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Versão 1.7.5.390 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. 

3. Implementada uma janela mensagem automática, na caso de existirem cobranças em 

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

Recibo). 

4. Implementado o Relatório de Contrato de Locação/Média Aluguel (Relatórios/Gerador). 

5. Fixado o campo código da agência para quatro dígitos no Extrato de Conta Corrente. 

Opção para 
somar a 
multa para o 
calculo de 
juros.
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6. Para melhor entendimento, foi alterada a descrição da opção Agrupar CPMF para 

Acumular CPMF no 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 calculo. 

7. Corrigida a partilha de conta corrente, pois estava dando diferença de centavos em 

alguns lançamentos da baixa de recibos. 

8. Corrigida a capa do Recibo Laser Duplex (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Recibo), pois quando o título do imóvel já possuía o logradouro o sistema 

repetia o logradouro do endereço do imóvel na etiqueta. 

9. Corrigida a Baixa de Recibos 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. 

10. Corrigida a geração automática de seguro, pois estava gerando contas a pagar sem o 

campo baixado devidamente preenchido. 

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

recibo. 

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

linha digitável e do código de barras. 

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

composição da linha digitável e do código de barras. 

 

Versão 1.7.5.389 de 01/11/2004 
 

1. Implementado o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios/Cadastrais/Contrato de 

Locação/Ficha de Locação), nesse relatório serão impressos os dados cadastrais do 

Descrição da 
opção alterada. 
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contrato de locação, além de informações referentes aos recibos gerados no ano 

selecionado. 

Modelo 

2. 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. 
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3. 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). 

Opção para 
altera o filtro 
de data. 
 
Tabela com os 
recibos 
constantes da 
Baixa. 
4. 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. 
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5. Implementada uma procedure para incremento do cadastro de IPTU dos imóveis 

(Utilitários/Executor de SQL/PROC_ACERTO_INCR_IPTU), através desse módulo o 

cadastro de IPTU poderá ser incrementado de um ano para outro, sem a necessidade 

da re-digitação do mesmo, as alterações necessárias somente serão feitas com 

relação à tabela de vencimentos e valores de cotas que venham a sofrer reajuste. 

 

Versão 1.7.5.388 de 06/10/2004 
 

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

escolhia a opção para imprimir recibos baixados. 

Seleção do modelo 
de etiqueta. 

Procedure 
para executar 
o incremento 
do cadastro 
de IPTU. 
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2. Habilitada a opção de imprimir a data do lançamento no Relatório Demonstrativo de 

Conta Corrente (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Demonstrativo). 

3. Corrigido o cadastramento de Vistoria do Imóvel (Administração/Imóvel/Vistoria), pois o 

campo data estava sem formatação e desabilitado no módulo de senhas. 

 
Versão 1.7.5.387 de 23/09/2004 

 

1. 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. 

2. Implementada a opção de remessa do Banco Mercantil do Brasil (Financeiro/Contas a 

Receber/Arquivo Remessa). 

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

arquivos gerados, junto ao Banco do Mercantil do Brasil. 

3. Alterada a interface de emissão de Extrato de Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato de C/C e Demonstrativo de C/C) para 

ordenar os proprietários em ordem alfabética ou de código. 

4. Alterado o resumo de Contas a Pagar no Extrato de C/C para partilhar os lançamentos 

provenientes de imóveis partilhados. 

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

Para a correta impressão desse modelo de etiqueta é necessário que o tipo de 

formulário padrão na configuração da impressora seja Letter ou Carta. 

6. Corrigidos os Relatórios de Extrato de C/C e Demonstrativo de C/C, pois quando o 

imóvel tinha mais de um contrato de administração os lançamentos estavam saindo 

duplicados. 

Versão 1.7.5.386 de 10/09/2004 
 

1. Implementados os módulos para geração automática de documentos, a principio esse 

módulo está sendo aplicado ao  Contrato de Locação. 
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Cadastro de Campos dos Documentos, nesse cadastro, além dos campos existentes na base 

de dados do Sistema, poderão se acrescentados novos campos e os conteúdos poderão ser 

alterados na geração do contrato. 

Cadastro de Modelos de Documento, nesse cadastro poderão se criados modelos de 

documento usando os campos pré-definidos. 

 

Módulos para 
Geração de 
Documentos. 

Campos 
automáticos, 
ligados 
diretamente 
à base de 
dados.  

Campo avulso 
poderão ser 
incluídos novos 
campos. 
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Acrescentado o botão no Cadastro de Contrato de Locação 

(Administração/Contrato de Locação), ele da acesse a tela de configuração de documento, 

onde poderão ser usados os modelos pré-definidos, além de alteradas as informações do 

documento. 

 

2. Implementado o Parâmetro 158 – Repasse Individual (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros), esse parâmetro vai influenciar na forma dos sistemas 

fazerem o repasse de contas para os recibos na geração: 

• Usando o parâmetro com valor zero (0), o sistema continuará fazendo o repasse 

normalmente, ou seja, dentro do recibo de aluguel serão inseridos todos os 

lançamentos de contas a pagar que tenham repasse. 

Descrição 
do tipo de 
documento.

Campos para 
serem 
inseridos no 
documento. 

Opção 
para 
edição 
do texto.

Ao selecionar um 
modelo de 
documento, o 
conteúdo será 
transferido para o 
contrato. 

O botão editor 
permite alterar o 
conteúdo do 
documento sem 
altear o modelo de 
origem. 

O botão 
gerar 
documento 
permite 
substituir as 
variáveis 
pelo 
conteúdo do 
cadastro, os 
campos 
avulsos 
deverão ser 
preenchidos 
na geração 
do 
documento.
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• Usando o parâmetro com valor um (1), o sistema somente repassará os 

lançamentos que estiverem com a mesma data de repasse, caso a data de 

repasse seja diferente da data do vencimento do aluguel o sistema fará a geração 

desse recibo separadamente. 

• Usando o parâmetro com o valor dois (2), o sistema sempre vai gerar um recibo 

para cada lançamento de contas a pagar com repasse, mesmo que a data do 

repasse seja a mesma. 

 

3. Ac

co

4. Co

me

(A

5. Co

(F

em

au

6. Re

Co

7. Co

rem

8. Alt

co

9. Co

me
Parâmetro 158.
rescentada a informação referente a data limite de desconto de aluguel no campo 

mplemento do item de recibo. 

rrigido o calculo automático da Taxa de Administração, pois apresentava uma 

nsagem de erro quando o campo data do lançamento da taxa de administração 

dministração/Contrato de Administração) estava preenchido com o valor zero. 

rrigida a geração de arquivo com informações da Carta de Devedores 

inanceiro/Devedores/Emissão de Cobrança), pois quando a quantidade de recibos 

 aberto ultrapassava o limite do arquivo apresentava erro na importação, além de 

mentado o espaço destinado ao texto da carta. 

tirado o montante dos recibos em aberto do total previsto no Extrato de Conta 

rrente (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato de Conta Corrente). 

rrigida a emissão de Recibo em modo duplex, pois ao imprimir a etiqueta de 

etente da capa não estava considerando o logradouro da empresa. 

erada a tela de lançamento de conta corrente para manter o lançamento no registro 

rrente, ao fazer um novo lançamento. 

rrigido o Demonstrativo de Conta Corrente, pois não estava imprimindo a 

nsagem. 



