
                   

     B     BASEASE L LOCAÇÃOOCAÇÃO

                                     Implementações



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            2

Índice

                                     Implementações                                                                                          ......................................................................................  1  
Índice                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  2  
Versão 1.7.5.448 de 05/12/2007                                                                                                   ...............................................................................................  4  
Versão 1.7.5.447 de 06/11/2007                                                                                                   ...............................................................................................  4  
Versão 1.7.5.445 de 07/10/2007                                                                                                   ...............................................................................................  8  
Versão 1.7.5.444 de 31/08/2007                                                                                                   ...............................................................................................  9  
Versão 1.7.5.443 de 10/08/2007                                                                                                 .............................................................................................  11  
Versão 1.7.5.442 de 11/07/2007                                                                                                 .............................................................................................  11  
Versão 1.7.5.441 de 02/07/2007                                                                                                 .............................................................................................  12  
Versão 1.7.5.440 de 22/06/2007                                                                                                 .............................................................................................  12  
Versão 1.7.5.439 de 19/06/2007                                                                                                 .............................................................................................  13  
Versão 1.7.5.438 de 01/06/2007                                                                                                 .............................................................................................  14  
Versão 1.7.5.437 de 21/05/2007                                                                                                 .............................................................................................  14  
Versão 1.7.5.436 de 08/05/2007                                                                                                 .............................................................................................  16  
Versão 1.7.5.435 de 20/04/2007                                                                                                 .............................................................................................  16  
Versão 1.7.5.434 de 30/03/2007                                                                                                 .............................................................................................  16  
Versão 1.7.5.433 de 09/03/2007                                                                                                 .............................................................................................  17  
Versão 1.7.5.432 de 07/03/2007                                                                                                 .............................................................................................  17  
Versão 1.7.5.431 de 02/02/2007                                                                                                 .............................................................................................  20  
Versão 1.7.5.430 de 15/01/2007                                                                                                 .............................................................................................  22  
Versão 1.7.5.429 de 11/12/2006                                                                                                 .............................................................................................  24  
Versão 1.7.5.428 de 05/12/2006                                                                                                 .............................................................................................  25  
Versão 1.7.5.427de 13/11/2006                                                                                                  ..............................................................................................  25  
Versão 1.7.5.426 de 11/10/2006                                                                                                 .............................................................................................  26  
Versão 1.7.5.425 de 04/09/2006                                                                                                 .............................................................................................  31  
Versão 1.7.5.424 de 04/08/2006                                                                                                 .............................................................................................  32  
Versão 1.7.5.423 de 25/07/2006                                                                                                 .............................................................................................  33  
Versão 1.7.5.422 de 07/07/2006                                                                                                 .............................................................................................  36  
Versão 1.7.5.421 de 09/06/2006                                                                                                 .............................................................................................  38  
Versão 1.7.5.420 de 02/06/2006                                                                                                 .............................................................................................  39  
Versão 1.7.5.419 de 05/05/2006                                                                                                 .............................................................................................  40  
Versão 1.7.5.418 de 10/04/2006                                                                                                 .............................................................................................  42  
Versão 1.7.5.417 de 27/03/2006                                                                                                 .............................................................................................  44  
Versão 1.7.5.416 de 10/03/2006                                                                                                 .............................................................................................  46  
Versão 1.7.5.415 de 21/02/2006                                                                                                 .............................................................................................  46  
Versão 1.7.5.414 de 19/01/2006                                                                                                 .............................................................................................  49  
Versão 1.7.5.413 de 23/12/2005                                                                                                 .............................................................................................  51  
Versão 1.7.5.412 de 30/11/2005                                                                                                 .............................................................................................  52  
Versão 1.7.5.411 de 18/11/2005                                                                                                 .............................................................................................  53  
Versão 1.7.5.410 de 07/11/2005                                                                                                 .............................................................................................  54  
Versão 1.7.5.409 de 24/10/2005                                                                                                 .............................................................................................  56  
Versão 1.7.5.408 de 13/10/2005                                                                                                 .............................................................................................  56  
Versão 1.7.5.407 de 16/09/2005                                                                                                 .............................................................................................  60  
Versão 1.7.5.406 de 12/08/2005                                                                                                 .............................................................................................  62  
Versão 1.7.5.405 de 05/08/2005                                                                                                 .............................................................................................  64  
Versão 1.7.5.404 de 26/07/2005                                                                                                 .............................................................................................  64  
Versão 1.7.5.403 de 01/07/2005                                                                                                 .............................................................................................  66  
Versão 1.7.5.402 de 17/06/2005                                                                                                 .............................................................................................  67  
Versão 1.7.5.401 de 06/06/2005                                                                                                 .............................................................................................  67  
Versão 1.7.5.400 de 16/05/2005                                                                                                 .............................................................................................  68  



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            3

Versão 1.7.5.399 de 02/05/2005                                                                                                 .............................................................................................  70  
Versão 1.7.5.398 de 18/04/2005                                                                                                 .............................................................................................  70  
Versão 1.7.5.397 de 11/04/2005                                                                                                 .............................................................................................  71  
Versão 1.7.5.396 de 24/03/2005                                                                                                 .............................................................................................  72  
Versão 1.7.5.395 de 11/03/2005                                                                                                 .............................................................................................  72  
Versão 1.7.5.394 de 25/02/2005                                                                                                 .............................................................................................  72  
Versão 1.7.5.393 de 22/02/2005                                                                                                 .............................................................................................  73  
Versão 1.7.5.392 de 03/02/2005                                                                                                 .............................................................................................  73  
Versão 1.7.5.391 de 07/01/2005                                                                                                 .............................................................................................  73  
Versão 1.7.5.390 de 01/12/2004                                                                                                 .............................................................................................  74  
Parâmetros                                                                                                                                 .............................................................................................................................  77  

Parâmetro 100 – Autorizações                                                                                                ............................................................................................  77  
Parâmetro 101 – Aluguel                                                                                                         .....................................................................................................  77  
Parâmetro 102 – IPTU                                                                                                             .........................................................................................................  77  
Parâmetro 103 – Seguro                                                                                                         .....................................................................................................  77  
Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel                                                                                    ................................................................................  77  
Parâmetro 105 – Multa                                                                                                            ........................................................................................................  78  
Parâmetro 106 – Juros                                                                                                            ........................................................................................................  78  
Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança                                                                                 .............................................................................  78  
Parâmetro 108 – Empresa Administradora                                                                             .........................................................................  78  
Parâmetro 109 – Taxa de Administração                                                                                ............................................................................  78  
Parâmetro 110 – ISS                                                                                                               ...........................................................................................................  79  
Parâmetro 112 – CPMF                                                                                                           .......................................................................................................  79  
Parâmetro 114 – IRRF                                                                                                            ........................................................................................................  79  
Parâmetro 115 – Data Base                                                                                                    ................................................................................................  79  
Parâmetro 116 – Remessa                                                                                                      ..................................................................................................  79  
Parâmetro 122 – Aviso de C/C                                                                                                ............................................................................................  80  
Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo                                                                                    ................................................................................  80  
Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa                                                                       ...................................................................  80  
Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa                                                                              ..........................................................................  80  
Parâmetro 127 – Vcto. Compl. Aluguel                                                                                   ...............................................................................  80  
Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel                                                                                        ....................................................................................  80  
Parâmetro 130 – Código Forma DOC                                                                                     .................................................................................  80  
Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo                                                                           .......................................................................  80  
Parâmetro 133 – Tarifa DOC                                                                                                   ...............................................................................................  80  
Parâmetro 134 – Taxa de Garantia                                                                                         .....................................................................................  81  
Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher                                                                              ..........................................................................  81  
Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito                                                                               ...........................................................................  81  
Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito                                                                                ............................................................................  81  
Parâmetro 149 – Tx. ADM Contas a Pagar                                                                             .........................................................................  81  
Parâmetro 150 – Dígito Recibo                                                                                               ...........................................................................................  81  
Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança                                                                                      ..................................................................................  82  
Parâmetro 155 – Partilha do IRRF                                                                                          ......................................................................................  82  
Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM                                                                                     .................................................................................  82  
Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel                                                                                            ........................................................................................  82  
Parâmetro 158 – Repasse Individual                                                                                      ..................................................................................  82  
Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação                                                    ................................................  83  
Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa                                                                                     .................................................................................  83  
Parâmetro 167 – Fator Período                                                                                               ...........................................................................................  83  
Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM                                                                                 .............................................................................  83  
Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo                                                                                   ...............................................................................  83  
Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo                                                                                      ..................................................................................  83  
Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto                                                                                   ...............................................................................  84  
Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada                                                                                   ...............................................................................  84  



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            4

Versão 1.7.5.448 de 05/12/2007
1. Habilitado o controle de senhas para o módulo de utilitários do sistema.

2. Corrigida a emissão de cheques (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), 

pois quando o cheque era emitido usando a opção de baixar automaticamente o 

sistema não estava atualizando o campo número do cheque na aba de pagamento do 

lançamento de contas a pagar.

3. Corrigido o Reajuste de Alugueis (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > 

Revisão de Contrato) e (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois 

quando a data do próximo reajuste era no dia 30 do mês, o sistema não estava 

calculando corretamente o aluguel pro-rata).

