mouse na interface, escolher as opções 

propriedades, apagar e propriedades 0, ao sair da interface e retornar as dimensões 

voltam ao normal. 

 

Versão 1.7.5.300 de 17/09/2003 
 

1. Implementada a opção de agrupar as unidades na geração de arquivo bureaux de 

balancete REC/PAG (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG). 
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2. Corrigida a Baixa de Contas a pagar, pois não estava lançando o campo chave na 

conta corrente. 

3. Feita uma correção nos Relatórios de Movimento de Carteira e Rec/Desp. Financeira 

para imprimir sempre os dias de sábado e domingo, quando tiverem lançamento. 

4. Corrigido o módulo de Voucher Assistente, pois quando o lançamento de contas a 

pagar não tinha favorecido, o sistema criava o voucher mas o relatório de liberação não 

saia. 

5. Corrigida a formatação das etiquetas (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/Condomínio), 

pois quando escolhia a opção de impressão da forma de envio, o campo saia fora do 

limite da etiqueta. 

6. Corrigido o Relatório de Saldo Disponível, pois quando existia algum lançamento 

indevido em Contas a Pagar, o valor era totalizado no Relatório de Saldos, apesar de 

não sair nos Relatórios de Contas a Pagar. 

7. Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux de Recibos (Relatórios/Bureaux/Recibos), 

pois apesar de mudar o status do recibo para emitido, não estava gravando a data de 

emissão. 

8. Corrigido o Relatório de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios/Outros/Rec.Desp 

Financeira), pois não estava fazendo o lançamento do valor apurado em conta corrente 

quando não era preenchido o campo chave. 

 

Versão 1.7.5.280 de 04/09/2003 
 

1. Implementado o módulo de Geração de Arquivo Remessa do  Banco HSBC 
(Financeiro/Contas a Receber/Gerar Arquivo Remessa). 

 
Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do 

arquivo gerado, junto ao Banco HSBC. 

 
2. Aperfeiçoado o módulo de Geração de Arquivo Remessa para não gerar registros de 

recibos que já tenham sido emitidos, agora para gerar os arquivos novamente deverá 

Opção para agrupar 
Unidades. 
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ser feito o cancelamento de emissão dos recibos (Financeiro/Contas a Receber/Gerar 

Arquivo Remessa). 

 

3. Implementada a possibilidade de impressão do Balancete Sintético no mesmo 

formulário do Recibo (Relatórios/Financeiro/Contas a Receber/Recibo), com isso o 

Condômino poderá receber no mesmo documento o Recibo e o Balancete. 

 

Modelo: 

 

Acrescentado o 
Banco HSBC ao 
módulo. 

Somente serão gerados 
os recibos que não foram 
emitidos 

Ao clicar na 
opção “Imprimir 
Balancete” será 
habilitada a aba 
para seleção 
dos dados 
impressão. 

Itens do Recibo.
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4. Alterado o título do Relatório de Controle de Cheque para “Cópia de Cheque”. 

5. Alterada a Baixa de Recibos por Condomínio (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/Por 

Condomínio), para aceitar também baixas com “Critério  Desconto”, até essa versão 

somente eram aceitas baixas com “Critério Normal”. 

6. Corrigido o calculo de CPMF (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), pois 

estava lançando a CPMF, mesmo quando o valor do imposto era zero. 

7. Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo 

Remessa), pois estava gerando recibos repetidos quando o vencimento era o mesmo 

(verificar item dois). 

8. Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux, pois em alguns casos estava gerando recibos 

duplicados para mesma unidade. 

9. Alterado o Relatório de Desp/Rec Financeira (Relatórios/Outros/Desp.Rec.Financeira), 

foi substituída a soma dos saldos pelo calculo do saldo médio. 

10. Corrigido o Calculo de CPMF (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), pois 

não estava lançando a referência em conta corrente. 

 

Versão 1.7.5.255 de 25/08/2003 
 

1. Implementado o Relatório de Crítica de Recibos Resumida 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibos), para emissão do novo 

modelo, basta escolher a opção "Crítica Resumida". 

 

Dados do 
Balancete. 

Ficha de 
Compensação. 

Mensagem. 
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A partir dessa versão, também será opcional a impressão do resumo das contas no 

final de cada Condomínio. 

 

1. Implementado o controle de Lançamento de Voucher para Condomínio sem saldo 

disponível. 

 

A partir dessa versão, cadastrando o "Parâmetro 135 - Bloq.Saldo Voucher" com valor 

1 (Sim) (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), os lançamentos serão ordenados 

por Condomínio/Vencimento automaticamente (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher - 

Aba Lançamentos sem Voucher), nesse caso, o Sistema exibirá um aviso de bloqueio 

para os Condomínios que não possuírem saldo suficiente para o pagamento, o saldo 

disponível será o resultado entre: (saldo até a data do pagamento + limite de crédito – 

valores de contas a pagar em aberto que já estiverem em voucher). Para impedir o 

bloqueio, basta cadastrar o Parâmetro 135 com valor zero (não). O limite de crédito 

pode ser determinado no Cadastro de Contrato de Administração do Condomínio 

(Administração/Condomínio/Contrato). 

 

Opção para emissão 
da crítica de recibos 
resumida. 

Campo Limite de 
Crédito do Contrato 
de Administração. 

Campo para 
impressão do 
resumo das contas. 
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Independente do Parâmetro 135, será possível consultar os saldos dos Condomínios 

na tela do Voucher, para isso, basta dar um duplo clique sobre o lançamento que o 

saldo será exibido na tela (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher - Aba Lançamentos 

sem Voucher). 