Base Locação – Implementações 
 

13

10. Alterado o Relatório de Diário de Lançamentos modelo Simplificado 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Diário de Lançamento Simplificado), para não 

considerar os valores de desconto como débito, quando usar a opção contra partida. 

11. Corrigido o Relatório de Cadastro de Contrato de Locação 

(Relatórios/Cadastrais/Contrato de Locação), pois estava com erro de 

dimensionamento de tela. 

 

Versão 1.7.5.385 de 20/08/2004 
 

1. 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. 

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

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

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

baixados. 

3. 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). 

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

5. Corrigida a mensagem de erro que aparecia quando abria a tela do Relatório de Taxa 

de Administração mais de uma vez. 

6. Adicionados os cadastros complementares aos Relatórios de Entidades. 

7. Corrigida a impressão de Recibo Laser no modo duplex (Financeiro/Contas a 

Receber/Impressão de Recibo), pois quando escolhia a opção de imprimir o nome do 

Proprietário, funcionava ao contrário na impressão da capa. 

 

Versão 1.7.5.384 de 12/08/2004 
 

1. Corrida a Baixa CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixa de Recibos/Baixa CNAB), 

pois quando a tolerância de vencimento era dia fixo no cadastro do contrato de locação 

e mês era de trinta e um dias, o sistema estava calculando errado o dia válido para 

pagamento. 

2. Corrigida a interface de Baixa de Recibo Unitária, pois quando o valor do item de recibo 

era muito grande (Ex. 99.9999,99) apresentava mensagem de erro ao digitar o número 

do recibo. 
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3. 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. 

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

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

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 1.7.5.383 de 04/08/2004 
 

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

Pagar/Lançamento). 

 

Versão 1.7.5.382 de 31/07/2004 
 

1. Implementado o módulo de geração de informações de contas a pagar 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Geração de Arquivo), nesse módulo serão 

geradas somente as informações referentes ao condomínio e fundo de reserva que 

tenham repasse, para importação em planilha excel, o arquivo gerado terá o seguinte 

layout: cinco colunas com as informações de código do imóvel, valor do fundo de 

reserva, valor do condomínio e data do vencimento, respectivamente. 

2. Alterado o módulo de geração de arquivo do extrato de conta corrente para somente 

gerar as informações que tenham como origem a baixa de recibo, exceto o movimento 

referente a taxa de administração. 

 

Versão 1.7.5.381 de 20/07/2004 
 

1. Implementado o Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros), esse parâmetro incidira na maneira do sistema lançar 

a multa no conta corrente do proprietário.  

 

Caso o histórico padrão seja diferente do histórico padrão identificado no parâmetro 105 – 

Multa, o lançamento referente a multa sobre o aluguel e a multa referente aos demais itens do 

recibo será feito proporcionalmente em históricos distintos, como vemos no extrato exemplo 

abaixo: 

Parâmetro 157. 
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O calculo da Taxa de Administração também poderá ser feito distinguindo a multa, levando em 

consideração o critério de aplicação da comissão no cadastro do histórico padrão 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

2. 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). 

3. 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. 

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

com quatro dígitos. 

5. Adicionados os campos Filial Inicial e Filial Final no Relatório de Revisão de Contratos 

(Relatórios/Cadastrais/Contrato de Locação/Revisão de Contrato), além da 

possibilidade de relacionar somente os alugueis que terão reajuste no mês 

selecionado. 

Multas lançadas 
separadas. 

Campo incide 
comissão no 
cadastro de 
histórico 
padrão. 
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6. 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. 

7. Alterado o calculo de reajuste de aluguel (Financeiro/Contas a Receber/Geração de 

Recibos) para utilizar a data do início do contrato, quando não houver a data do ultimo 

reajuste (muito comum no primeiro ano de contrato). 

8. Corrigido o calculo da taxa de administração sobre contas a pagar (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos), pois quando o imóvel era partilhado (mais de um 

proprietário) o calculo era feito somente sobre o valor do proprietário principal, sem 

levar em consideração os demais. 

9. 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 Locação. 

 

Versão 1.7.5.380 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.

Opção para 
imprimir 
recibo 
baixado. 

Campos 
Filial Inicial 
e Final. 

Opção para 
relacionar 
somente o mês 
selecioando. 
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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.

3. 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. 

 

4. Implementado os módulos de impressão de Recibo de  Entrada (Financeiro/Conta 

Corrente), essa opção possibilita a impressão de um comprovante de lançamento de 

conta corrente. 

 

Campo para 
selecionar as 
chaves que não 
sairão no relatório.

Campos para seleção 
dos recibos. 

Campos para 
identificação da contra 
partida. 

Aciona a interface 
de impressão do 
recibo de entrada 
por faixa. 



Base Locação – Implementações 
 

18

Versão 1.7.5.379 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. 

 

Impressão do 
recibo de entrada 
do lançamento 
corrente. 

faixa.
Ao preencher o 
critério de baixa 
serão 
apresentados os 
valores válidos. 
Interface de 
impressão do 
recibo de 
entrada por 
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2. Acrescentado o campo nome do proprietário no arquivo bureaux de recibo 

(Relatórios/Bureaux/Recibo). Antes de colocar o módulo em produção, é necessária a 

geração de um arquivo de teste. 

3. Corrigido o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios/Financeiros/Conta 

Corrente/Demonstrativo de Conta Corrente), pois não estava imprimindo os 

lançamentos de contas a pagar quando selecionado. 

 

Versão 1.7.5.378 de 08/06/2004 
 

1. Implementado o parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. Adm (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros). Esse parâmetro, interfere no calculo da Taxa de 

Administração no caso de recibos que utilizem um critério de cobrança que tenha 

desconto, se o parâmetro estiver preenchido com valor um, o sistema fará o calculo do 

desconto antes de aplicar a taxa de administração, no caso do parâmetro for 

preenchido com valor zero a taxa de administração será calculado sobre os valores 

sem levar em consideração o desconto do critério. 
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2. Fixado o campo código da agência em quatro dígitos nos

(Financeiro/Funções Diversas/Remessa/Relatório). 

3. Acrescentado o total do resumo de históricos no Demons

(Relatórios/Financeiros/Extrato/Demonstrativo de Conta C

4. Corrigido o campo complemento no Relatório de Voucher

a Pagar/Relatório/Liberação), pois o campo estava saindo

5. Corrigidos os Relatórios de Imóveis Analítico e Sintético, 

seleção das opções. 

6. Corrigido o Relatório de DARF (Relatórios/Financeiros/DA

imprimindo o DARF quando selecionava a opção lançar e

 

Versão 1.7.5.377 de 31/05/2004 
 

1. Implementado o Parâmetro 155 (Partilha do IRRF), esse 

forma de aplicação da tabela de IRRF em caso de imóvei

proprietários (imóvel partilhado), se o valor for zero (padrã

tabela sobre o valor inteiro do aluguel. Ao alterar o valor d

sistema irá fazer a divisão do valor do aluguel entre os pro

de acordo com o valor competente a cada proprietário, fa

no recibo. 

 

Parâmetro 156.
 Relatórios de Remessa 

trativo de Conta Corrente 

orrente). 