Versão 1.7.5.447 de 06/11/2007
1. Alterado o calculo automático de remessa do proprietário (Financeiro > Funções 

Diversas > Remessa) para não considerar os históricos padrões que estiverem 

cadastrados na transferência do contrato de administração (Adm. De Locação > 

Contrato de Administração - Transferência) no total de contas a pagar, além dos 
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históricos que não estiverem marcados como remessa. Com essa alteração, o sistema 

não irá abater os valores abertos em contas a pagar do valor da remessa do 

proprietário, se os históricos estiverem em transferência.

2. Devido ao banco enviar no mesmo arquivo retornos de registro de cobrança “02” e 

baixa efetuada “06” no mesmo arquivo, foi alterada a baixa de recibo CNAB do banco 

Bradesco  (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para 

importar somente os registros em que o campo ocorrência (posição 109 a 110 do 

registro) seja “06”, evitando a importação de recibos indevidos.

3. Devido à ocasionais problemas de perda de configuração de acessos de usuários na 

atualização das versões, foi acrescentada uma crítica de verificação de estações 

conectadas ao sistema para a atualização dos componentes de senha.

4. Alterado o calculo automático de remessa do proprietário (Financeiro > Funções 

Diversas > Remessa) para não considerar os históricos padrões que estiverem 

cadastrados na transferência do contrato de administração (Adm. De Locação > 

Contrato de Administração - Transferência) no total de contas a pagar, além dos 

históricos que não estiverem marcados como remessa. Com essa alteração, o sistema 

não irá abater os valores abertos em contas a pagar do valor da remessa do 

proprietário, se os históricos estiverem em transferência.

5. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > 

Lançamento), pois o sistema estava mostrando o código do imóvel no campo 

endereço.

6. Corrigido o relatório de liberação de voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > 

Liberação), pois não estava imprimindo a conta corrente do favorecido.

7. Corrigida a interface de cancelamento de baixa de recibos (Financeiro > Contas a 

Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo), pois o sistema estava 

apresentando uma mensagem de erro ao clicar no combo de arquivos baixados.

8. Devido à ocasionais problemas de perda de configuração de acessos de usários na 

atualização das versões, foi acrescentada uma crítica de verificação de estações 

conectadas ao sistema para a atualização dos componentes de senha.

Versão 1.7.5.446 de 29/10/2007

1. Alterada a tela de Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – 

Assistente) para ordenar o grid de favorecidos pelo nome do favorecido.
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2. Acrescentadas informações sobre cobrança em processo do Sistema Base Jurídico na 

tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

3. Implementada uma opção para não imprimir o total de todos os vouchers na emissão 

do relatório de liberação de voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), 

acrescentado o campo código do proprietário ao lado do nome.

4. Corrigida a tela de cancelamento de baixa de recibos (Financeiros > Contas a Receber 

> Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibos), pois o sistema estava 

filtrando todos os recibos no inicio, tornando a abertura muito lenta.

5. Implementada uma crítica na tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > 

Contas a Pagar > Lançamento) para refazer a verificação de lançamento em conta 

corrente referente ao contas a pagar, antes de salvar as alterações.

6. Implementado o parâmetro 233 - Gera Seg. Imv.Vazio,  esse parâmetro altera o 

processo de geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de 

Recibos) para gerar contas a pagar de seguros mesmo que o imóvel não tenha 

contrato de locação ativo (vazio), nesse caso os lançamentos serão gerados sem 

repasse. Para que essa opção seja ativa o campo valor do parâmetro deverá ser 

preenchido com 1, caso contrário o sistema só irá gerar contas a pagar de seguros 

para imóveis ocupados.

Grid de favorecidos, 
ordenado pelo nome.

Parâmetro 233.



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            7

8. Implementada a opção “não imprimir juídico” na emissão das cartas de cobrança 

(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), 

essa opção bloqueia a impressão de cartas de cobrança para locatários em que o 

contrato de locação esteja marcado como “departamento jurídico”.

Não imprime carta de 
cobrança para contratos 
no jurídico.



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            8

9. Acrescentada a opção cancelamento de cheque na auditoria de senhas (Segurança > 

Gerenciamento/Auditoria).

Versão 1.7.5.445 de 07/10/2007
Prezado Cliente,

Devido à fusão do Banco BANESPA com o Banco Santander, foram feitas alterações no layout 

do código de barras e linha digitável do Banco BANESPA (código 33), seguindo orientações do 

ultimo manual enviado pelo respectivo banco.

Por esse motivo, solicitamos à todos os clientes que utilizam a emissão de recibos laser ou 

bureaux do BANESPA que façam novas validações junto ao banco, o mais rápido possível, a 

fim de evitarmos transtornos na emissão de recibos.

Essas alterações dizem respeito somente aos recibos emitidos através do BANESPA.

1. Implementada a opção “Ordena por Seq. Da Baixa” no Relatório de Baixa de Recibos 

CNAB (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo CNAB), essa 

opção permite listar os recibos na mesma ordem em que eles são exibidos na baixa 

unitária, facilitando o processo de verificação dos valores incorretos.

2. Implementado o parâmetro 228 - Dt.Saida p/fim Contr. (Tabelas Gerais > Informações 

> Parâmetros), esse parâmetro ativa o calculo de dias de final de contrato para o 

aluguel proporcional levando em consideração o campo data da saída no contrato de 

locação (Administração > Contrato de Locação).

3. Acrescentada uma mensagem referente ao processo de cobrança do módulo Base 

Jurídico na parte de informações da tela de recibos (Financeiro > Contas a Receber > 

Recibo).

Ordena por 
sequência 
de baixa.



Rua Uruguaiana 94, 20o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20050-091 - Tel/Fax: (21) 2195-0550

www.basesoft.com.br 
base@basesoft.com.br 

                                                    Base Locação – Implementações            9

4. Corrigido o campo de data de tolerância no arquivo remessa do Banco Itaú (Financeiro 

> Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).

5. Corrigido o resumo de ISS no Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > 

Conta Corrente > Extrato de CC)>

6. Corrigido o resumo de contas a pagar no Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > 

Outros > Saldos Disponíveis), pois não estava levando em consideração a partilha de 

conta corrente.

7. Corrigida a Geração de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Geração), pois quando 

existia nota fiscal em aberto no sistema Base Condomínio com o mesmo código do 

Proprietário, o sistema estava acrescentando os itens de locação na nota do 

condomínio.

8. Corrigida a tela de emissão de nota fiscal  (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > 

Emissão), pois o sistema estava apresentando mensagem de erro de ISS não 

calculado mesmo para proprietários que não tinham ISS no contrato de administração.

9. Corrigido o layout do Extrato Simplificado (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > 

Extrato Simplificado), pois quando o nome da empresa era muito grande estava 

sobrepondo o título do relatório.

10. Retirada a geração de login e senhas da aba utilitários.

Versão 1.7.5.444 de 31/08/2007

Prezado Cliente,

Foram feitas alterações no layout do código de barras e linha digitável da CEF, seguindo 

orientações do ultimo manual enviado pela CEF.

Por esse motivo, solicitamos à todos os clientes que utilizam a emissão de recibos laser ou 

bureaux da Caixa Econômica Federal que façam novas validações junto ao banco, o mais 

rápido possível, a fim de evitarmos transtornos na emissão de recibos.

Visando adaptar a cobrança à antiga modalidade de cobrança da CEF, cujo o código de 

operação é “003” foi feita uma alteração na emissão dos recibos, nesse caso basta preencher 

essa informação no campo “Nº Contrato” no cadastro da respectiva conta corrente de cobrança 

Informações do 
processo de 
cobrança.
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(Financeiro > Tabelas > Bancos), para os clientes que utilizarem o código de operação “870” 

esse procedimento não é necessário.

Essas alterações dizem respeito somente aos recibos emitidos através da Caixa Econômica 

Federal.

1. Implementados os parâmetros para o calculo da 13ª Taxa de Administração, esses 

parâmetros permitem calcular/debitar a 13ª Taxa de Administração do Proprietário. O 

débito poderá ser feito mensalmente ou no final do período no mês de dezembro de 

cada mês, além de permitir a proporcionalidade de acordo com o início do contrato de 

administração. O valor base para o débito da 13ª taxa de administração leva em 

consideração o ultimo valor de taxa de administração cobrado. No caso do calculo 

mensal, será debitado todo o mês o valor correspondente ao valor da ultima taxa de 

administração cobrada divido por doze.

1. Contrato de Administração, configurando a 13ª taxa: A forma de calculo da 13ª 

taxa deverá ser configurada no Cadastro do Contrato de Administração do 

proprietário (Administração > Contrato de Administração);

2. Parâmetros, configurando o histórico padrão: o histórico padrão para o débito 

da 13ª taxa deverá ser configurado no cadastro de parâmetros, através do 

parâmetro 119 - 13a Taxa ADM (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).

3. O calculo da 13º taxa de administração deverá ser feito em cálculos diversos 

Campos para configuração do 
calculo da 13ª taxa de 
administração.
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4. Alterado o cadastramento de imóvel no Contrato de Administração para permitir 

cadastrar o valor zero no campo taxa de administração,  nesse caso o tipo de taxa de 

administração deverá ser valor. Essa alteração permite cadastrar imóveis em que, 

realmente, não seja cobrada taxa de administração, para os tipos percentuais não é 

válido o preenchimento com zero.