 

Parâmetro 135 – Bloq. Sd. Voucher. 
Valores : 1 (sim) – 0 (não) 

Ao Clicar no ícone 
para adicionar o 
lançamento ao 
Voucher o 
Condomínio não 
possuir saldo 
suficiente aparecerá 
a mensagem ao 
lado. 
Ao dar um duplo clique 
no lançamento abrirá 
uma janela com o saldo 
do Condomínio. 
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2. Colocado um total com o resultado dos movimentos (créditos - débitos), nos Relatórios 

de Diário de Lançamentos e Movimento por Chave. 

3. Corrigida a Remessa de Recibos para o Banco Itaú (Financeiro/Contas a 

Receber/Remessa), pois o layout da cobrança não escritural (recibos não emitidos pelo 

banco) estava diferente. 

Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do 

arquivo gerado, junto ao Banco Itaú. 

4. Corrigido o Relatório de Cotações dos Índices, pois estava imprimindo os valores 

somente com duas casas decimais. 

5. Corrigida a Interface do Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiros/Contas a 

Receber/Devedores com Reajuste), pois mesmo quando abria a interface com o índice 

de reajuste gravado, o sistema não considerava o campo e não reajustava os valores. 

6. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Recibos Baixados), pois em alguns casos, o valor pago estava saindo errado. 

7. Corrigidos Balancetes Analítico e Sintético, nas opções Normal, Duas Colunas e 

Demonstrativo (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analítico), pois quando no 

resumo de devedores só tinha um recibo, os valores não eram impressos. 

8. Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux de Recibos (Relatórios/Bureaux/Recibos), 

pois não estava exportando o Login e Senha da Unidade (Internet). 

9. Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux do Balancete Rec/Pag 

(Relatórios/Bureaux/Balancete RecPag), pois em alguns casos, não estavam saindo 

todas as Unidades no resumo. 

10. Corrigida a Impressão do Balancete Rec/Pag 

(Relatórios/Financeiros/Balancetes/RecPag), pois quando emitia o Balancete sem 

agrupar Unidades, o complemento dos lançamentos de despesa não estava sendo 

impresso. 

11. Corrigida a Impressão do Balancete Analítico 

(Relatórios/Financeiros/Balancete/Sintético/Analítico - opção Demonstrativo), pois 

estava cortando o título do Relatório. 

12. Corrigido o Relatório de Diário de Lançamentos (Relatórios/Financeiros/Extrato/Diário), 

pois estava agrupando lançamentos de um Condomínio em outro. 

13. Corrigido o Relatório de Movimento de Contas (Relatórios/Outros/Movimento de 

Contas), pois quando existiam duas Contas com a mesma descrição e de naturezas 

diferentes, o Relatório só imprima a movimentação de uma. 

14. Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Comparativo), 

pois estava com erro nos totais. 

15. Corrigida a Impressão da Carta de Cobrança, pois quando a quantidade de recibos era 

muito grande, aparecia uma mensagem de erro na tela. 
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16. Colocado o label de "Remetente" nas capas dos Relatórios de Recibo (Relatórios 

/Financeiros/ Contas a Receber/Recibos-opção duplex), Capa (Relatórios/ 

Cadastrais/Capa) e Balancete RecPag (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RecPag - 

opção capa). 

 

Versão 1.7.5.233 de 12/08/2003 
 

1. Implementada a geração de arquivo remessa do Banco do Brasil (opção 

Financeiro/Contas a Receber/Remessa), é imprescindível a homologação junto ao 

Banco, para tanto, basta gerar os arquivos de remessa e enviar ao Banco para testes. 

2. Alterado o código da Agência Cedente do Recibo da Caixa Econômica, é 

imprescindível a homologação junto ao Banco, para tanto, basta imprimir alguns 

recibos e enviar ao Banco para testes. 

3. Corrigida Interface do Relatório de Devedores com Reajuste, pois estava perdendo a 

máscara dos campos de data. 

4. Corrigida a Baixa de Recibos com Juros, pois estava lançando na Conta Corrente um 

valor de juros diferente do valor calculado na Baixa. 

 

Versão 1.7.5.228 de 06/08/2003 
 

1. Implementada a opção de baixa pela data de vencimento, no módulo de Baixa Direta 

de Contas a Pagar (Corrente e Assistente), para tanto, basta marcar a opção "Lanç. 

Data Vencimento" na interface de baixa. 

2. Corrigido o módulo de Conta Eletrônica, pois quando a un

Sistema estava pegando o primeiro ramal e duplicando pa

3. Alterado o layout do Relatório de Desp/Rec Financeira, po

se confundindo com o saldo de fechamento do relatório. 

4. Implementado o módulo de Importação de Folha de Paga

Pagar/Importação), nele, através de uma configuração ini
Campo de identificação 
para baixa pela data de 
vencimento. 
idade tinha dois ramais, o 

ra o segundo. 

is a soma dos saldos estava 

mento (Financeiro/Contas a 

cial, poderão ser importados 
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para os lançamentos de contas a pagar, os arquivos gerados através dos sistemas de 

folha de pagamento (INSS, Salários, etc.). 

 

Versão 1.7.5.212 de 31/07/2003 
 

1. Implementado o campo "Caixa" no lançamento de conta corrente, esse campo serve 

para identificação da origem do lançamento (banco/caixa) e integração com o Sistema 

Financeiro (BaseFinc). 