 Liberação (Financeiro/Contas 

 truncado. 

pois não estava respeitando a 

RF), pois não estava 

m contas a pagar. 

parâmetro irá interferir na 

s divididos entre dois ou mais 

o) o sistema irá aplicar a 

o parâmetro para um, o 

prietários e aplicar a tabela 

zendo lançamentos distintos 
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2. Alterado o cadastro de serviços do contrato de locação (Administração/Contrato de 

Locação/Serviços) para aceitar inclusão de históricos padrões independente de serem 

históricos de serviço. 

3. Corrigido o cadastro de IPTU (Administração/Imóvel/IPTU), pois estava apresentado 

erro nos campos Banco e Favorecido. 

4. Corrigido o lançamento de conta corrente (Financeiro/Conta Corrente), pois não estava 

deixando fazer lançamentos para proprietários sem contrato de administração. 

5. Corrigido o relatório de imóveis sintético/analítico (Administração/Imóveis/Relatórios), 

pois não estava filtrando corretamente as situações do imóvel. 

6. Corrigida a aplicação da tolerância no relatório de crítica de recibos 

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

7. Corrigida a opção de gravação da tela de lançamento de conta corrente, pois ao gravar 

os dados da tela estava gravando também o número do lançamento gerando 

duplicidade de índice no próximo lançamento. 

8. Reabilitadas as opções de impressão dos cadastros auxiliares no relatório de cadastro 

de locatário. 

 

Versão 1.7.5.376 de 21/05/2004 
 

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

Pagar/Voucher/Relatórios/Liberação). 

2. Corrigida a impressão de recibo pré-impresso (Financeiro/Contas a Receber/Impressão 

de Recibo), pois estava imprimindo mensagens referentes ao recibo de condomínio. 

3. Corrigido o calculo do vencimento com tolerância, pois no caso específico do 

vencimento cair no dia cinco e a tolerância ser dez, o sistema calculava o vencimento 

com tolerância para o mês seguinte. 

4. Corrigida a interface do Extrato de Conta Corrente Simplificado 

(Relatórios/Financeiros/Extrato/Extrato de Conta Corrente Simplificado), pois quando 

imprimia o primeiro extrato ao selecionar o segundo aparecia uma mensagem de erro 

na tela. 

5. Corrigida a ordenação do relatório de contas a pagar por vencimento (opção 

simplificado) para ordenar por código do proprietário. 

6. Corrigido ao calculo do aluguel pro-rata no primeiro mês de locação, pois quando o 

mês tinha 31 dias o sistema calculava um dia de aluguel a mais, sem levar em 

consideração o mês comercial (30 dias). 

7. Corrigida a geração de recibos, pois estava gerando recibo para contrato em data 

posterior ao da referência do aluguel. 

 

Versão 1.7.5.375 de 17/05/2004 
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1. Liberado o lançamento de conta corrente para proprietários que não tenham contrato 

de administração, possibilitando o lançamento de proprietários que pertençam à 

partilha de conta corrente. 

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

usuário que fez a importação do arquivo. 

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

exclusão de lançamentos presos a voucher, corrigida também a alteração que permitia 

modificar os campos de controle de incremento. 

4. Corrigida a geração de recibos, pois quando gerava o primeiro aluguel e o contrato era 

com mês fechado e o mês de inicio do contrato tinha trinta e um dias, o sistema 

calculava os dias do primeiro aluguel com um dia a mais, o mesmo acontecia no mês 

de reajuste. 

5. Corrigida a baixa de recibos manual, pois não estava lançando o código do banco na 

conta corrente ao calcular a taxa de administração. 

6. Corrigido o Extrato Demonstrativo de Conta corrente, pois não estava imprimindo os 

recibos em aberto. 

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

8. Corrigido o calculo do ISS no caso dos imóveis de conta corrente partilhada, agora o 

calculo será feito sem haver partilha do lançamento originado, no caso dos 

proprietários que não possuírem contrato de administração por serem partilhas, o 

sistema usará como parâmetro para o calculo do ISS os campos do contrato de 

administração do proprietário principal do imóvel. 

 

Versão 1.7.5.374 de 11/05/2004 
 

1. 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. 

2. Feita uma alteração no processo de Baixa de Recibos, por 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. 

 

Versão 1.7.5.373 de 03/05/2004 
 

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

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

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

debitados do proprietário. Para o funcionamento dessa opção, são necessários alguns 

ajustes no sistema: 

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

proprietário como responsável pela despesa de cobrança; 
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b. O histórico para débito da tarifa de cobrança tem que estar identificado 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. 

 

Responsável 
pela despesa 
de cobrança. 

Parâmetro 153 

Opção para 
débito da 
despesa de 
cobrança. 
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2. Implementado botão “Processar Baixa Corrente” na tela de baixa de recibos. 

3. Criados novos parâmetros no arquivo de configuração do sistema (sqs2000loca.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. 

4. Implementada uma opção na interface de emissão do extrato de conta corrente para 

não exibir movimentos que tenham contra partida no período selecionado (crédito e 

débito com mesmo historio, referência e valor), usando essa opção os lançamentos 

que estiverem nessa situação não serão impressos no extrato. 

 

Opção para 
agrupar por 
data. 

Opção para 
não imprimir 
lançamentos 
que tenham 
contra partida.
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5. Implementada a opção contra partida no diário de lançamento simplificado, usando 

essa opção será exibida uma contra partida para cada lançamento, além de uma 

totalização por chave. 

6. 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. 

Para implementação dessa modalidade, é necessário a homologação do arquivo junto 

ao banco. 

 

Versão 1.7.5.372 de 30/03/2004 
 

1. Implementado o Relatório de Análise de Taxa de Administração 

(Relatórios/Outros/Análise de Taxa de Administração), esse relatório demonstra mês a 

mês (período máximo de um ano) a evolução da taxa de administração por proprietário 

com totais por gerente e filial. 

 

Versão 1.7.5.372 de 30/03/2004 
 

1. Implementada uma nova opção ao relatório de contas a pagar por vencimento 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Vencimento), marcando a opção simplificado o 

relatório será impresso com informações mais resumidas, economizando espaço. 

 

Opção contra 
partida. 



Base Locação – Implementações 
 

27

2. 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. 

3. Implementado o relatório de diário de lançamentos simplificado 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Diário de Lançamento Sim

4. Corrigido o calculo de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos

alguns casos não estava lançando o valor do ISS no conta corren

 

Opção para 
impressão do 
relatório de 
contas a pagar 
no modo 
simplificado. 

Opções para 
selecionar voucher 
pela faixa de 
número do voucher 
ou data de 
preparação. 
Ao selecionar os 
vouchers  e 
processar as 
baixas serão 
plificado). 

 Diversos), pois em 

te do proprietário. 

canceladas.
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Versão 1.7.5.370 de 15/03/2004 
 

1. Segundo orientação do Banco BANESTES, foram feitas alterações no arquivo 

remessa. 

2. 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 1.7.5.368 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.  

 

Versão 1.7.5.367 de 12/02/2004 
 

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

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Baixa CNAB) para  emitir somente o relatório 

de baixas com erro. 

 

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

relatório de baixa aparecia como OK, mas não baixava. 

 

Versão 1.7.5.366 de 30/01/2004 
 

Opção 
para 
impressão 
das baixas 
com erro. 
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1. Criada mais uma opção para o calculo da Taxa de Administração, no Contrato de 

Administração (Administração/Contrato de Administração/Imóveis) foi criada mais uma 

modalidade de Taxa de Administração. Nessa nova forma de calculo o sistema aplicará 

a taxa sobre o aluguel e através de um módulo a parte poderá ser calculada a taxa 

sobre as demais despesas (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversas), desde 

que tenham origem no contas a pagar e que o histórico padrão esteja habilitado para o 

calculo de comissão (campo incide comissão no cadastro do histórico). 