5. Corrigida a emissão de etiqueta para locatários, pois o sistema não estava respeitando 

a opção “Somente principais”.

6. Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibos (Relatórios > Bureaux > Recibo), 

pois apesar de gerar o arquivo de recibo bloqueado com a opção sem código de 

barras, o sistema não estava marcando o recibo como emitido.

7. Corrigido o cancelamento de baixa de recibos por cheque devolvido (Financeiro > 

Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de baixa por cheque devolvido), 

pois quando o imóvel era de conta corrente partilhada, o sistema só estornava a baixa 

do proprietário principal.

Versão 1.7.5.443 de 10/08/2007
1. Incluída a opção excluir erros de valor da baixa CNAB no controle de acesso 

(Segurança > Gerenciamento).

2. Implementada crítica para não permitir a alteração de voucher que tenha cheque 

emitido (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).

3. Desabilitada a coluna pago na tela de itens do recibo, pois estava gerando confusão ao 

visualizar (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

4. Corrigida a geração do arquivo de contas a pagar eletrônico do banco bradesco, pois a 

ultima linha estava sendo gerada com o tamanho incorreto.

Versão 1.7.5.442 de 11/07/2007
1. Implementado o parâmetro 217 – Rec.Jur.s/Tolerância, esse parâmetro permite 

desabilitar a tolerância do contrato de locação para a impressão de recibos que forem 

gerados a partir do acordo do sistema jurídico.

2. Implementada as opções imprimir CPF do favorecido e forma de pagamento da 

remessa no extrato de conta corrente e demonstrativo de conta corrente. Corrigido o 

erro do ortografia na opção verificar transferência.

3. Implementados os campos Imóvel inicial e final no relatório de crítica de recibos.

4. Alterada a remessa de recibos do banco Bradesco para considerar a tolerância no 

vencimento e nos itens de critério.
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Versão 1.7.5.441 de 02/07/2007
1. Corrigido o relatório de liberação de voucher, pois estava com um erro no título.

2. Corrigida a mensagem de erro de importação na baixa de arquivo CNAB.

3. Corrigido o cadastro de critério de cobrança, pois estava aceitando qualquer valor no 

campo tipo de critério.

4. Corrigida a geração do arquivo remessa do banco Bradesco para considerar o 

vencimento com tolerância ao gerar os itens do critério.

5. Corrigido o cadastro de locatário, pois estava permitindo entrar com caracteres a mais 

no campo reconhecimento de firma.

Versão 1.7.5.440 de 22/06/2007
1. Padronizado o campo cheque devolvido na tela de recibos (Financeiro > Contas a 

Receber > Recibos), pois quando não existia valor o campo ficava cinza confundindo o 

status.

2. Corrigido o relatório de critica de recibos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber 

> Critica de Recibos), pois ao selecionar a opção total de histórico por proprietário o 

sistema estava colocando o total do proprietário somente no final do relatório e 

somando todos.

3. Corrigida a tela de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois estava 

mostrando o nome do fornecedor no campo proprietário.

4. Corrigida a dimensão da tela de baixa direta de contas a pagar (Financeiro > Contas a 

Pagar > Baixa Direta), pois não estava se adaptando à resolução 800x600.

5. Corrigido o assistente de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Assistente de 

Voucher), pois quando tinham lançamentos de contas a pagar partilhados (partilha de 

encargos) o sistema estava totalizando o valor selecionado errado, apesar de gerar o 

voucher corretamente.

6. Corrigido o cadastramento de imóvel (Adm. Imóveis > Imóvel), pois o sistema estava 

emitindo mensagem de erro no total da partilha dos proprietários mesmo quando o total 

estava correto.

7. Adicionado o acesso aos relatórios de nota fiscal através da barra lateral.

8. Corrigida a geração de recibo bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois quando 

selecionava a filial o sistema gerava os recibos corretamente, mas marcava todos os 

recibos do período como emitidos.
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9. Corrigida o cancelamento de baixa de recibos por cheque devolvido (Financeiro > 

Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Bx. Recibo por cheque 

Devolvido), pois o sistema não estava estornando a taxa de administração.

Versão 1.7.5.439 de 19/06/2007
1. Implementada a opção verificar transferência nos Relatórios de Extrato de Conta 

Corrente e Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta 

Corrente > Extrato de C/C e Demonstrativo de C/C), essa opção permite omitir os 

lançamentos de contas a pagar de históricos que estejam cadastrados na transferência 

do contrato de administração dos proprietários.

2. Implementado o campo impressora no cadastro de caixa (Financeiro > Tabelas > 

Caixa), essa opção permite determinar o modelo de impressora que será usado no 

sistema Base Caixa. Esse campo não é obrigatório para os clientes que não utilizam o 

sistema  ou usam o modelo de impressora MP20 da Bematech, pois o  modelo MP20 é 

padrão. Para maiores esclarecimentos consultar as implementações ao sistema Base 

Caixa na versão 1.7.5.80.

3. Corrigida a mensagem de erro “Listagem de índices fora da faixa” na abertura do 

sistema.

Opção verificar 
transferência
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Versão 1.7.5.438 de 01/06/2007
Prezado cliente, na tentativa de corrigir ou diminuir a quantidade de problemas referentes ao 

uso de memória que vêm ocorrendo em alguns clientes, foi substituído um componente de 

acesso às informações. Essa alteração reflete diretamente em todas as telas em que são 

exibidos GRID's para acesso aos dados (Ex.: Voucher's incluindo assistente, cancelamentos, 

baixas, etc.).

Com isso conseguimos diminuir o tamanho do executável final, na espectativa que essa 

diminuição reflita no melhor uso de memória.

Apesar dos testes realizados em todas as telas modificadas, poderão ocorrer situações em que 

sejam necessários pequenos ajustes e pedimos a sua compreensão nesse período. Também 

serão notadas pequenas mudanças visuais, principalmente pelo fato do novo componente ser 

diferente do anterior. 

1. Implementado o parâmetro 216 - Juros Itens Multa, esse parâmetro permite configurar 

a forma de aplicação dos juros do critério de cobrança na baixa de recibos e no 

relatório de devedores com reajuste. Como padrão, o sistema calcula juros sobre o 

total do recibo, independente do item estar marcado com base para calculo de multa. 

Alterando o valor do parâmetro 216 para 1, o sistema somente fará o calculo de juros 

sobre os valores em que o item estiver marcado para calculo de multa no recibo. É 

importante observar que a alteração desse parâmetro irá interferir direto nos valores 

válidos para baixa de recibos e, principalmente, no resultado final do relatório de 

devedores com reajuste.

Versão 1.7.5.437 de 21/05/2007
1. Implementado o campo “cheque devolvido” na tela do recibo (Financeiro > Contas a 

Receber > Recibo), esse campo estará marcado na tela se o cancelamento da baixa 

de recibos for através da opção cheque devolvido (Financeiro > Contas a Receber > 

Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de recibo ch. Devolvido).
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2. Implementada uma opção na emissão de carta para devedores para gerar carta para 

todos os fiadores, independente do fiador ser o principal (Financeiro > Devedores > 

Emissão de Cobrança).

3. Implementada uma opção para ordenar o relatório de devedores analítico/sintético em 

ordem de código, nome do proprietário ou código do imóvel.

4. Implementada a opção “somente cobrança em processo” nos relatórios de devedores 

com reajuste e analítico/sintético, com essa opção será possível listar somente os 

Cheque Devolvido.

Imprime carta para 
todos os fiadores.
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recibos incluídos em processo de cobrança do sistema Base Jurídico, além dos recibos 

cancelados pelo processo serão listados os recibos de acordo gerados pelo processo.

5. Corrigida a tela de assistente de voucher, pois quando abria a tela através do próprio 

lançamento de contas a pagar, apresentava mensagem de erro ao clicar no botão criar 

voucher.

6. Corrigida a geração do arquivo para a DIMOB, pois não estava respeitando a seleção 

de período por data (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual DIMOB).

7. Alterada a geração de arquivos de contas a pagar eletrônico para pegar os 

lançamentos de contas a pagar sem voucher, acrescentado o campo “tipo de 

documento” para filtrar os lançamentos. Com essa alteração os lançamentos para a 

geração dos arquivos “não” deverão estar em voucher, os vouchers serão criados 

automaticamente na geração dos arquivos.

8.

Versão 1.7.5.436 de 08/05/2007
1. Corrigida a tela do relatório de contas a pagar por vencimento, pois não estava 

preenchendo corretamente o campo do favorecido, causando erro de SQL ao emitir o 

relatório.

2. Corrigida a tela de emissão de carta de cobrança, pois estava apresentando uma 

mensagem de erro quando preenchia o campo data inicial.

Versão 1.7.5.435 de 20/04/2007
1. Corrigida a impressão do critério de cobrança nos recibos, pois o sistema não estava 

considerando os dias do cadastro de critério para o item juros.