2. Implementado o campo "Caixa" nas baixas de recibos (manual 

campo serve para identificação da origem do lançamento gerad

(banco/caixa) e integração com o Sistema Financeiro (BaseFinc
Campo para 
identificação do 
Banco de origem 
do lançamento. 
e por condomínio), esse 

o no conta corrente 

). 

Campo Caixa para 
identificação do 
Caixa de origem do 
lançamento. 

Campo Caixa para 
identificação do 
Caixa de origem do 
lançamento. 
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3. Implementado o campo "Caixa" nas baixas de Contas a Pagar (Direta e Voucher), esse 

campo serve para identificação da origem do lançamento gerado em conta corrente 

(banco/caixa) e integração com o Sistema Financeiro (BaseFinc). 

Campo Caixa para 
identificação do 
Caixa de origem do 
lançamento 

Campo Caixa para 
identificação do Caixa 
de origem do 
lançamento. 
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4. Corrigida a Emissão de Carta de Cobrança, pois o resumo de recibos abertos estava 

saindo cortado. 

5. Corrigida mensagem de violação na abertura da tela de Cancelamento de Baixa de 

Recibos. 

6. Corrigido Cadastro de Transferências do Contrato de Administração, pois não permitia 

o cadastro via teclado. 

7. , A partir dessa versão, para operações de lançamentos em conta corrente 

(lançamento direto e baixas), o Sistema necessitará da identificação de "Caixa" no 

lançamento. Em Financeiro/Tabelas/Caixa, cadastre um caixa e identifique um 

funcionário. Esses procedimentos dizem respeito a usuários que não tenham o Sistema 

Base Caixa instalado. 

Versão 1.7.5.194 
 

1. Implementado módulo para Impressão de Recibos da Caixa Econômica Federal. 

2. Feita uma Implementação no Relatório de Saldos para separar os valores de Contas a 

Receber e Pagar por Grupo de Saldo. 

3. Aperfeiçoado o Cadastro de Entidades para não permitir a manipulação de Tipo de 

Entidade que não for do Sistema. 

4. Corrigido o Relatório de Saldos, pois quando selecionava por Grupo de Saldo, os 

Condomínios que não tinham movimentação estavam saindo. 

5. Corrigido o módulo de Baixa CNAB, pois não estava criticando a obrigatoriedade dos 

campos Data de Pagamento e Data da Remessa. 

6. Corrigido o Relatório de Etiqueta para Condômino, pois quando selecionava a Listagem 

de Correio, não respeitava os filtros da Interface. 

 
Versão 1.7.5.167 de 08/07/2003 

 

1. Implementada a função de Incremento dos lançamentos não conciliados da 

Conciliação Bancária Analítica. Para ativar o incremento, basta lançar o mês corrente e 

clicar no botão Incrementar que os lançamentos não conciliados no mês anterior serão 

aproveitados. 
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2. Implementada a opção de escolher o tipo de baixa (manual/banco) na Interface de 

Baixa de Recibo, com isso, as baixas CNAB que forem rejeitas poderão ser baixadas 

manualmente com o Tipo de Baixa Banco, evitando confusões no Relatório de Recibos 

Baixados. 

3. Corrigida a Barra Lateral, pois na opção Relatórios Cadastrais/Conta estava abrindo 

Grupo de Saldo. 

4. Corrigida a Interface de Baixa de Recibo CNAB, pois ao minimizar a tela, minimizava o 

Sistema. 

5. Corrigido o Cancelamento de Geração de Recibos, pois não cancelava os recibos 

emitidos (correto), mas cancelava em Contas a Receber. 

6. Corrigida a verificação do lançamento anterior para incremento no Lançamento de 

Contas a Pagar, pois verificava o lançamento anterior mesmo que fosse parcela única. 

 
Versão 1.7.5.163 de 02/07/2003 

 

1. Aperfeiçoado o Cadastro de Contas para: Não permitir o cadastramento de contas com 

mesmo código, não permitir alterar a natureza da conta se houver lançamento e não 

deixar excluir conta se existir outra conta associada. 

Função para o 
incremento da 
conciliação 
bancária. 

Campo para 
identificação do 
tipo de baixa. 
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2. Colocada, a Tela de Distribuição Financeira por fora do Condomínio (Módulo 

Financeiro do Sistema). 

3. Corrigida a Tela de Conciliação Bancária, pois no resumo dos lançamentos estava 

totalizando errado o saldo devedor. 

 

Versão 1.7.5.161 
 

1. Implementada a opção de Baixa Unitária de Recibos com valores diferentes dos 

apurados pelo critério para o caso diferenças nos valores recebidos, geralmente essas 

diferenças acontecem em recebimentos via banco (erro do caixa no calculo de 

multa/juros) ou flexibilidade na cobrança de multa/juros. Para configuração usar os 

seguintes procedimentos : 

 

Cadastrar dois novos parâmetros: 

Parâmetro 136 - Dif.Bx.Crédito - Identificar o Grupo de Saldo e a Conta (quando a 

diferença for a maior). 

Parâmetro 137 - Dif.Bx.Débito - Identificar o Grupo de Saldo e a Conta (quando a 

diferença for a menor). 

 

Parâmetros para 
lançamento de 
diferença 
automática na 
Baixa de 
Recibos. 
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Na Baixa de Recibos o valor pago poderá ser alterado para valor realmente recebido, 

no caso do valor ser diferente do critério será apurada a diferença e abrirá um 

formulário para preenchimento dos critérios de aplicação da diferença (normal, por 

ditem ou grupo de saldo), ao aplicar a diferença serão gerados valores no recibo para 

compor o valor pago. 