 

2. Para o histórico referente à Taxa de Administração sobre os Lançamentos de Contas a 

Pagar foi criado o parâmetro 149 – Tx. ADM Contas Pagar, caso o parâmetro não esteja 

preenchido o sistema usará o mesmo histórico da taxa de administração identificado no 

parâmetro 109. 

 

Nova opção 
de calculo da 
taxa de 
administração.

Campos para o 
calculo da taxa de 
administração 
sobre os 
lançamentos 
contas a pagar 
(baixado). 
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3. 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. 

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

totalização dos valores selecionados para criação do voucher. 

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

 

Parâmetro para 
identificação do 
histórico para taxa 
de administração 
sobre contas a 
pagar. 

Campo 
dia base 
vcto. 
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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. 

 

Versão 1.7.5.365 de 19/01/2004 
 

1. Corrigida a ordenação do Relatório de IR Anual (Relatórios/Financeiros/Conta 

Corrente/IR Anual), pois em alguns casos estava repetindo o mesmo locatário e 

mostrando locatário que não pertencia ao imóvel. 

2. Corrigida a análise geral do cadastro de Proprietário (Administração/Proprietário), pois 

quando existiam duas agências com o mesmo código o sistema não apresentava a 

informação correta. 

 

Versão 1.7.5.364 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. Com relação ao item 4 da versão 1.7.5.363 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. 

3. 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 1.7.5.363 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 

que o cliente possua uma leitora de código de barras. Esse procedimento é bem útil 

principalmente para contas de concessionárias públicas. 
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Sugestão: Leitora MAXYSCAN fornecedor CIS Eletrônica (tel. 11-55

 

2. Implementados dois campos de mensagem adicional ao cadastro d

mensagens serão impressas como complemento do critério nos rec

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

MENSAGEM_CRITERIO no layout do arquivo bureaux). 
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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 

(somente para o sistema de condomínio) e extrato demonstrativo. 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 

Campos de 
mensagens 
adicionais 
ao critério. 

Campo para 
identificação do 
tipo de 
mensagem. 

Abas para o 
cadastro de 
mensagens. 
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novas opções o critério de cobrança pode ser impresso sem que seja impresso o 

percentual aplicado. 

 

5. Implementada a geração de remessa do Banco BANESTES. 

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

arquivo gerado, junto ao BANESTES. 

6. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar, pois estava aceitando valores 

inválidos para os campos tipo de parcela e referência. 

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

FAILED” quando tentava reemitr o recibo. 

8. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste, pois em alguns casos estava 

duplicando os recibos. 

 

Versão 1.7.5.361 de 21/11/2003 
 

1. Implementado um novo modelo de Extrato de Conta Corrente, o Demonstrativo de C/C 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Demonstrativo C/C), além de um novo layout 

foram acrescentadas novas informações no relatório, conservando as informações do 

relatório anterior. 

 

Parâmetro 
124. 
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2. Corrigida a impressão do Extrato de Conta Corrente, pois estava exibindo informações 

incorretas quando o proprietário tinha mais de um contrato de administração. 

3. Corrigido o módulo de segurança, pois não estava mostrando o botão processar da 

interface de cancelamento de baixa de recibos e voucher. 

4. Corrigida a impressão de recibos, pois quando tinha uma quantidade grande de 

recibos, não eram impressos todos. 

5. Corrigida a tela de voucher, pois estava exibindo vouchers pertencentes ao sistema 

financeiro. 

6. Corrigido o relatório de devedores, pois em alguns casos estava exibindo recibos em 

duplicidade. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 

Versão 1.7.5.358 de 04/11/2003 
 

Imprime o 
resumo sobre 
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movimentação 
do imóvel 

Campo para 
seleção de 
mensagem à 
sair no final do 
extrato. 
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1. Implementada a opção de cancelamento de baixa de recibos pelo nome do arquivo 

CNAB, incluindo os erros de baixa. 

 

2. Acrescentadas a opção de ordenar o Relatório de Diário de Lançamentos 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Diário de Lançamento) por código do 

proprietário/imóvel/data e nome do proprietário/imóvel/data. 

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

impressão do recibo laser. 

 

Versão 1.7.5.357 de 24/10/2003 
 

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. 

Novas opções 
de ordenação 
do diário. 
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1. Melhorado o layout do Relatório de Recibos Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Recibos Baixados) para economia de espaço na impressão, acrescentada 

uma nova opção de impressão na interface, possibilitando a impressão do proprietário, 

do imóvel ou ambos, além das opções de totalizar por filial e gerente. 

2. 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 1.7.5.353 – item 3). 

3. Corrigida a impressão de carta de cobrança (Financeiro/Devedores/Emissão de 

Cobrança), pois quando selecionava a opção de impressão de carta duplex ou etiqueta 

para o fiador, o sistema não estava imprimindo o fiador na etiqueta. Corrigida também 

a interface de impressão, pois quando preenchia o nome do proprietário inicial o campo 

nome do proprietário final ficava desabilitado. 

4. Corrigido o lançamento de conta corrente, pois quando o imóvel era partilhado (dividido 

por dois ou mais proprietários), às vezes o resultado da partilha estava gerando 

diferença com relação ao valor principal lançado. 

5. Corrigido o relatório de saldos disponíveis (Relatórios/Outros/Saldo Disponível), pois 

quando usava a opção de imprimir os proprietários ativos, estava aparecendo os 

proprietário inativos. 

6. Alterada a baixa CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo CNAB) 

para não importar recibos cujo valor pago esteja zerado. 

7. Feitas alterações na emissão do recibo do Banco do Brasil, acrescetado o campo 

parcela, colocado o campo código do cedente como composição do nosso número. 

Novas opções para 
impressão do relatório. 
Essas opções só são 
válidas para 
impressão em ordem 
de seqüência. 

Opções para totalizar 
o relatório por filial e 
gerente. Essas opções 
só são válidas para 
impressão em ordem 
de proprietário. 
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Antes de colocar esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do 

arquivo gerado, junto ao Banco do Brasil. 

 

Versão 1.7.5.353 de 29/09/2003 
 

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: 

 
� 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”; 

 

Veriricação da 
situação de 
incremento. 
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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. 

 

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 

Título da janela com 
identificação de Banco e 
Agência. 
Abas Separadas para 
configuração de DOC 
Eletrônico e Baixa CNAB. 

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

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

Campo para 
aplicação 
dos Dias de 
Retenção. 
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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 1.7.5.194). Essa opção só será válida para divergência de valores. 

 

4. Implementada a opção de imprimir o valor da Remessa em negrito no Extrato de Conta 

Corrente (Relatórios/Financeiros/Extrato/Extrato de C/C). 

 

5. Corrigida a geração de Contas a Pagar de Seguro (Financeiro/Contas a 

Receber/Geração de Recibos), pois estava gerando o lançamento sem autorização. 

Opção para exibir 
baixa recusada. 

Valor vindo da 
Baixa CNAB. 

Valor correto, 
segundo o critério 
do sistema. 