2. Corrigida a tela de baixa direta de contas a pagar, pois ao acrescentar o campo 

histórico para seleção não estava apresentado o campo total selecioando.

3. Corrigido o relatório de contrato de locação, pois estava exibindo um campo de 

observações solto no final da página.

4. Corrigida a tela do relatório de contas a pagar por vencimento, pois estava 

apresentando uma mensagem de erro ao clicar nos campos de favorecido inicial/final.

5. Corrigido o relatório de devedores com reajuste, pois o sistema estava calculando o 

valor de juros mesmo com o percentual zerado.

Versão 1.7.5.434 de 30/03/2007
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1. Implementado o parâmetro 194 – Juros p/Vencimento, esse parâmetro permite 

configurar a forma de se aplicar o calculo de juros mensais no caso de inadimplência. 

Com o parâmetro configurado com o valor “0”, o sistema vai considerar os dias corridos 

para aplicação dos juros. Com o parâmetro configurado com o valor “1”, o sistema vai 

considerar a virada de vencimento para aplicação dos juros. Ex.: com o critério de dias 

corridos e vencimento 05/02/2007 o sistema só aplicará os juros mensais a partir de 

08/03/2007, já com o critério de considera vencimento o sistema irá aplicar os juros a 

partir do vencimento seguinte, ou seja, 05/03/2007.

1. Implementada a opção de ordenar os recibos em aberto em ordem crescente ou 

decrescente de vencimento no Relatório de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a 

Receber > Devedores > Emissão de Cobrança).

2. Implementada a opção para ordenar o relatório de devedores analítico/sintético de 

devedores pelo nome/código do proprietário ou pelo código do proprietário (Financeiro 

> Devedores > Analítico/Sintético).

3. Habilitado o cadastro de transferência para a baixa de contas a pagar.

4. Implementado o relatório de contas a pagar por histórico (Relatórios > Financeiros > 

Contas a Pagar > Histórico).

5. Corrigido o relatório de controle de nota fiscal (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > 

Controle), pois quando o proprietário não tinha ISS o sistema estava repetido o valor do 

ISS do proprietário anterior.

6. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > 

Lançamento), pois estava mostrando o código do proprietário no campo nome.

Versão 1.7.5.433 de 09/03/2007
1. Alterado o campo nosso número no recibo do banco Banespa para não colocar o 

número da agência como prefixo, corrigido o calculo dos dígitos verificadores do campo 

livre segundo orientação do Banco.

2. Corrigida a impressão de recibo pré-impresso, pois estava apresentando a mensagem 

de erro de i/o.

3. Corrigida a emissão de nota fiscal, pois estava apresentando uma mensagem de erro 

quando selecionava a opção “conta corrente”, obrigando a imprimir as notas uma de 

cada vez.

Versão 1.7.5.432 de 07/03/2007
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1. Separadas as opções de menu utilitários em um executável a parte 

“SQS2000Utilitarios.exe”, com essa alteração as opções referentes ao menu 

“Utilitários” poderão ser executadas separadamente. São elas:

a. Backups;

b. Reconstruir Tabelas;

c. Configurar Recibo Pré-Impresso;

d. Executor de Programas;

e. Registro de Módulos;

f. Gerador de Logins/Senhas;

g. Trocar Bancos de Recibos;

h. Assistente de Serviço;

i. Assistente de Transferência de Aluguel Garantido;

j. Gerador de Documentos;

Junto com a atualização da versão, será instalado o módulo “SQS2000Utilitarios.exe”, 

os procedimentos mencionados acima deverão ser feitos no módulo de utilitários.

Essa alteração tem como finalidade diminuir o tamanho do executável principal do 

sistema para evitar mensagens de erro quanto ao acesso de memória.

Nas próximas versões, serão implementados os controles de acesso para o referido 

módulo, além da retirada dessas opções do sistema principal. A partir dessa versão, 

todas as referências que tiverem “SQS2000Utilitários”  no nome, significarão que a 

opção consta do módulo à parte.

2. Implementada a opção para informar os dados referentes ao pagamento com cheque 

na Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo).

3. Implementado o botão “Pesq.Cheque” na tela de Recibo (Financeiro > Contas a 

Receber > Recibo), através dessa opção poderão ser feitas pesquisas de recibos por 

cheque, desde que o mesmo tenha sido informado na baixa.
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 ,

 
Tela de pesquisa de recibo por cheque

4. Implementado o campo “Taxa Adm. Dimob” no cadastro de históricos padrões, esse 

campo permite configurar os históricos que vão compor o valor da taxa de 

administração na geração do arquivo da DIMOB.

Botão para pesquisa por 
cheque.
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5. Corrigida a emissão de nota fiscal, pois não estava imprimindo o endereço do 

proprietário.

6. Alterada a crítica de cheque emitido na tela de emissão de cheques para verificar pelo 

campo data de emissão, possibilitando o preenchimento do número do cheque  no 

voucher antes da impressão.

7. Corrigida a crítica da baixa de recibos CNAB, pois não estava permitindo baixar recibos 

provenientes de acordo quando o imóvel era de aluguel garantido, forçando o usuário a 

baixar o recibo pela tela de baixa unitária.

8. Corrigida a função de gravar as telas de lançamento de conta corrente e contas a 

pagar, pois o sistema estava gravando também o número do lançamento gerando um 

erro de duplicidade de chave primária ao salvar.

Versão 1.7.5.431 de 02/02/2007
1. Implementados os controles para emissão de nota fiscal (Financeiro > Nota Fiscal), 

seguindo os parâmetros do sistema Base Condomínio, com essas opções será 

possível emitir os relatórios de crítica e controle de nota fiscal (Relatórios > Financeiros 

> Nota Fiscal > Emissão/Controle/Crítica).

1. Padronizada a exibição dos campos de número de lançamento e número de recibo nas 

telas de lançamento de recibos, conta corrente e contas a pagar.

2. Inserido o campo Multa Art. 475 (%) no Relatório de Devedores com Reajuste 

(Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), esse campo se permite calcular 

a multa referente ao Artigo 475 da Lei 11232 do CPC referente ao atraso superior a 15 

dias contados da intimação para processos em execução, além dos honorários de 

execução/cumprimento de sentença. Corrigida a aplicação dos juros mensais.
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Com a aplicação dessa multa o resumo do relatório de devedores muda:

3. Implementadas as opções para ordenar o relatório de contas a pagar por favorecido 

pelo imóvel ou pelo lançamento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > 

Favorecido).

4. Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois 

quando o lançamento de origem era feito sem a identificação do imóvel, ou seja, 

somente para o proprietário, o sistema não considerava o mesmo.

5. Implementado a opção “Analítico” no Relatório de Transferência de Itens (Relatórios > 

Financeiros > Contas a Receber > Transferência de Itens), essa opção permite emitir o 

relatório com outro layout. Alterado o layout original para imprimir em modo paisagem, 

pois as informações do relatório estavam saindo cortadas por falta de espaço.

 

Multa do 
Art. 475
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6. Inserido o campo “Data de Pagamento” no relatório de Voucher Liberação (Relatórios > 

Financeiros > Voucher > Liberação), corrigido o título do relatório, pois, quando era 

emitido o modelo simplificado estava saindo errado. Acrescentado o total dos 

lançamentos no final do relatório.

7. Corrigida a tela de baixa de Voucher, pois estava abrindo com aba de voucher oculta.

8. Incluídas as demais opções do controle de devedores no controle de acessos do 

sistema (Segurança > Gerenciamento).

9. Corrigido o lançamento automático de ocorrência pelo reajuste de alugueis, pois 

quando já existia uma ocorrência na mesma data, o sistema substituía.

10. Acrescentada crítica para os municípios dos imóveis na geração da DIMOB (Relatórios 

> Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB).

Versão 1.7.5.430 de 15/01/2007

 

Opção 
Analítico.
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1. Ajustada a Geração de Arquivos do DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente 

> IR Anual/DIMOB) para se ajustar ao novo padrão, além de acrescentado o campo 

“Ano Base” para a geração dos arquivos. A partir da versão 2.0 do DIMOB os 

municípios deverão ser informados através de uma codificação fixa fornecida pelo 

programa DIMOB, além da necessidade de informar os valores por mês.

Para saber as codificações dos municípios basta entrar no programa DIMOB, clicar em 

ajuda e a seguir em instruções de importação, no item “Códigos de Municípios” estão 

todas as informações necessárias.

Para associar os códigos aos devidos municípios no sistema, basta clicar no botão 

“Municípios” que o sistema abrirá uma janela com os municípios.

 

O sistema já vai com os códigos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro 

configurados na atualização, deve ser levado em consideração o fato do campo 

município ser um campo de livre digitação no cadastro dos Proprietários e Imóveis, isso 

pode gerar divergências entre os códigos devido à falhas de digitação, nesse caso o 

sistema irá exibir um aviso dos municípios que faltam fazer a identificação. Outro fato 

importante é que o programa DIMOB faz uma verificação entre o código do município e 

o CEP cadastrado, se o CEP não corresponder ao município essa informação será 

rejeitada pelo DIMOB e a correção deverá ser feita no sistema Base Locação.

O botão municípios, 
ativa a janela de 
codificação.