Poderão ser usados outros grupos de saldo e conta para o lançamento da diferença, a 

identificação no parâmetro serve como sugestão para os lançamentos. 

2. Implementados novos campos no Recibo Bureaux para identificação do Código do 

Condomínio, Código da Unidade, Login (internet), Senha (internet) e Número do 

Documento. 

3. Implementado o campo "Descrição Opcional do Item" no Cadastro de Critério, esse 

campo poderá ser usado para substituir a descrição do ditem na Impressão de 

Recibos, tornando possível usar um ditem do tipo Juros e nos impressos sair Juros de 

Mora ou outra descrição qualquer. Caso o campo "Descrição Opcional do Item" não 

esteja preenchido, o Sistema continuará usando o campo Tipo de Item nas impressões. 

 

O valor sugerido para 
baixa é de R$ 915,88, 
mas o valor digitado é 
R$ 916. 

Abrirá uma janela com  
o valor da diferença 
R$ 0,12, sugerindo a 
forma de lançamento 
(de acordo com o 
critério de cobrança), 
o grupo de saldo e a 
conta de lançamento 
(de acordo com os 
parâmetros 136 e 137.

Campo 
Descrição 
Opcional do 
Item. 
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4. Implementada a opção de selecionar a data limite para o resumo dos recibos em 

aberto na Emissão da Carta de Cobrança, também passa a ser opcional a impressão 

do resumo. 

5. Corrigido o Balancete REC/PAG, pois quando escolhia a opção de Fonte Maior e 

Agrupar Recibo o Sistema congelava. 

 

6. Corrigida a opção de Configuração de Recibo Pré-impresso, pois não estava abrindo a 

tela de configuração. 

7. Corrigida a Baixa Direta de Contas a Pagar, pois estava apresentando mensagem de 

erro de banco de dados. 

 

8. Corrigida a Impressão de Recibo Laser, pois no caso do Banco Mercantil do Brasil não 

estava imprimindo corretamente o nome do banco. 

 

9. Corrigido o Balancete Analítico/Demonstrativo, pois em alguns casos não estava 

imprimindo o Fornecedor. 

 

10. Corrigida a ordenação dos Relatórios de Contas a Pagar. 

 

11. Corrigida a Autorização de Contas a Pagar, pois quando autorizava em uma estação 

os dados não estavam sendo atualizados nas outras. 

 

12. Corrigido o Cancelamento de Geração de Recibos, pois mesmo que o recibo estivesse 

emitido o sistema cancelava a geração sem cancelar os recibos. 

 

13. Corrigida a geração de Arquivo Remessa, pois não estava marcando o recibo como 

emitido. 

Data Limite para 
o resumo dos 
recibos. 
A impressão do 
resumo dos 
recibos ficou 
opcional. 
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Versão 1.7.5.137 
 

1. Melhorado o layout do Relatório de Baixa CNAB. 

2. Implementada a opção de emissão do Relatório de Baixa CNAB pelo nome do arquivo 

de baixa. 

3. Corrigido o Módulo de Backup, pois ao término do processo apresentava erro de 

violação de acesso. 

4. Corrigido o Relatório de Etiqueta Condomínio, pois não estava respeitando as seleções 

de filial e gerente. 

5. Aperfeiçoada a Tela de Lançamento de Voucher, pois quando adicionava um novo 

Voucher o Sistema estava salvando o Voucher anterior mesmo sem os campos 

obrigatórios preenchidos. 

6. Acrescentado o campo CPF/CGC do Favorecido ao Relatório de Voucher Liberação. 

7. Corrigido o Incremento de Contas a Receber, pois não atualizava os lançamentos 

incrementados, gerando duplicidade no incremento. 

8. Alterado o Cadastro de Seguros do Condomínio para aceitar cadastramento de mais 

de uma apólice. 

9. Aperfeiçoado o Lançamento de Contas a Pagar para definir como Default o Tipo de 

Periodicidade como Mensal. 

10. Corrigida a tela de Lançamento de Conta Corrente, pois estava exigindo o campo 

referência sem necessidade. 

11. Corrigido o Balancete Rec/Pag, pois quando selecionava a opção de impressão com 

fonte maior agrupando unidades, estava destabulando o resumo das unidades. 

12. Implementado um novo Balancete Analítico, o Demonstrativo de Receitas e Despesas, 

para emissão desse novo relatório basta acessar a Interface de Balancetes 

Sintético/Analítico e selecionar a opção Demonstrativo. 

13. Corrigida a impressão da data no Balancete Rec/Pag, pois quando nas configurações 

regionais do Windows a data era do tipo d/mm/aa e na impressão do relatório não 

usava a data completa, o campo era impresso incorretamente. 

14. Implementada opção de ordenar o Condomínio (nome/código) no Relatório de 

Movimento de Contas. 

15. Corrigido erro de SQL no Assistente de Autorizações de Contas a Pagar quando o 

Funcionário estava somente habilitado à autorizar por conta. 

16. Implementado Relatório de Prestação de Contas, podendo imprimir um resumo de até 

doze meses e usar índices para conversão de valores, essa opção está no Menu na 

opção Relatórios, Outros, Prestação de Contas. 

17. Aperfeiçoado o layout Relatório de Saldos Disponíveis, acrescentas as opções de 

emissão do Relatório selecionando : 

a. Situação dos Condomínios (ativos/inativos/todos). 