Opção para 
imprimir o 
lançamento de 
remessa em 
negrito. 
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6. Corrigido o Relatório de Remessa ao Proprietário (Financeiro/Funções 

Diversas/Remessa/Relatórios), pois quando o proprietário não tinha conta corrente 

bancária cadastrada as informações da remessa não saiam, apesar do sistema 

calcular a remessa. 

7. Corrigida a geração de IPTU para imóveis com encargos partilhados 

(Financeiro/Contas a Receber/Geração de Recibos), pois, apesar de gerar a data do 

repasse correta para o imóvel principal, estava gerando datas de repasse inválidas 

para os imóveis da partilha. 

8. Feita uma alteração no sistema para não deixar cadastrar contrato de locação para 

imóvel que não estiver liberado para locação. 

9. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados, pois estava com erro no total geral do 

relatório. 

10. Corrigida a Impressão de Recibo (opção pré-impresso), pois em alguns casos não 

estava imprimindo o local de pagamento. 

11. Corrigido o Relatório de Entidades (Proprietário), pois quando o proprietário estava 

ligado a mais de uma unidade (condômino do sistema Base Condomínio), estava se 

repetindo no relatório. 

12. 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 1.7.5.324 de 17/09/2003 
 

1. Implementada uma nova opção no Extrato de Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato de C/C), com isso poderão ser geradas 

informações em um formato mais adequado para importação em outros programas (Ex. 

Microsoft Excel). 
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2. Feita uma alteração no Cadastro de Remessa do Contrato de Administração 

(Administração/Contrato de Administração/Remessa), a partir dessa versão as contas 

correntes poderão ser associadas diretamente aos Favorecidos 

(Financeiro/Tabelas/Bancos), não existindo mais a necessidade de associar a conta 

corrente ao Proprietário mesmo que a conta seja do Favorecido. 

3. Corrigida a Baixa de Contas a pagar, pois não estava lançando o campo chave na 

conta corrente. 

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 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. 

6. Alterado o label do Cadastro de Transferência do Contato de Locação de 

“Transferência” para “Transferência (Aluguel Garantido)”, pois estava gerando uma 

certa confusão no cadastramento das transferências, que, na maioria das vezes são 

feitos diretamente no Contrato de Administração. 

7. Corrigida a Impressão de Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibo), 

pois não estava respeitando a opção de imprimir os recibos cujo Contrato de Locação 

tenha a opção de bloqueados. 

8. Corrigido o Relatório de Proprietário (Relatórios/Cadastrais/Proprietário), pois não 

estava respeitando o filtro de Filial e Gerente. 

9. Corrigido o Cadastramento de Vistoria do Imóvel (Administração/Imóvel/Vistoria), pois 

não estava deixando incluir novas informações. 

 

Opção para gerar o 
Extrato em outro 
formato. 
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Versão 1.7.5.308 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 

ser feito o cancelamento de emissão dos recibos (Financeiro/Contas a Receber/Gerar 

Arquivo Remessa). 

 

3. Implementado o campo “Proprietário” para pesquisa no mó

Atualização de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar

 

4. Alterado o título do Relatório de Controle de Cheque para “C

5. Corrigido o calculo de CPMF (Financeiro/Funções Diversas

estava lançando a CPMF, mesmo quando o valor do impos
Somente serão 
gerados os recibos 
que não foram 
emitidos 
Acrescentado o 
Banco HSBC ao 
módulo. 
dulo de Assistente para 

/Autorizações). 

ópia de Cheque”. 

/Cálculos Diversos), pois 

to era zero. 

Campo para filtrar 
as Contas a Pagar 
por Proprietário na 
Autorização. 
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6. Corrigido o módulo de Extrato de Conta Corrente Bureaux 

(Relatórios/Bureaux/Extrato), pois quando gerava o registro de etiqueta quando 

selecionava a opção de recibos em aberto. 

7. Corrigido o calculo de Aluguel Pro-rata, pois estava com uma diferença no calculo. 

8. Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente), 

pois quando o encargo era partilhado, na totalização dos valores por Forma de 

Pagamento e Favorecido só era considerado o lançamento principal. 

9. Corrigido o  Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente), 

pois quando a forma de pagamento era “Dinheiro”, não estava deixando criar o 

Voucher, a partir dessa versão todos os lançamentos de Contas a Pagar em que a 

forma de pagamento for dinheiro ficará desabilitada a seleção de um banco para 

elaboração do Voucher, levando em consideração que os pagamentos em dinheiro são 

feitos através do caixa. 

10. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Vencimento), pois estava imprimindo os 

campos Logradouro e Título do Imóvel, mas quando o Título era composto o 

Logradouro era impresso em duplicidade. 

11. Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo), 

pois quando selecionava a opção de impressão do Login e Senha, os campos estavam 

sendo impressos incorretamente. 

 

Versão 1.7.5.294 de 25/08/2003 
 

1. Implementado o controle de Lançamento de Voucher para Proprietário 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 Proprietário/Vencimento automaticamente (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher - 

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

para os Proprietários 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 0 (não). O limite de crédito pode 

ser determinado no Cadastro de Contrato de Administração do Proprietário 

(Administração/Contrato de Administração). 
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Independente do Parâmetro 135, será possível consultar os saldos dos Proprietários 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 /  2 – Não. 

Ao Clicar no ícone 
para adicionar o 
lançamento ao 
Voucher o proprietário 
não possuir saldo 
suficiente aparecerá a 
mensagem ao lado. 

Campo Limite de 
Crédito do Contrato 
de Administração. 
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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. Feita uma implementação na Emissão de Cheques (Financeiro/Contas a 

Pagar/Emissão Cheque), para que no verso do cheque sejam impressos os dados da 

Conta Corrente para depósito, no caso do lançamento de Contas a Pagar for de 

Remessa ao Proprietário (Parâmetro 116). 

 

Os dados referentes à Conta Corrente do Proprietário/Favorecido terão que estar no 

Cadastro de Remessa do Proprietário (Administração/Contrato de 

Administração/Remessa). 

Parâmetro 116 – Remessa, 
Histórico Padrão : Informar o 
histórico referente a remessa. 

Ao dar um duplo clique no 
lançamento abrirá uma 
janela com o saldo do 
Proprietário. 

Conta Corrente 
que será impresso 
no verso do 
cheque. 
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4. Colocado o label de "Remetente" na capa do Relatório de Recibo 

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

5. Corrigida a Geração de DOC Eletrônico do Banco Itaú (Financeiro/Funções 

Diversas/DOC Eletrônico), pois estava com erro nos totais dos lotes. Antes de colocar 

esse módulo em produção, é imprescindível a homologação do arquivo gerado, junto 

ao Banco Itaú. 

6. Corrigida a geração do Arquivo Bureaux de Extrato de Conta Corrente 

(Relatórios/Bureaux/Extrato), pois em alguns casos gerava uma linha em branco no 

arquivo. 

 

Versão 1.7.5.280 de 12/08/2003 
 

1. Implementado o módulo de Geração de DOC Eletrônico do ITAU (opção 

Financeiro/Funções Diversas/DOC Eletrônico), é imprescindível a homologação junto 

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

testes. 

2. Retira a expressão "sem contrato" nos Relatórios de Extrato de Conta Corrente, pois 

estavam gerando confusão quanto à interpretação dos dados impressos. 

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

valor de juros diferente do valor calculado na Baixa. 