Identificar os códigos 
e clicar no botão 
salvar.
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Para baixar o programa DIMOB e obter maiores informações acesse 

www.receita.fazenda.gov.br

2. Acrescentado o campo “Início do Contrato” para identifica a data de início do Contrato 

de Locação no Relatório de IR Anual (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR 

Anual/DIMOB).

3. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > 

Devedores com Reajuste), pois o sistema estava calculando multa para o ultimo 

vencimento em aberto quando existia mais de um recibo na listagem. Feita uma 

alteração para considerar a data para aplicação de multa e juros, também para o 

calculo da correção monetária.

4. Alterada a Geração de Arquivo Remessa do Banco Real (Financeiro > Contas a 

Receber > Gerar Arquivo Remessa) para considerar a tolerância do contrato de 

locação ao gerar o campo data do vencimento.

5. Corrigido o calculo de serviços da Geração de Recibos (Financeiro / Contas a Receber 

> Geração de Recibo), pois o sistema estava incrementando a parcela da geração, 

mesmo quando não havia recibo a ser gerado.

6. Corrigida a tela de Lançamento de Recibos, pois estava aceitando valores indevidos no 

campo tipo de item, além de ativar o botão de edição ao clicar no campo imóvel para 

pesquisa.

7. Corrigido o Relatório de Voucher Analítico (Relatórios > Financeiros  > Voucher > 

Analítico), pois ao usar a opção agrupar por proprietário os lançamentos estavam 

saindo desordenados.

8. Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar, pois o sistema estava retendo 

imposto quando o fornecedor era comum ao sistema Base Condomínio.

Versão 1.7.5.429 de 11/12/2006
1. Acrescentado o campo Inicio do Contrato (Locação) ao lado do Nome do Locatário no 

“Relatório de IR Anual” (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB);

2. Corrigido o Relatório de Baixa CNAB, pois quando o Proprietário tinha dois Contratos 

de Administração, o sistema estava duplicando o valor baixado no relatório, mesmo 

que um dos contratos estivesse inativo;

3. Corrigida a tela de Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), 

pois ao clicar no campo do endereço do imóvel o sistema estava habilitando o botão de 

alteração;

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Versão 1.7.5.428 de 05/12/2006
1. Corrigida a aplicação do Critério de Cobrança na Baixa de Recibos (Financeiro > 

Contas a Receber > Baixas), pois não estava considerando os dias de tolerância do 

Contrato de Locação para a cobrança de multa;

2. Implementada a opção “Agrupar por Status” no Relatório de Baixa CNAB (Relatórios > 

Financeiros > Contas a Receber > Baixa CNAB), essa opção permite emitir o relatório 

agrupando os recibos por status da baixa separando os recibos com  status: Criticados, 

Baixados e Erros. Além dessa opção, foram adicionados os campos “Valor CC”  e 

“Total Baixado CC”, visando facilitar o entendimento do relatório. Acrescentada 

também uma crítica de alerta para a importação de arquivos em duplicidade na tela de 

Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB);

3. Incluída a opção de exibir a coluna de “Total do Recibo” na tela de Cancelamento de 

Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo);

4. Corrigida a Tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > 

Lançamento), pois em algumas ocasiões não excluía os lançamentos da partilha de 

encargos, apesar de exibir a mensagem de exclusão;

5. Corrigida a dimensão da tela de Impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber 

> Impressão do Recibo), pois estava causando problemas em monitores com resolução 

800x600;

6. Alterado o cabeçalho do Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > 

Movimento de Carteira), para identificar o sistema de origem da emissão do relatório;

7. Alterado o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de 

Locação > Ficha de Locação) para imprimir o label observações na parte de 

identificação do Imóvel, limitada também, a quantidade de telefones na parte do 

locatário, pois estava apresentando a mensagem de  “string truncation” quando o 

locatário possuía muitos telefones cadastrados;

8. Implementada a impressão de Recibo Laser do Banco BESC (Financeiro > Contas a 

Receber > Impressão do Recibo);

9. Implementada a opção “Imprimir Fornecedor” no Relatório de Diário de Lançamentos 

(Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento);

10. Alterada a ordenação do Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiros > 

Contas a Receber > Crítica de Recibos) para quando for selecionada a opção “Ordena 

por Código de Proprietário”, ordenar também por código do Imóvel dentro do 

Proprietário;

Versão 1.7.5.427de 13/11/2006
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1. Implementado o campo “% Transferência” no cadastro de Transferência do Contrato de 

Administração (Admin. de Locação > Contrato de Administração > Transferência), esse 

campo permite determinar qual será o percentual transferido, nesse caso o valor 

restante será lançado no próprio proprietário. Se o percentual de transferência não for 

preenchido o sistema sempre vai transferir o valor integral;

2. Implementada uma opção para ordenar o Relatório de IPTU pelo código do proprietário 

(Admin. de Locação > Imóvel > IPTU > Relatórios), além de uma opção para listar 

somente as inscrições;

3. Implementada uma opção de filtrar pelo mês de nascimento nos Relatórios de Etiqueta 

de Entidades;

4. Implementadas as opções de filtrar pelas datas de Início e Fim de Contrato no 

Relatório de Contrato de Administração (Relatórios > Cadastrais > Contrato de 

Administração), inserida também a opção “sintético”, essa opção permite listar somente 

as informações do proprietário.

5. Implementada uma opção para ordenar pelo código do imóvel nos Relatórios de 

Contrato de Locação e Revisão de Contrato (Relatórios > Cadastrais > Contrato de 

Locação > Contrato de Locação e Revisão de Contrato).

6. Ainda no Relatório de Contrato de Locação, foi implementada a opção para filtrar pela 

da de saída do locatário e inserida a opção “sintético”, essa opção permite listar 

somente os campos: código do proprietário, código do imóvel e endereço do imóvel.

7. Implementada a opção de filtrar pela “Natureza do Imóvel” no Relatório de Movimento 

por Histórico (Relatórios > Outros > Movimento Histórico C/C);

8. Alterado o Cadastro de Seguro (Admin. Locação > Imóvel > Seguro) para permitir o 

cadastramento de mais de um seguro por imóvel;

9. Corrigida a geração de arquivo bureaux de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > 

Bureaux > Extrato), pois alguns lançamentos de contas a pagar estavam saindo sem 

valor;

10. Corrigido o lançamento automático de Material de Expediente (Financeiro > Funções 

Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava lançando mesmo que no contrato 

de administração estivesse marcado para não lançar;

11. Retirado o botão “minimizar” do Relatório de devedor com reajuste;

12. Aumentado o limite de itens opcionais nos recibos para 5 itens;

Versão 1.7.5.426 de 11/10/2006
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1. Implementado o controle de bloqueio de Lançamento de Voucher  e Baixa Direta de 

Contas a Pagar para proprietários sem saldo disponível.

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

1 (Sim) (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), 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 zero 

(não). O limite de crédito pode ser determinado no Cadastro de Contrato de 

Administração do Proprietário (Administração > Contrato de Administração).

 

Campo Limite de 
Crédito do Contrato 
de Administração.
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Além do bloqueio de lançamento de voucher, ao dar um duplo clique no lançamento de 

contas a pagar, o sistema exibe um demonstrativo do saldo do proprietário, esse 

controle está ativado somente na tela de assistente de voucher (Financeiro > Contas a 

Pagar > Voucher Assistente);

2. Implementadas as opções para não imprimir o logo e o nome da empresa no Relatório 

de Recibo Laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), além de 

imprimir somente a capa no caso de recibo duplex;

3. Implementado o campo “Mensagem de Débito” no cadastro de critério de Cobrança 

(Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança), esse campo funciona em conjunto com 

o parâmetro 181 - Mensagem Déb Recibo (Tabelas Gerais > Informações > 

Parâmetros), permitindo que seja impressa uma mensagem automática de débitos 

anteriores a data de emissão dos recibos;

A quantidade de dias retroativos á verificação deve ser definida no campo valor do 

parâmetro 181, o sistema utiliza uma mensagem padrão para impressão dos recibos 

mas a mensagem pode ser modificada no cadastro de critério, desde que respeite o 

final que sempre é reservado para a data de verificação;

Parâmetro 135 –  Bloq. Sd. Voucher. 
Valores : 1 (sim) – 0 (não)
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A mensagem de débito será impressa no recibo do sacado e na Ficha de 

compensação bancária, essa opção é válida para a emissão dos recibos Laser, 

bureaux e, em breve, nos recibos da internet;

Por questão de segurança, a verificação dos recibos em aberto somente leva em 

consideração os recibos que efetivamente tenham sido emitidos;

Parâmetro 181: a 
quantidade de dias para 
verificação de débitos 
anteriores deve ser 
determinada no campo 
valor, se preenchido 
com zero o sistema não 
fará a verificação.