Base Condomínio – Implementações 
 

69

b. Tipos de Administração. 

c. Ordenar os Condomínios por nome ou código. 

18. Alterada a Impressão da Etiqueta do Recibo Laser para o endereço de 

correspondência não confundir-se com o campo Nome do Condomínio. 

19. Criado uma nova variável no Arquivo Bureaux Recibo Padrão 

(MENSAGEM_COMPLETA), para aproveitamento do campo Mensagem Livre (Recibo) 

do cadastro de Mensagens, aumentando a capacidade de envio de Mensagens (Capa) 

para o Bureaux. 

20. Corrigido o Relatório de Movimento por Histórico, pois estava saindo um Total Geral 

em cada página. 

21. Acrescentado o campo CPF/CNPJ do sacado no Arquivo Remessa Itaú. 

22. Acrescentado Total dos Grupos de Saldo na Consulta de Saldos através da Tela de 

Condomínio. 

23. Corrigido calculo da Taxa de Administração/ISS, pois quando executava o calculo 

aparecia mensagem de parâmetro não cadastrado. 

 

Versão 1.7.5.121 
 

1. Incorporado ao sistema o Módulo de Geração de Gráficos, nessa interface poderão ser 

gerados e impressos gráficos de acordo com o plano de contas do sistema. 

2. Implementações à Impressão de Recibos a impressão da Tarifa Bancária no final dos 

itens. 

3. Implementações aos Relatórios de Devedores : 

 

a. Corrigidos os títulos dos Relatórios nos Menus do Sistema, agora os devedores com 

a possibilidade de correção de valores tem o nome de Devedores com Reajuste e a 

outra opção é o Relatório de Devedores Sintético/Analítico. 

 

b. Implementada a opção de imprimir a Tarifa Bancária e Itens não obrigatórios nos 

Relatório de Devedores Analítico/Sintético e Com Reajuste. 

 

c. Implementada a possibilidade de aplicação de taxas sobre o valor corrigido no 

Relatório de Devedores Com Reajuste. 

 

d. Implementada a possibilidade de geração de arquivo com as informações dos 

recibos em aberto através da Carta de Cobrança, esse arquivo poderá ser importado 

no Microsoft Word para emissão de carta personalizada. 

 

e. Possibilidade de impressão de Relatórios de Devedores selecionando a situação do 

Condomínio (ativo/Inativo). 
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f. Implementada ao Relatório de Carta de Cobrança a possibilidade e emissão de 

etiquetas, protocolo e listagem de correio, selecionando o tipo de documento e a forma 

de envio. 

 

g. Colocado total por unidade no Relatório de Devedores Sintético. 

4. Implementada a possibilidade de impressão da capa (duplex) somente com os dados 

de endereçamento, podendo assim, usar formulários próprios (timbrados e outros) no 

Recibo Laser. 

5. Corrigido o Relatório de Devedores Sintético, pois estava duplicando os Recibos. 

6. Corrigida o Relatório de Etiquetas, pois quando selecionava etiqueta para síndico não 

imprimia o nome do Síndico que está no cadastro. 

7. Implementada a possibilidade de selecionar quais campos serão impressos, o tipo de 

ISS aplicado (isento, incluso s/total, incluso proporcional) e a forma de impressão dos 

itens (discriminados ou agrupados por referência) no Relatório de Nota Fiscal. 

8. Corrigida o Relatório de Recibo, pois a Listagem de Correio imprimia uma folha a mais. 

9. Implementado o Módulo de Fechamento de Saldos por Prédio. 

10. Corrigido o Relatório de Despesa/Receita Financeira, pois estava usando como taxa 

diária, uma taxa com duas casas decimais, gerando diferença nos valores apurados. 

11. Corrigidos os Balancetes com relação ao Resumo de Devedores, pois quando 

selecionava a opção Data da Baixa o resumo apresentava diferença entre um 

balancete e outras. 

12. Corrigida a tela de Lançamento de Recibos, pois quando alternava para os itens do 

recibo trocava a descrição da unidade na tela principal. 

13. Implementado o campo nosso número ao Relatório de Recibos Baixados. 

14. Corrigida tela de lançamento avulso no Módulo de Contas a Receber, pois não 

aceitava a opção da tecla ENTER para sair do campo tipo de parcela. 

15. Implementados Relatórios de Balancetes Sintético, Analítico e Rec/Pag para Bureaux. 

16. Corrigido o Relatório de Contas, pois o campo CPMF estava saindo incorreto. 

17. Implementada a possibilidade de imprimir os valores com multa no Relatório de Crítica 

de Recibos. 

18. Implementado Relatório de Vencimento de Mandatos dos Síndicos. 

19. Corrigido Relatório de Condômino, pois quando ordenava por unidade o sistema 

imprimia a mesma unidade para todos os condôminos. 

20. Corrigida Tela de Contrato de Administração, pois não deixava alterar nem apagar o 

Banco cadastrado. 

21. Colocado o Nome do Condomínio no Relatório de Movimento de Carteira. 

22. Acrescentado o campo Endereço no Relatório de Protocolo. 

23. Implementada a opção de imprimir Fornecedores nos Balancetes Sintético e Analítico 

duas colunas. 
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24. Implementada a opção de imprimir somente os códigos (Condomínio e Unidade) no 

Relatório de Etiquetas. 