 
Versão 1.7.5.275 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. 
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2. Corrigida a Impressão de Recibo Laser, pois o código do Proprietário era impresso, 

independente da seleção.     

3. Corrigido o Relatório de Listagem de Correio na Interface de Impressão de Recibos, 

pois estava exigindo o campo tipo de documento. 

4. Aperfeiçoado o Relatório de Vencimento de Seguros, a partir desta versão, o Relatório 

será por ordem de Seguradora. 

5. Corrigido o Relatório de Contrato de Locação, pois não estava saindo o Índice e a 

Periodicidade de Reajuste. 

6. Corrigido o Relatório de Voucher Analítico, pois não estava saindo o número do 

documento. 

7. Alterado o layout do Extrato de Conta Corrente Simplificado, com a ultima correção 

devido a identificação do nome do Inquilino, a informação estava saindo fora de 

posição. 

 

Versão 1.7.5.249 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). 

Campo de identificação para 
baixa pela data de 
vencimento. 
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2. Implementado o campo "Caixa" na baixa de Recibo Manual, esse campo serve para 

identificação da origem do lançamento gerado na conta corrente (banco/caixa) e 

integração com o Sistema Financeiro (BaseFinc). 

3. Implementado o campo "Caixa" nas baixas de Contas a Pagar (Direta e Voucher), esse 

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

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

Campo Caixa para 
identificação do Caixa de 
origem do lançamento. 

Campo para identificação 
do Banco de origem do 
lançamento. 

Campo Caixa para 
identificação do Caixa de 
origem do lançamento. 
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Versão 1.7.5.232 de 23/07/2003 
 

1. Aperfeiçoada a Geração do Arquivo de DOC Eletrônico, para verificar a existência de 

arquivo anterior, evitando a geração de registros duplicados. 

2. Aumentada a capacidade de impressão do complemento dos lançamentos no Recibo 

Laser (58 posições). 

3. Aperfeiçoado o Cadastro de Entidades para habilitar a alteração do status (condômino, 

proprietário, inquilino, etc..) , somente referente ao Sistema. 

4. Corrigido o Cadastro de Entidades, pois quando a Entidade era ao mesmo tempo 

Proprietário e Condômino, não apareciam os dados de Filial e Gerente no Cadastro de 

Dados Complementares. 

5. Corrigida a Análise Geral do Cadastro de Entidades. 

6. Corrigido o Relatório de Cadastro de Condôminos, pois quando escolhia a opção de 

imprimir endereços, repetia o mesmo endereço para todos os Condôminos. 

Campo Caixa para 
identificação do Caixa de 
origem do lançamento. 
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7. Alterado o layout do Recibo Bradesco (Impressão Laser), substituído o campo "Uso do 

Banco" por "CIP" e retirado o campo "Parcela". Essa alteração segue exigência do 

Banco. 

8. Para melhor entendimento das opções, foi alterada a Interface de Geração de Arquivo 

Remessa de Contas a Receber, o campo "Cobrança Escritural" foi substituído pelo 

campo "Envia arquivo e imprime no Banco" e o campo "Cobrança não Escritural" foi 

substituído pelo campo "Somente envia arquivo para o Banco". 

9. Corrigido o Cadastro da Tabela de Imposto de Renda, pois não deixava cancelar uma 

inclusão de registro e não estava gravando o campo Parcela a Deduzir. 

10. Corrigido o Calculo do IRRF, pois quando não cadastrava o campo Parcela a Deduzir 

na Tabela do Imposto de Renda, o Sistema não calculava o imposto. 

11. Corrigido o Arquivo Remessa de Contas a Receber do Banco Itaú, pois estava 

repetindo os recibos pela quantidade de Contratos de Administração. Alterada também, 

a data de vencimento para considerar a Tolerância do Contrato de Locação. 

 

Versão 1.7.5.228 
 

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

2. Aperfeiçoado o Lançamento de Conta Corrente, colocada crítica para não aceitar 

inclusão de lançamentos para Proprietários ou Imóveis sem Contrato de Administração 

Ativo. 

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

Entidade que não for do Sistema. 

4. Corrigido o Cadastro da Tabela do Imposto de Renda, pois não estava aceitando o 

preenchimento do campo Parcela a Deduzir. 

5. Corrigido Calculo do IRRF na Geração de Recibos. 

6. Corrigido o Cadastro de Proprietário, pois quando o mesmo era também Condômino, 

nos Dados Complementares não aparecia Filial e Gerente, feitas outras correções no 

Cadastro de Entidades. 

 

Versão 1.7.5.203 de 08/07/2003 
 

1. 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. 
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2. Corrigido o débito automático da Tarifa DOC, pois estava pegando o valor da tarifa no 

Banco do Proprietário, e não no Banco Origem da Remessa. 

 

Versão 1.7.5.198 de 02/07/2003 
 

1. Implementados os campos "Data da Inclusão" e "Data da Expiração" do Imóvel no 

Cadastro de Contrato de Administração/Imóveis, esses campos estão sendo impressos 

no Relatório de Contrato de Administração. 

2. Implementada a Pesquisa de Lançamentos de Conta Corrente, independente do mês 

de referência, seguindo o padrão da Pesquisa de Contas a Pagar. 

3. Aumentada a capacidade de impressão do complemento dos lançamentos no Recibo 

Laser (58 posições). 

4. Corrigida a Geração de Recibos, pois não estava gravando as mensagens no Recibo 

Gerado. 

5. Corrigida a Ordenação dos Proprietários na Interface do Extrato de Conta Corrente. 

6. Corrigido o Relatório de Transferência de Itens, pois não estava imprimindo. 

 

Campo Tipo 
de Baixa. 

Campos Data da 
Inclusão e Data da 
Expiração. 
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Versão 1.7.5.194 
 

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: 

 

1. Cadastrar dois novos parâmetros: 

 

Parâmetro 136 - Dif.Bx.Crédito - Identificar o Histórico (quando a diferença for a maior). 

Parâmetro 137 - Dif.Bx.Débito - Identificar o Histórico (quando a diferença for a menor). 

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 ou por 

ítem), ao aplicar a diferença serão gerados valores no recibo para compor o valor pago. 

Parâmetros para 
lançamento de diferença 
automática na Baixa de 
Recibos. 

O valor sugerido para baixa 
é de R$ 1.351,08 mas o 
valor digitado é R$ 1.352 

Abrirá uma janela com  o 
valor da diferença R$ 
0,92, sugerindo a forma de 
lançamento (de acordo 
com o critério de 
cobrança) e o histórico de 
lançamento (de acordo 
com os parâmetros 136 e 
137. 
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Poderão ser usados outros históricos 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 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 Item na Impressão de Recibos, 

tornando possível usar um ítem 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. 

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 Lançamento de Conta Corrente, pois quando o his

estava fazendo a transferência corretamente. 

6. Aperfeiçoado o DOC Eletrônico UNIBANCO para gerar regist

corrente do Favorecido estiver sem dígito cadastrado, gravan

conferência (LOG) a ocorrência. 

7. Aperfeiçoado o DOC Eletrônico UNIBANCO para verificar o F

diferente do Proprietário. 

8. Corrigida a Impressão de Recibo Pré-impresso (formulário do

repetindo os dados do primeiro imóveis nos demais recibos. 