 

Mensagem “padrão” 
automática de débito.
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4. Implementado o parâmetro 180 - Cancela Voucher Ndoc. (Tabelas Gerais > 

Informações > Parâmetro), esse parâmetro bloqueia (valor = 1) o cancelamento de 

voucher que tenha um número de documento associado;

5. Alterada a Baixa CNAB de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa 

de Arquivo CNAB) para permitir o processamento de arquivos de 240 posições, nesse 

caso o sistema fará uma verificação do tamanho da linha de registro do arquivo; as 

configurações de posicionamento das informações continuam sendo feitas no cadastro 

de Banco (Financeiro > Tabelas > Banco), sendo que nos arquivos de 240 posições as 

informações que estiverem em registros diferentes deverão se acrescidos de 240 

posições na sua posição inicial. Mesmo com essa implementação, continuamos 

indicando o processamento de arquivos CNAB de 400 posições como padrão.

6. Implementada a opção “Valor Líquido = Valor Total” na emissão da nota fiscal 

(Financeiro > Nota Fiscal > Emissão), essa opção permite que o campo valor líquido da 

nota tenha o mesmo conteúdo do valor total;

7. Implementado o Parâmetro 182  - Criticar CPF/CNPJ (Tabelas Gerais > Informações > 

Parâmetro), esse parâmetro ativa a crítica de consistência dos campos CPF e CNPJ 

nos cadastros dos sistemas, bloqueando a inclusão de informações inválidas;

8. Implementado o campo “DARF” no Cadastro de Dados Complementares do 

Proprietário (Adm. De Locação > Proprietário > Aba Dados Complementares), esse 

campo permite desvincular a impressão do DARF (Carne Leão) do campo IRRF na 

mesma tela, evitando que se desabilite o calculo do IRRF quando o proprietário não 

optar pela emissão de DARF;

Configuração de mensagem 
personalizada pelo cliente.
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9. Implementada a opção de ordenar o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > 

Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibo) pelo nome ou pelo código do 

proprietário;

10. Corrigida a interface de Crédito de Aluguel Garantido (Financeiro > Contas a Receber > 

Aluguel Garantido), pois estava listando recibos provenientes de acordo feito através 

do sistema jurídico, causando débito em duplicidade;

11. Alterado o tamanho do código da agência nos recibos do Banco Sudameris, segundo a 

orientação do banco;

12. Corrigida a interface de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher 

Baixa), pois não estava apresentando os lançamentos vinculados ao voucher 

selecionado na aba lançamentos;

Versão 1.7.5.425 de 04/09/2006
1. Implementada a opção “não imprimir totais” no Relatório de Extrato de Locação 

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

2. Alterada a geração de arquivo Bureaux de Extrato de Corrente para emitir um aviso 

quando o arquivo selecionado já existir.

3. Corrigida a tela de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher), pois quando o 

voucher era criado através da tela de assistente ou da tela do próprio contas a pagar, o 

sistema não vinculava o banco corretamente.

4. Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Geração de Recibos), 

pois estava considerando a quantidade de dias sempre para calcular a tolerância. Além 

Campo DARF.
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da correção, foi feita uma alteração para não permitir gerar novos recibos quando o 

vencimento em questão já estiver emitido ou baixado pelo sistema.

5. Alterada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), para não alterar o conteúdo do campo referência do repasse na 

alteração de lançamento.

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

pois quando usava a opção “total de históricos” o relatório ficava muito lento, obrigando 

a reiniciar o sistema às vezes.

7. Alterada a tela de cadastro do Contrato de Locação (Administração/Contrato de 

Locação) para abrir automaticamente a tela de cadastro do Fiador, quando o tipo de 

fiança (dados complementares) for o mesmo.

8. Corrigido o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios/Cadastrais/Contrato de 

Locação/Ficha de Locação), pois quando o locatário era pessoa jurídica não saia o 

CNPJ no relatório.

9. Segundo orientação do Banco Real, foi feita uma alteração no arquivo remessa para 

gerar o número do título no banco (posição 65 a 71 na cobrança registrada e 65 a 77 

na cobrança sem registro) quando a cobrança não for registrada ou no caso de 

cobrança registrada somente se os recibos forem impressos pelo banco 

(Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa).

Versão 1.7.5.424 de 04/08/2006
1. Corrigido o arquivo de remessa do Banco Real (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo 

Remessa), segundo orientação do banco no campo espécie do título (posição 148 a 

149) deve ir a informação “07” para os recibos que não são impressos pelo Real e “05” 

para os recibos impressos no Real, outra alteração diz respeito ao campo carteira de 

cobrança (1 – cobrança simples e 7 – cobrança caucionada) que deverá ser informada 

junto do campo carteira no cadastro da conta corrente bancária 

(Financeiro/Tabelas/Banco), acrescentado também o campo número do título (posição 

65 a 71).

Essas alterações deverão ser homologadas junto ao banco real.
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Versão 1.7.5.423 de 25/07/2006
1. Implementado o Relatório de Recibo de Entrada com Descrição (Relatórios/ 

Financeiros/ Conta Corrente/Recibo de Entrada por Faixa com Descrição), nesse 

recibo poderão ser impressos valores baseados em lançamentos feitos em conta 

corrente com a possibilidade de digitação de um texto livre.

 

O campo “carteira 
de cobrança” 
deverá ser 
informado ao lado 
do campo carteira, 
separado com um 
traço.

Carteira ex.: 20 Carteira de Cobrança ex.: 1.
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Modelo

2. Implementado o campo “Incide Comissão/Aluguel” no cadastro de Histórico Padrão 

(Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão), também foi alterada a descrição do campo 

“Incide Comissão” para “Incide Comissão / Total”, com esse campo o sistema permite 

ao usuário definir os históricos que formarão a base de calculo para a comissão (ou 

taxa de administração) quando o percentual for sobre o aluguel, permitindo uma maior 

flexibilidade. Antes dessa alteração, o sistema se baseava pelo cadastro de parâmetros 

(Tabelas Gerais/ Informações/ Parâmetros) verificando a ocorrência dos históricos 

identificados nos parâmetros 101 e 104 para formar base de calculo. Vale lembrar que 

a base de calculo para a comissão (percentual) é definida no cadastro de Contrato de 

Administração (Administração/Contrato de Administração/Imóvel) podendo ter três 

variações:

a. Sobre o total do recibo: nesse caso o sistema irá considerar somente os 

históricos em que o campo “Incide Comissão / Total” estiver marcado;

b. Sobre o aluguel: nesse caso, com a implementação, o sistema irá considerar 

somente os históricos em que o campo “Incide Comissão / Aluguel” estiver 

marcado;

c. Sobre o aluguel e os lançamentos de contas a pagar baixados: nesse caso, 

também, o sistema irá considerar somente os históricos em que o campo 

“Incide Comissão / Aluguel” estiver marcado, com a possibilidade de calcular 
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outra comissão sobre os movimentos provenientes de contas a pagar que 

forem lançados em conta corrente;

 

 

3. Corrigido o Relatório de Baixa CNAB, pois estava apresentando uma mensagem de 

erro quando era acionado pelo menu principal do sistema.

4. Corrigido o Cadastro de Dados Complementares do Proprietário (Administração/ 

Proprietário/Dados Complementares), pois estava registrando o primeiro procurador 

cadastrado como procurado do proprietário.

5. Corrigido o Cadastro de Imóveis (Administração/Imóvel), pois estava apresentando 

problemas ao pesquisar o campo bairro.

6. Corrigido o Relatório de Seguros (Administração/Imóvel/Seguro/Relatório), pois estava 

apresentando uma mensagem de erro no campo CNPJ quando o proprietário era 

pessoa jurídica.

7. Corrigido o Cadastro de Contrato de Locação (Administração/Contrato de Locação), 

pois não estava permitindo navegar pelos campos de tipo de contrato e tipo de 

tolerância através da tecla ENTER.

Campos para 
identificação de 
base de calculo 
para a 
comissão.

Definição do tipo 
de comissão no 
cadastro do 
imóvel.
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8. Alterado o Cadastro de Contrato de Locação (Administração/Contrato de Locação) 

para apresentar a aba de transferência de aluguel garantido somente quando o imóvel 

for identificado como tal no Cadastro de Contrato de Administração (Administração/ 

Contrato de Administração/Imóvel).

9. Corrigido o calculo de Despesa de Cobrança (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos 

Diversos), pois estava duplicando os valores da despesa quando o lançamento de taxa 

de administração era feito em data diferente da baixa de recibos.

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

Corrente/Demonstrativo de Conta Corrente), pois estava apresentando uma informação 

indevida “C/C Proprietário” no topo das páginas.

11. Corrigida a Tela de Emissão de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do 

Recibos), pois o campo de seleção do modelo de etiquetas estava oculto, não 

permitindo selecionar o modelo para a emissão das mesmas.

Versão 1.7.5.422 de 07/07/2006
1. Implementada a opção “Aviso 2ª Via” na tela de Impressão de Recibos (Financeiro/ 

Contas a Receber/Impressão do Recibo), com essa opção poderá ser impresso no 

recibo um aviso que o mesmo se refere à uma segunda via de impressão.

 

Opção de 2ª Via.
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2. Implementada a opção de filtrar os Vouchers por forma de pagamento na tela de Baixa 

de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa).

3. Implementado o Relatório de Estatística de Carteira (Relatórios/Outros/Estatística de 

Carteira), nesse relatório poderão ser visualizados os totais de proprietários e imóveis 

(ativos, inativos ou todos), além da totalização de taxa de administração por tipo de 

contrato de locação administração e o percentual de inadimplência separados por filial 

e gerente. 