25. Corrigida o Módulo de Baixa por Condomínio, pois não aceitava baixar com data 

diferente do que a data do sistema. 

26. Implementada a opção de não saltar folha por Condomínio no Relatório de 

Condomínio. 

27. Implementada a opção de importar arquivos exportados pelo Microsoft Excel no 

Módulo de Contas a Receber/Avulso. 

28. Implementado o campo Forma de Envio ao cadastro de Envio das Unidades, podendo 

ser filtrado nos Relatórios de Recibos, Etiquetas, Cartas de Cobrança. 

29. Implementado Relatório Sintético de Condomínio com total de Unidades. 

30. Corrigida a ordenação do Relatório de Contas a Pagar por Vencimento. 

31. Implementada a opção de emissão do Relatório de Conta Corrente por Chave 

ordenado também por data/condomínio, totalizando débito e crédito. 

32. Implementada opção de saltar folha por fornecedor no Relatório de Contas a Pagar por 

Fornecedor. 

33. Implementado controle na emissão de cheques para não emitir caso o cheque já tenha 

sido emitido. 

34. Implementada a situação do Voucher no Relatório de Controle de Cheques. 

35. Corrigido erro de violação de acesso quando abre a tela automática para logar 

novamente no Sistema. 

36. Implementado o campo Data do Lançamento ao Relatório de Baixa CNAB. 

37. Colocado o campo Data da Baixa do Voucher no Relatório de Controle de Cheque. 

 

Parâmetros 
 

Parâmetro 100 - Autorizações 
Aplicado em Contas a Pagar, determina o número de autorizações que serão necessárias para 

liberação, para isso deve-se preencher o campo valor com o número de autorizações 

necessárias, caso não tenha necessidade de autorização preencher com 0 (zero). 

Parâmetro 105 - Multa 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para a Multa, esses 

campos são utilizados pelo lançamento automático da Multa na Conta Corrente do 

Condomínio, no caso da Baixa ter usado esse critério. Preencher os campos Grupo de Saldo e 

Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e 

Conta (Financeiro/Tabelas). 
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Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados 

Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio, a forma de Cadastramento do Critério 

também pode influenciar no lançamento automático da Multa. 

Parâmetro 106 - Juros 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Juros, esses 

campos são usados no lançamento automático de Juros na Conta Corrente do Condomínio, no 

caso da Baixa ter usado esse critério. Preencher os campos Grupo de Saldo e Conta com as 

suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta 

(Financeiro/Tabelas). 

Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados 

Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio. 

Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Despesa de 

Cobrança (Tarifa Bancária), esses campos são usados no abatimento automático da Despesa 

de Cobrança na Baixa de Recibos, no caso da Baixa ter usado esse critério, preencher o 

campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas 

Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

Parâmetro 108 – Empresa Administradora 
Aplicado na Emissão de Relatórios, identifica o código da Empresa Ativa para impressão das 

informações da Empresa no cabeçalho dos Relatórios, preencher o campo Valor com o código 

da Empresa,  já cadastra na Tabela de Empresas (Tabelas Gerais/Principais/Empresa). 

 

Parâmetro 109 – Taxa de Administração 
Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Taxa de Administração, esses campos (em 

conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no lançamento 

automático de Taxa de Administração na Conta Corrente do Condomínio, preencher o campo 

Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de 

Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados 

Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio. 

Parâmetro 110 – ISS 
Aplicado no Débito de automático de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de ISS, esses campos (em conjunto com outros no 

Cadastro do Contrato de Administração) são usados no lançamento automático de ISS na 

Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas 
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respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta 

(Financeiro/Tabelas). 

No campo valor deverá ser determinado o percentual de ISS, ex: 5,00. 

Parâmetro 111 – Material de Expediente 
Aplicado no Débito de automático de Material de Expediente (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Material de Expediente, esses campos (em 

conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no lançamento 

automático de Material de Expediente na Conta Corrente do Condomínio, preencher o campo 

Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de 

Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

Parâmetro 112 – CPMF 
Aplicado no calculo automático de CPMF (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o CPMF, esses campos são utilizados no 

lançamento automático do CPMF na Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo 

Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de 

Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

O percentual de CPMF deverá informado no campo Valor, ex: 0,38. 

Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração 
Aplicado no Calculo da Taxa de Administração (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos 

Diversos). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de 13a. Taxa de Administração, esses 

campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no 

lançamento automático de 13a. Taxa de Administração na Conta Corrente do Condomínio. 

Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já 

cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

Parâmetro 122 – Aviso de C/C 
Determina o intervalo de dias válido para lançamentos em Conta Corrente (Financeiro/Conta 

Corrente), levando em consideração a data do sistema. 

O módulo de Fechamento de Saldo (Financeiro/Funções Diversas/Fechamento de Saldo) 

também pode ser usado para o bloqueio de lançamentos em conta corrente. 

O campo valor deverá ser preenchido com o intervalo de dias válido para lançamento. 

Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo 
Aplicado na Impressão de Recibos. Determina se o valor da multa, impresso no Recibo como 

critério de pagamento, será somado ao total ou impresso separadamente. 
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Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa 
Aplicado na Impressão de Recibos. Determina se a periodicidade da multa será impressa nos 

Recibos, do lado do item multa, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa 
Aplicado na Impressão de Relatórios. Determina se o nome da Empresa será impresso no 

cabeçalho dos Relatórios, campo valor padrão: 1 - Sim 0 - Não. 

Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo 
Aplicado na alteração de Recibos. Determina o Bloqueio de Alteração dos Recibos após a 

emissão do mesmo, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 – Não Bloqueia. 

Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher 
Aplicado no Lançamento de Voucher. Determina o Bloqueio de Lançamento de Voucher para 

Condomínios cujo saldo não seja suficiente para pagamento do mesmo, campo valor padrão: 1 

– Bloqueia, 0 – Não Bloqueia. 

Pode ser definido um limite de saldo para pagamento através do cadastro de contrato de 

Administração do Condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Campo 

Limite de Crédito). 

Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para diferença, 

esse campo é utilizado no lançamento automático da diferença à maior entre o valor pago e os 

valores válidos para pagamento, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas 

respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta 

(Financeiro/Tabelas). 

 

Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito 
Aplicado na Baixa de Recibos. 

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para diferença, esse campo é utilizados no 

lançamento automático da diferença à menor entre o valor pago e os valores válidos para 

pagamento, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, 

já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF 
Aplicado na retenção automática de impostos na fonte no lançamento de Contas a Pagar (Lei 

10.833 válida a partir de 1º de fevereiro de 2004). 

Parâmetros necessários para o controle de retenção e recolhimento automático de PIS, 

COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de 
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saldos, contas e valores limites para retenção de impostos de prestadores de serviço pessoa 

jurídica através do lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento). 

Além do preenchimento desses parâmetros, deverão ser indicados quais impostos deverão ser 

retidos do Fornecedor através do cadastro do Fornecedor 

(Administração/Entidades/Fornecedor/Aba Impostos). 

 O Sistema também faz a impressão automática do DARF para recolhimento dos impostos 

(Relatórios/Financeiros/DARF/DARM). 

Parâmetro 150 – Dígito Recibo 
Aplicado na Impressão de Recibos e Baixa de Recibos. 

Determina se na baixa de recibos será necessário o preenchimento de um dígito de 

confirmação do número do recibo. Esse parâmetro é útil para evitar erros de digitação na baixa 

de recibos, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa 
Também aplicado na retenção automática de impostos na fonte (ver parâmetros 138 a 148). 

Nesse caso específico, é usado para a retenção  de impostos da Administradora. Identificar no 

campo valor o código correspondente à Administrador e no Fornecedor em questão identificar 

os impostos a serem retidos. 

Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque 
Aplicado no calculo automático da tarifa de emissão de cheques (tarifa cobrada pelos bancos 

sobre emissão de cheques). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta, esses campos são 

utilizados no lançamento automático de Tarifa de Emissão de Cheques na Conta Corrente do 

Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, 

já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 

O valor mínimo para emissão de cheques sem a cobrança de tarifa deverá ser indicado no 

campo Valor. 

Além desses parâmetros, deverá ser indicado o percentual cobrado no cadastro de Bancos 

(Financeiro/Tabelas/Bancos/Campo Tar. Cheque Superior). 

Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança 
Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta, esses campos são utilizados no lançamento 

automático de Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), no caso da despesa ser cobrada do 

Condomínio e não no Recibo do Condomínio, observar também o campo “Despesa de 

Cobrança”  (Administração/Condomínio/Contrato de Administração). 

Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já 

cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). 
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O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro 

do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco). 

Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ 
Também aplicado na retenção automática de impostos na fonte (ver parâmetros 138 a 148). 

Nesse parâmetro poderá ser determinado se a retenção de impostos será bloqueada se o 

Condomínio não possuir CNPJ cadastrado, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 – Não 

Bloqueia. 

Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa 
Aplicado na baixa de Recibos. 

Normalmente, o sistema acrescenta uma informação referente a data do pagamento no 

complemento no lançamento de conta corrente quando a data do lançamento for diferente da 

data de pagamento do recibo. Esse parâmetro permite desabilitar essa função, campo valor 

padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS 
Aplicado na retenção automática de ISS na fonte no lançamento de Contas a Pagar. 

Esse caso se aplica à retenção de ISS de prestadores de serviço que sejam de municípios 

diferentes do município do Condomínio, nesse caso poderá ser feita a retenção do ISS na fonte 

e futura emissão do DARM. 

Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de saldos e contas para a retenção do 

ISS. O percentual de ISS pode ser indicado no campo valor ou no cadastro do Fornecedor 

(Administração/Entidades/Fornecedor/Aba impostos). 

O DARM poderá ser impresso através da opção Relatórios/Financeiros/DARF/DARM. 

 

Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm. 
Aplicado ao Calculo Automático de Taxa de Administração. 

Normalmente, o valor do desconto é abatido do valor da taxa de administração, através desse 

parâmetro o valor do desconto poderá ser lançado como um item à parte em conta corrente e 

na nota fiscal,  para tanto é necessário configurar no parâmetro 169  com o grupo de saldo e a 

conta necessária para o lançamento. 

Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo 
Aplicado na tela de Lançamento de Conta Corrente. 

Nesse parâmetro, poderá ser determinado se as alterações de lançamentos de conta corrente 

provenientes de baixa de recibos deverão ser bloqueadas, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 

– Não Bloqueia. 
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Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico 
Aplicado no Controle de Status da Unidade juntamente com o Sistema BaseJurídico. 

Esse parâmetro permite a alteração automática do status da unidade para processos 

cadastrados no Sistema BaseJurídico, ao se gerar um acordo automático o status da Unidade 

passará de “Normal” para “Acordo”, enquanto os recibos do acordo estiverem em aberto, no 

processe de baixa do ultimo recibo o sistema volta o status da unidade para “Normal”,  campo 

valor padrão: 1 - Habilitado, 0 – Desabilitado. 