9. Corrigido o Módulo de Segurança, pois não estava permitindo

operações dos Contratos de Locação e Administração no Cad

Campo Descrição 
Opcional do Item. 
Data Limite para o 
resumo dos recibos.
A impressão do 
resumo dos recibos 
tórico era de serviço não 

ro mesmo quando a conta 

do no arquivo de 

avorecido, quando for 

 banco), pois estava 

 desabilitar os botões de 

astro de Imóveis. 

ficou opcional.



Base Locação – Implementações 
 

55

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

os dados não estavam sendo atualizados nas outras. 

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

emitido. 

 

Versão 1.7.5.160 
 

1. Implementada no Relatório de Etiquetas para Locatário a possibilidade de escolher a 

situação do locatário (ativo/inativo). 

2. Corrigido o Módulo de Geração de Recibos, pois não estava gravando os campos de 

mensagens nos recibos gerados. 

3. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar, pois estava aceitando lançamentos 

duplicados. 

4. Implementada a opção de sair o resumo de históricos no Relatório de Diário de 

Lançamentos. 

5. Implementada a opção de Imprimir o código do imóvel na Impressão de Recibos. 

6. Corrigido o Relatório de Seguros, pois não estava respeitando a faixa de vencimento 

do contrato. 

7. Implementações aos Relatórios de Devedores: 

 

1. 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. 

2. Acrescentadas informações adicionais (Fiador, telefones) ao Relatório de Devedores 

Analítico/Sintético e Com Reajuste. 

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

Relatório de Devedores Analítico/Sintético e Com Reajuste. 

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

Relatório de Devedores Com Reajuste. 

5. 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. 

8. Implementada opção de saltar folha por fornecedor no Relatório de Contas a Pagar por 

Fornecedor. 

9. Implementados campos de conciliação ao Módulo de Contas a Pagar com a 

possibilidade de impressão de relatórios filtrando esses campos, esses relatórios serão 

úteis para verificação de contas que ainda não estão disponíveis para o administrador. 

10. Implementada a possibilidade de impressão do resultado por extenso com espaço para 

assinatura do Proprietário no Extrato de Conta Corrente. 
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11. Implementada a possibilidade de impressão do passaporte do Proprietário no Extrato 

de Conta Corrente. 

12. Colocado o período selecionado no cabeçalho do Relatório de Saldos. 

13. Colocado o campo data da emissão do cheque no Relatório de Cheques Emitidos. 

14. Colocado campo Liberado para Locação no Cadastro de Imóveis, podendo ser filtrado 

nos Relatórios de Imóveis. 

15. Implementada a possibilidade e imprimir os movimentos segundo a sua natureza 

(débitos/créditos) no Extrato de Conta Corrente. 

16. Corrigido o título do Relatório de Contrato de Administração, pois estava saindo como 

Contrato de Locação. 

17. Corrigido o Relatório de Etiqueta para Locatário, pois quando selecionava mais de um 

imóvel o primeiro locatário se repetia para as demais etiquetas. 

18. Implementada a situação do voucher no Relatório de Controle de Cheques. 

19. Implementado filtro por Filial/Gerente no Relatório de Etiquetas do Proprietário. 

20. Corrigido o Relatório de Etiqueta para Locatário, pois estava repetindo o nome do 

primeiro locatário em todos os imóveis. 

21. Alterado Relatório de Conta Corrente Simplificado para ordenar por código de 

Proprietário. 

22. Implementados os campos Tipo de Fiança para filtro no Relatório de Contrato de 

Locação. 

23. Corrigido Relatório de Ficha de Imóvel, pois quando o campo endereço era muito 

grande estava sobrepondo o campo período e no campo período do Contrato saia uma 

mensagem estranha. 

24. Implementada a opção de imprimir por nome ou código de Proprietário no Relatório de 

Diário de Lançamentos. 

25. Padronizado o Relatório de Etiqueta de Proprietário para acionar a mesma interface 

tanto da Tela de Proprietário quanto do Menu de Relatórios. 

26. Implementado Relatório de Seguro filtrando por final do contrato e imóvel. 

27. Colocado o ano de exercício no Relatório de IPTU (Imóvel). 

28. Corrigido erro de violação de acesso quando abre a tela automática para logar 

novamente no Sistema. 

29. Implementado o campo Título de Capitalização para Fiança no Cadastro de Contrato 

de Locação. 

30. Implementado o campo Data do Lançamento ao Relatório de Baixa CNAB. 

31. Colocado o campo Data da Baixa do Voucher no Relatório de Controle de Cheque. 

32. Relatório de Imóveis, implementada a opção de ordenar por código ou endereço do 

Imóvel. 

33. Corrigido o calculo da data do repasse no Lançamento de Contas a Pagar, pois às 

vezes calculava data do repasse vencimentos de recibos já gerados. 
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34. Corrigido o Lançamento Automático de Contas a Pagar através da Remessa, pois 

quando no cadastro da remessa não tinha favorecido o Voucher era gerado sem o 

mesmo. 

35. Implementado o Relatório de Extrato de Conta Corrente para sair, além do nome, o 

código da agência. 

36. Implementado o campo CPF do Proprietário ao Relatório de Contas a Pagar por 

Vencimento. 

37. Implementada a Análise Geral dos Recibos Abertos na Tela do Proprietário para 

ordenar os recibos por imóvel e vencimento. 

38. 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. 

 

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 101 – Aluguel 
Aplicado na Geração de Recibos e no Calculo da Taxa de Administração (caso seja percentual 

e aplicado somente sobre o Aluguel). Identificação do Histórico Padrão de Aluguel, esse campo 

é utilizado no lançamento automático do Aluguel no Recibo e, posteriormente, no cálculo da 

Taxa de Administração da Baixa de Recibos, preencher o campo Histórico Padrão com a 

Descrição do Histórico já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 102 – IPTU 
Aplicado na Geração de Recibos e Contas a Pagar. Identificação do Histórico Padrão de IPTU, 

esse campo (em conjunto com outros cadastros), é utilizado na Geração de Contas a Pagar de 

IPTU em Geração de Recibos, preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do 

Histórico já cadastro da Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 103 – Seguro 
Aplicado na Geração de Recibos e em Contas a Pagar. Identificação do Histórico Padrão de 

Seguro, esse campo (em conjunto com o cadastro de Seguro do Imóvel), é utilizado na 

Geração de Contas a Pagar de Seguro e Geração de Recibos, preencher o campo Histórico 

Padrão com a Descrição do Histórico já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 
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Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel 
Aplicado na Geração de Recibos e no Calculo da Taxa de Administração (caso seja percentual 

e aplicado somente sobre o Aluguel). Identifica o Histórico de Desconto de Aluguel, esse 

campo (em conjunto com outros no cadastro do Contrato de Locação) é utilizado no 

lançamento automático de Desconto no Recibo e posterior abatimento no calculo da Taxa de 

Administração, preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico já cadastro 

da Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 105 – Multa 
Identificação do Histórico de Multa, esse campo é utilizado pelo lançamento automático de 

Multa em Conta Corrente do Proprietário, no caso da Baixa ter obedecido esse critério, 

preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de 

Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 106 – Juros 
Identificação do Histórico de Juros, esse campo é utilizado no lançamento automático do Valor 

de Juros na Conta Corrente do Proprietário, no caso da Baixa ter obedecido esse critério, 

preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de 

Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança 
Identificação do Histórico de Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), esse campo é utilizado 

no abatimento automático da Despesa de Cobrança na Baixa de Recibos, preencher o campo 

Histórico Padrão com a Descrição do Histórico,  já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

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 
Aplicado na Baixa de Recibos (Base Locação). Identificação do Histórico de Taxa de 

Administração, esse campo (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de 

Administração) é utilizado no lançamento automático de Taxa de Administração (Baixa de 

Recibos) em Conta Corrente do Proprietário, preencher o campo Histórico Padrão com a 

Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 
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Parâmetro 110 – ISS 
Aplicado no Débito de automático de ISS. Identificação do Histórico de ISS, esse campo (em 

conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) é utilizado no lançamento 

automático de ISS em Conta Corrente do Proprietário, preencher o campo Histórico Padrão 

com a Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

No campo valor deverá ser determinado o percentual de ISS, ex: 5,00. 