4. Criado o Parâmetro 175 - Liberar Baixa Zerada (Tabelas Gerais/ Informações/ 

Parâmetros), esse parâmetro permite o processamento de baixas em que o total do 

recibo seja zerado, por default o sistema não permite a baixa de recibos nessa 

situação, alterando o valor do parâmetro para 1, a baixa estará libera.

5. Implementada uma crítica de duplicidade no campo Número do Documento na tela de 

Lançamento de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher/Lançamento), essa 

crítica não bloqueia a duplicidade de documento, apenas emite um alerta.

6. Alterado o calculo do código de barras para o Banco do Brasil para usar o mesmo 

critério da carteira 18 para a carteira 11. Caso seja usada a carteira de cobrança no 

sistema, deverá ser feito um novo teste de cobrança e enviado para o Banco.

7. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), 

pois quando o encargo era partilhado pelo cadastro do imóvel e o imóvel principal não 

tinha contrato de locação ativo, o sistema estava gerando os demais lançamentos da 

partilha sem o campo repasse.

8. Implementada a opção de imprimir o Relatório de Seguros por código ou alfabética de 

imóvel (Administração/Imóveis/Seguro/Relatório).

9. Implementada a opção de imprimir o CPF do favorecido no Demonstrativo de Conta 

Corrente (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Demonstrativo).
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10. Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatórios/Outros/Saldo Disponível), pois 

estava imprimindo as colunas de contas a receber e contas a pagar mesmo sem 

selecionar, além de não estar totalizando os valores.

11. Corrigido o Relatório de Etiquetas para Locatário (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/ 

Locatário), pois quando se usava o campo “salto de etiquetas”  e o mesmo alterava a 

posição de colunas, o relatório não imprimia nenhuma etiqueta.

12. Aumentado o espaço disponível para o endereço do imóvel no Relatório de Movimento 

de Históricos (Relatórios/Outros/Movimento de Histórico).

13. Implementada a opção de imprimir a linha de “Imóvel Vazio” no Extrato de Conta 

Corrente e Demonstrativo de Conta Corrente.

14.

Versão 1.7.5.421 de 09/06/2006
1. Implementado o campo “Forma de Pagamento” na tela de Baixa de Voucher 

(Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa), permitindo filtrar os voucher’s por esse 

campo.

 
2. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), 

pois quando o lançamento era referente a Encargos Partilhados 

(Administração/Imóvel/Encargo Partilhado) e o Imóvel principal não tinha contrato de 

Campo Forma de 
Pagamento.
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locação ativo, o sistema gerava os demais lançamentos sem marcar o campo repasse 

mesmo quando os imóveis tinham contrato de locação ativo.

3. Alterado o Cadastro de Contrato de Locação para verificar se existem recibos enviados 

para a internet quando for alterado para inativo, com essa alteração os recibos que 

pertencerem ao contrato em questão serão cancelados na internet.

Versão 1.7.5.420 de 02/06/2006
1. Colocada uma crítica em Cálculos Diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos 

Diversos) para não permitir fazer lançamentos sem selecionar a data.

2. Alterada a opção para seleção do “Tipo de Lançamento” na tela de Calculo de 

Remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa). Observar as alterações referentes 

ao Cadastro de Remessa do Contrato de Administração na versão 1.7.5.404 de 

26/07/2005. Com essa opção, também ficou viável a emissão dos Relatórios de 

Previsão de Remessa para Proprietários em que o Contrato de Administração esteja 

selecionado para lançamentos em conta corrente.

 
3. Corrigida a alteração de Itens do Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Recibo), pois 

quando alterava um lançamento referente a diferença/devolução de algum item de 

contas a pagar, o sistema estava sugerindo a alteração do contas a pagar original.

4. Corrigida a emissão de Carta de Cobrança (Financeiro/Devedores/Emissão de 

Cobrança), pois quando emitia direto para a impressora o relatório era impresso sem 

formatação (cortando uma carta em duas folhas).

Opção para 
filtrar os 
Proprietários 
por tipo de 
lançamento.
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5. Corrigido o Relatório de Saldos Disponível, pois estava apresentando uma mensagem 

de erro de SQL.

6. Corrigidas as telas de Lançamento de Recibo e Contas a Pagar, pois quando eram 

abertas simultaneamente, ao excluir o lançamento de Contas a Pagar o sistema estava 

excluindo o item do recibo.

7. Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Geração de Recibos), 

pois quando eram cancelados recibos pelo Sistema Jurídico (Acordo através de 

Processo no sistema), a nova geração estava repassando Contas a Pagar que já 

estavam incluídos no acordo. Essa opção não resolve o problema referente a 

cancelamento de recibos feitos no próprio sistema BaseLocação, nesse caso os 

repasses continuam a ser feitos

Versão 1.7.5.419 de 05/05/2006
1. Implementados os campos Forma de Pág. e Doc. na tela de Baixa de Recibos 

(Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo). Esses campos servirão, 

principalmente, para identificar os recibos que forem baixados com pagamentos 

através de cheque. Além de identificar a forma de pagamento nas baixas, foi criada a 

opção de imprimir a forma de pagamento no Relatório de Recibos Baixados 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos Baixados), esses dados também 

serão exibidos na tela de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Recibo) quando os 

mesmos estiverem baixados. As baixas usando a opção Cheque, realizadas através do 

Módulo BaseCaixa também irão atualizar esses dados no sistema.

 

Campos para 
informação da 
forma de pgto e 
do número do 
documento.
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Observação: Devido a sua natureza, as baixas provenientes de arquivos processados 

do banco (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo CNAB) não terão a 

informação referente a forma de pagamento e ao número do documento.

2. Implementada uma opção de imprimir somente os Proprietários com saldo negativo no 

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

 

3. Melhorada a crítica referente ao Parâmetro 131 - Bloq. Alt. Recibo (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros), pois apesar de criticar a alteração e exclusão de 

recibos emitidos, permitia a inclusão de itens nesses recibos.

Opção para imprimir 
a forma de pgto no 
relatório de recibos 
baixados.

Só imprime 
Proprietários 
com saldo 
negativo.
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4. Colocada uma crítica para aceitar somente contas correntes que forem da empresa 

nas telas de Cadastro de Voucher e Assistente de Voucher.

5. Corrigido o Relatório de Revisão de Contratos (Relatórios/Cadastrais/Contrato de 

Locação/Revisão de Contratos), pois não estava imprimindo os valores referentes ao 

aluguel pro-rata.

6. Corrigido o Utilitário de Segurança (Segurança/Gerenciamento), pois ao selecionar o 

controle de acessos por perfil do formulário de contas a pagar ao clicar no botão de 

atualizar usuários apresentava uma mensagem de erro.

7. Corrigida a tela de Calculo de Remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa), pois 

ao transferir os valores da remessa para o contas a pagar o sistema não obrigava o 

preenchimento do campo data do lançamento, criando voucher sem data.

8. Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios/Cadastrais/Contrato de 

Locação/Contrato de Locação), pois o campo logradouro estava sendo impresso em 

duplicidade.

9. Corrigido o Cadastro de Contrato de Locação (Administração/Contrato de Locação), 

pois estava aceitando valores inválidos para o campo mês de início da taxa de 

garantia.

10. Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios/Cadastrais/Seguros Vencidos), 

pois estava apresentando uma mensagem de erro quando o Inquilino era pessoa 

jurídica.

11. Acrescentada uma crítica de duplicidade de Contrato de Administração ativo para o 

mesmo proprietário no Cadastro de Contrato de Administração (Administração/Contrato 

de Administração).

12. Corrigido o acesso ao Cadastro de Procurador através do Cadastro de Proprietário 

(Administração/Proprietário), pois o sistema estava abrindo a tela de Proprietário 

novamente.

13. Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois estava apresentando mensagem de data inválida ao fazer um 

lançamento sem a identificação do Imóvel (somente ao Proprietário).

Versão 1.7.5.418 de 10/04/2006
1. Implementada uma opção para omitir o nome do Proprietário no Relatório de Previsão 

de Remessa (Financeiro/Funções Diversa/Remessa).
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2. Implementada a opção de selecionar data inicial e final do primeiro contrato no 

Relatório de Contrato de Locação (Relatórios/Cadastrais/Contrato de Locação).

 
3. Corrigida a Emissão de Cheques (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão de Cheque), 

pois estava imprimindo caracteres estranhos no campo favorecido.

Não imprime o nome 
do proprietário no 
relatório.

Seleção de 
datas para o 
campo primeiro 
contrato.
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4. Corrigida a geração de Arquivo Bureaux de Extrato, pois estava gerando informações 

para Proprietários inativos.

Versão 1.7.5.417 de 27/03/2006
1. Implementado o campo DIMOB nos Dados Complementares do Proprietário, esse 

campo passa a controlar a Geração do Arquivo DIMOB  do Proprietário que antes erar 

controlado pelo Campo IRRF (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/IR Anual DIMOB).

 

2. Implementados os campos dia inicial e final da remessa no Calculo de Remessa 

(Financeiro/Funções Diversas/Remessa), com essa alteração, poderão ser calculadas 

as remessas por período. Esses campos não deverão ser  preenchidos na tela de 

calculo da remessa, se o Cadastro da Remessa do Contrato de Administração não 

estiver atualizado (Administração/Contrato de Administração/Remessa/Proprietário). 