Esse parâmetro é exclusivo para usuários do Sistema BaseJurídico. 

Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto 
Aplicado na impressão dos Recibos Laser, Bureaux e 2a. Via Internet. 

Esse parâmetro permite a configuração dos valores que serão usados como padrão para 

composição da Linha Digitável do Recibo, principalmente para recibos que tenham o Critério de 

desconto. Nesse caso, os valores e os vencimentos com desconto poderão ser levados em 

consideração para a montagem da Linha Digitável, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 – Não. 

 

Parâmetros Apuração 

Parâmetro 174 – Bloquear Apuração 
Aplicado no lançamento de Apuração em Contas a Receber. 

O Sistema já emite uma mensagem de alerta ao lançar duas ou mais apurações com a mesma 

referência, porém sem bloquear os lançamentos. Esse parâmetro permite ativar o bloqueio de 

lançamento de Apuração com a mesma referência, campo valor padrão: 1 - Bloqueado, 0 – 

Liberado. 

Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). O módulo de Apuração possibilita a preparação de Contas a 

Receber (Recibos) baseado no consumo (gás, água, luz, etc.). Nesse parâmetro poderá ser 

determinado se o valor apurado no consumo for 0 (zero),  será lançado em Contas a Receber, 

campo valor padrão: 1 - Lança, 0 – Não Lança. 

 

Parâmetro 921 – Lança Complemento 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se os detalhes do 

consumo serão lançados no complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor 

padrão: 1 -  Lança, 0 – Não Lança. 
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Parâmetro 922 – Consumo Anterior 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se o consumo 

anterior irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – 

Sim, 0 – Não. 

Parâmetro 923 – Medição Anterior 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se a medição 

anterior irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – 

Sim, 0 – Não. 

Parâmetro 924 – Consumo Atual 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se o consumo atual 

irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – 

Não. 

Parâmetro 925 – Medição Atual 
Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a 

Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se a medição atual 

irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – 

Não. 


	     Base Condomínio
	                                     Implementações
	Versão 1.7.5.363 de 01/12/2004
	Versão 1.7.5.362 de 01/11/2004
	Versão 1.7.5.361 de 04/10/2004
	Versão 1.7.5.360 de 23/09/2004
	Versão 1.7.5.359 de 10/09/2004
	Versão 1.7.5.357 de 20/08/2004
	Versão 1.7.5.356 de 12/08/2004
	Versão 1.7.5.355 de 04/08/2004
	Versão 1.7.5.354 de 31/07/2004
	Versão 1.7.5.353 de 20/07/2004
	Versão 1.7.5.352 de 02/07/2004
	Versão 1.7.5.351 de 22/06/2004
	Versão 1.7.5.350 de 08/06/2004
	Versão 1.7.5.349 de 31/05/2004
	Versão 1.7.5.348 de 21/05/2004
	Versão 1.7.5.347 de 17/05/2004
	Versão 1.7.5.346 de 11/05/2004
	Versão 1.7.5.345 de 03/05/2004
	Versão 1.7.5.344 de 30/03/2004
	Versão 1.7.5.342 de 15/03/2004
	Versão 1.7.5.341 de 02/03/2004
	Versão 1.7.5.340 de 20/02/2004
	Versão 1.7.5.339 de 12/02/2004
	Versão 1.7.5.338 de 05/02/2004
	Versão 1.7.5.337 de 30/01/2004
	Versão 1.7.5.336 de 19/01/2004
	Versão 1.7.5.335 de 08/01/2004
	Versão 1.7.5.334 de 19/12/2003
	Versão 1.7.5.332 de 21/11/2003
	Versão 1.7.5.331 de 04/11/2003
	Versão 1.7.5.329 de 24/10/2003
	Versão 1.7.5.328 de 29/09/2003
	Versão 1.7.5.326 de 26/09/2003
	Versão 1.7.5.300 de 17/09/2003
	Versão 1.7.5.280 de 04/09/2003
	Versão 1.7.5.255 de 25/08/2003
	Versão 1.7.5.233 de 12/08/2003
	Versão 1.7.5.228 de 06/08/2003
	Versão 1.7.5.212 de 31/07/2003
	Versão 1.7.5.194
	Versão 1.7.5.167 de 08/07/2003
	Versão 1.7.5.163 de 02/07/2003
	Versão 1.7.5.161
	Versão 1.7.5.137
	Versão 1.7.5.121
	Parâmetros
	Parâmetro 100 - Autorizações
	Parâmetro 105 - Multa
	Parâmetro 106 - Juros
	Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança
	Parâmetro 108 – Empresa Administradora
	Parâmetro 109 – Taxa de Administração
	Parâmetro 110 – ISS
	Parâmetro 111 – Material de Expediente
	Parâmetro 112 – CPMF
	Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração
	Parâmetro 122 – Aviso de C/C
	Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo
	Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa
	Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa
	Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo
	Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher
	Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito
	Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito
	Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF
	Parâmetro 150 – Dígito Recibo
	Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa
	Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque
	Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança
	Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ
	Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa
	Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS
	Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm.
	Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo
	Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico
	Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto

	Parâmetros Apuração
	Parâmetro 174 – Bloquear Apuração
	Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado
	Parâmetro 921 – Lança Complemento
	Parâmetro 922 – Consumo Anterior
	Parâmetro 923 – Medição Anterior
	Parâmetro 924 – Consumo Atual
	Parâmetro 925 – Medição Atual