Parâmetro 112 – CPMF 
Aplicado no calculo automático de CPMF (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Histórico de CPMF, esse campo é utilizado no lançamento automático de 

CPMF em Conta Corrente do Proprietário, preencher o campo Histórico Padrão com a 

Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

O percentual de CPMF deverá informado no campo Valor, ex: 0,38. 

Parâmetro 114 – IRRF 
Aplicado na Geração de Recibos. Identificação do Histórico Padrão de IRRF, esse campo (em 

conjunto com o cadastro da Tabela do Imposto de Renda) é utilizado na Retenção automática 

de IRRF no Recibo (Proprietário pessoa física e Inquilino pessoa Jurídica), preencher o campo 

Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Observe também os parâmetros 155 (Partilha do IRRF) e 168 (Base IRRF – Tx. Adm.) 

Parâmetro 115 – Data Base 
Aplicado em Geração de Recibos. Utilizado na projeção da Data de Vencimento do Recibo de 

acordo com o mês de referência, preencher o campo Valor com o dia limite de vencimento. 

Ex: Aluguel Ref. 06/2005 - Data Base 15, se no cadastro do imóvel o dia de vencimento for 

entre 1 e 15 e Vencimento do Recibo será no mês seguinte ao da referência do aluguel, caso 

contrário o vencimento será no próprio mês de referência. 

Parâmetro 116 – Remessa 
Aplicado no Calculo da Remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa). Identificação do 

Histórico de Remessa, esse campo é utilizado no lançamento automático da Remessa em 

Contas a Pagar ou Conta Corrente do Proprietário, preencher o campo Histórico Padrão com a 

Descrição do Histórico, já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

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 campo valor deverá ser preenchido com o intervalo de dias válido para lançamento. 
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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. 

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 127 – Vcto. Compl. Aluguel 
Aplicado na Geração de Recibos. Determina se no complemento do item Aluguel deverá sair o 

vencimento, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel 
Aplicado na Impressão de Recibos. Determina se, na Impressão de Recibos, abaixo de item 

aluguel deve sair o Endereço do Imóvel, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetro 130 – Código Forma DOC 
Aplicado no Calculo de Remessa para o Proprietário (Financeiro/Funções Diversas/Remessa). 

Identifica o código atribuído à Forma de pagamento DOC. Preencher o campo valor com código 

correspondente à forma de pagamento DOC. 

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 133 – Tarifa DOC 
Aplicado no Débito Automático da Tarifa de DOC. Identificação do Histórico Padrão de Tarifa 

de DOC, preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico já cadastro da 

Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 134 – Taxa de Garantia 
Aplicado, com a participação de outros cadastros, no Calculo Automático de Aluguel Garantido 

(Financeiro/Contas a Receber/Aluguel Garantido). Identificação do Histórico Padrão de Taxa de 

Garantia, preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico já cadastro da 

Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 
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Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher 
Aplicado no Lançamento de Voucher. Determina o Bloqueio de Lançamento de Voucher para 

Proprietários 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 Proprietário (Administração/ Contrato de Administração/Campo Limite de 

Crédito). 

Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Histórico 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 Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro da 

Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Historio Padrão). 

Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Histórico para diferença, esse campo é utilizado 

no lançamento automático da diferença à menor entre o valor pago e os valores válidos para 

pagamento, preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro da 

Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 149 – Tx. ADM Contas a Pagar 
 

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 153 – Tarifa de Cobrança 
Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos). 

Identificação do Histórico, esse campo é utilizado no lançamento automático de Despesa de 

Cobrança (Tarifa Bancária), no caso da despesa ser cobrada do Proprietário e não no Recibo 

do Locatário, observar também o campo “Despesa de Cobrança”  (Administração/Contrato de 

Administração). preencher o campo Histórico Padrão com a Descrição do Histórico, já cadastro 

da Tabela de Históricos Padrões (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro 

do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco). 
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Parâmetro 155 – Partilha do IRRF 
Aplicado na Geração de Recibos. Identifica se, em caso de imóveis partilhados (imóveis cujos 

rendimentos sejam divididos entre dois ou mais proprietários),  a base de calculo para a 

retenção de IRRF seja feita levando em consideração a participação de cada proprietário, esse 

campo (em conjunto com o cadastro da Tabela do Imposto de Renda) é utilizado na Retenção 

automática de IRRF no Recibo (Proprietário pessoa física e Inquilino pessoa Jurídica), campo 

valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Observe também os parâmetros 114 (IRRF) e 168 (Base IRRF – Tx. Adm.) 

Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identifica se o desconto aplicado através do critério de cobrança 

será abatido da base de calculo para a Taxa de Administração, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 

- Não. 

Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel 
Aplicado na Baixa de Recibos. Identifica se a multa sobre o Aluguel será lançada separada da 

multa sobre o restante do recibo, para tanto, o código da multa sobre o Aluguel deverá ser 

diferente do Histórico de multa comum identificado no parâmetro 105. Preencher o campo 

Histórico Padrão com a Descrição do Histórico,  já cadastro da Tabela de Históricos Padrões 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão). 

Parâmetro 158 – Repasse Individual 
Aplicado na Geração de Recibos. Identifica se o repasse de contas a pagar (encargos e 

acessórios) para os recibos será feito individualmente, ou seja, os recibos referentes ao 

repasse de contas a pagar serão separados do recibo referente ao aluguel, campo valor 

padrão: 1 - Sim, 0 - Não. 

Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação 
Aplicado exclusivamente no Relatório de Ficha de Locação. Identifica os históricos referentes à 

Condomínio, Água/Esgoto, Fundo de Reserva, Reforço Orçamentário e Cota Extra. 

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. 

 



Base Locação – Implementações 
 

63

Parâmetro 167 – Fator Período 
Aplicado na Geração de Recibos. 

Esse parâmetro controla o complemento do recibo, no que se refere ao período de 

competência do aluguel para contratos em meses quebrados (ex: de 15/10/2005 a 14/11/2005), 

esse complemento é gerado automaticamente na geração de recibos. O campo valor deverá 

ser preenchido de acordo com o critério aplicado, caso não seja preenchido o sistema gera o 

período de competência automaticamente. 

Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM 
Aplicado na Geração e Alteração de Recibos. 

Esse parâmetro permite abater o valor da Taxa de Administração para compor o valor base de 

calculo do IRRF na Geração de Recibos, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 – Não. 

Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo 
Aplicado na impressão de Recibos Laser, Bureaux e 2a. Via Internet. 

Esse parâmetro permite ativa a opção de imprimir a data do próximo reajuste de aluguel no 

complemento do recibo, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 – Não. 

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. 

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. 
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