Alterada também, a ordem do relatório de previsão de remessa para listar em ordem de 

código de proprietário.

Campo 
DIMOB.
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3. Corrigida a Geração de Recibos, pois quando eram feitas duas ou mais gerações para 

o mesmo período, o sistema estava gerando recibos duplicadas para imóveis que já 

tinham recibos emitidos no período selecionado. Com essa correção, os repasses 

referentes aos recibos que estiverem emitidos no período somente serão feitos no 

próximo período de geração.

4. Foram feitas modificações nas telas de impressão dos Relatórios de: Extrato de Conta 

Corrente, Demonstrativo de Conta Corrente, Extrato de Conta Corrente por Data, 

Extrato de Conta Corrente por Chave e Extrato Simplificado, para evitar mensagens de 

erro de violação de acesso ao clicar mais de uma vez nos botões referentes a 

impressão dos relatórios. Com essas modificações os botões de envio para a tela e 

impressora ficarão desabilitados até que os relatórios sejam gerados.

5. Implementada a opção no Relatório de Recibos Baixados 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos Baixados) para filtrar os recibos 

pelas datas de Baixa, Pagamento ou Lançamento.

6. Corrigido o Relatório Demonstrativo de Conta Corrente, pois quando selecionava a 

opção de listar os lançamento de contas a pagar não eram apresentados os 

lançamentos referentes aos proprietários, ou seja, lançamentos sem identificação de 

imóvel. Corrida também a impressão do resumo, pois o mesmo não era impressão 

quando o proprietário não tinha Contrato de Administração cadastrado (Contas 

Partilhadas).

Campos dia 
inicial e final 
para o 
calculo da 
remessa.
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7. Corrigido o Relatório de Proprietário/Contrato de Locação (Relatórios/Cadastrais/ 

Contrato de Locação), pois estava considerando os imóveis partilhados na soma do 

total dos imóveis e contratos ativos/inativos.

8. Corrigido o Relatório de Seguro, pois estava apresentando uma mensagem de erro 

quando o Locatário era pessoa jurídica.

Versão 1.7.5.416 de 10/03/2006
1. Implementada a uma mensagem de aviso no Cadastro de Proprietários 

(Administração/Proprietário) ao alterar o status do Proprietário para inativo com saldo 

em conta corrente.

2. Corrigida a alteração de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), pois 

quando o imóvel era partilhado e era alterado o valor o sistema não estava 

recalculando corretamente o valor de cada imóvel.

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

quando era usada a opção de agrupar lançamento o sistema não marcava os valores 

calculados gerando duplicidade no calculo no segundo processo.

4. Corrigido o Relatório de Etiqueta para Locatário 

(Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Locatário), pois não estava respeitando os campos de 

Filial e Gerente.

5. Corrigida a tela de Cálculos Diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), 

pois ao alterar o campo do código simplificado não estava demonstrando a conta 

corrente certa.

6. Corrigido o Filtro de Filial e Gerente no Relatório de Controle de Cheques 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Relação de Cheque).

7. Corrigido o Extrato de Conta Corrente por Data (Relatórios/Financeiro/Conta 

Corrente/Extrato por Data), pois estava apresentando uma mensagem de erro quando 

selecionava as opções para Resumo de Contas a Pagar.

8. Acrescentados os campos Código do Imóvel e Código do Proprietário no Relatório de 

Liberação de Voucher, opção Voucher Sintético 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).

Versão 1.7.5.415 de 21/02/2006
1. Implementada a opção de agregar os valores referentes aos lançamentos de ISS e 

Material de Expediente como despesas de administração, para a geração da DIMOB 

(Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias). Para que os valores 

referentes a esses débitos sejam acumulados o campo IR Mensal tem que estar 
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selecionado no Cadastro de Históricos (Financeiro/Tabelas/Históricos), com essa 

alteração fica também obrigatória a marcação do campo IR Mensal em todos os 

históricos, inclusive os de administração (Taxa de Administração/13a. Taxa de 

Administração/Material de Expediente). Atenção! Os históricos referentes a Taxa de 

Administração, 13a. Taxa de Administração, Material de Expediente e ISS somente 

serão agregados como despesa de administração, mesmo marcados como IR Mensal, 

verificar também quais códigos correspondem a esses históricos através do Cadastro 

de Parâmetros (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros) através dos parâmetros 109, 

119, 111 e 110 respectivamente.

2. Implementada uma opção para imprimir ou não o CPF do Locatário na Impressão do 

Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo).

3. Acrescentados os campos Nome do Proprietário, CPF do Proprietário, Bairro, CEP, 

Tipo do Imóvel e  Valor do Seguro no Relatório de Seguro 

(Administração/Imóvel/Seguro/Relatórios).

4. Acrescentado um campo de descrição opcional do desconto automático no Cadastro 

de Contrato de Locação (Administração/Contrato de Locação/Dados Complementares), 

caso o campo não seja preenchido o sistema continuará gerando a mensagem padrão 

de data limite do desconto. Caso a data limite do desconto não for determinada no 

Contrato de Locação, o sistema não gera desconto automático no recibo.

 
5. Alterado o Cadastro de Ocorrências para utilizar a mesma forma do Cadastro de 

Vistorias (Administração/Imóvel/Ocorrência).

Descrição 
opcional do 
desconto.
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6. Acrescentados os campos referência parcela e assinatura no relatório de lançamento 

eletrônico (Relatórios/Financeiros/Lançamento Eletrônico).

7. Acrescentados os campos Proprietário Inicial e Final, na tela de Impressão de 

Protocolo (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Protocolo).

8. Acrescentada a opção de filtrar somente os Proprietários ativos, nas telas de 

Impressão do Extrato de Conta Corrente e do Demonstrativo de Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato de Conta Corrente e Demonstrativo de 

Conta Corrente).

9. Corrigido o layout do Relatório Analítico de Imóveis 

(Relatórios/Cadastrais/Imóvel/Analítico).

10. Corrigido o Lançamento de Serviços através do módulo de Cálculos Diversos 

(Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), pois estava lançando o serviço 

sempre que o calculo era executado, sem verificar se o serviço já estava lançado.

11. Acrescentados os campos Filial e Gerente no Relatório de IR Anual 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/IR Anual).

12. Alterada a crítica de alteração de recibo emitido (Parâmetro 131) para também criticar 

o processo de exclusão de item do recibo.

13. Corrigido o Relatório de Movimento por Histórico (Relatórios/Outros/Movimento 

Histórico c/c), pois não estava exibindo o número do lançamento.

14. Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), pois estava imprimindo o Voucher sem 

cabeçalho quando o mesmo não tinha lançamentos, alterado o programa para imprimir 

somente os vouchers que tiverem lançamentos.

15. Corrigida a Impressão do Voucher Simplificado 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), pois estava repetindo o voucher pela 

quantidade de lançamentos.

16. Corrigidos os Relatórios de Crítica de Recibos e IR Anual, pois ao imprimir o endereço 

do imóvel estava pegando o título gerando duplicidade no logradouro.

17. Colocada uma crítica na Geração de Recibos para não gerar recibos para Contratos de 

Locação, que o Locatário não esteja vinculado.

18. Corrigida a Impressão do DARF de Imposto de Renda (Relatórios/Financeiros/Imposto 

de Renda DARF), pois quando haviam dois Contratos de Locação no mesmo período, 

o sistema não estava considerando o Contrato Inativo.

19. Corrigido o Processo de Cancelamento de Geração de Recibos, pois não estava 

liberando os Lançamentos de Contas a Pagar para um novo repasse.

20. Corrigida a geração do Documento de Contrato de Locação (Administração/Contrato 

de Locação/Contrato), pois quando criava um campo novo e associava ao Modelo de 
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Documento, apresentava uma mensagem de campo não encontrado ao gerar o 

contrato.

21. Corrigido o Cadastro de Serviços do Contrato de Locação (Administração/Contrato de 

Locação/Serviços/Acessórios), pois não estava criticando o campo tipo (C/D).

22. Corrigida a Impressão do Extrato de Conta Corrente por Data 

(Relatórios/Financeiros/Extrato de Conta Corrente/Extrato por Data), pois estava 

apresentando uma mensagem de erro quando não marcava a opção de contas a 

pagar.

23. Corrigida a Impressão de Etiqueta de Locatário 

(Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Locatário), pois não estava respeitando o filtro de filial e 

gerente.

24. Corrigida a Tela de Cálculos Diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos 

Diversos), pois quando calculava Serviços e CPMF no mesmo processo, o sistema 

estava apresentando uma mensagem de erro.

25. Corrigido o Crédito de Aluguel Garantido (Financeiro/Contas a Receber/Aluguel 

Garantido), pois quando o imóvel era partilhado o sistema não estava partilhando os 

valores creditados.

Versão 1.7.5.414 de 19/01/2006
1. Implementado o campo Forma de Envio no Cadastro de Locatário do Contrato de 

Locação (Administração/Contrato de Locação/Locatário), esse campo poderá ser 

utilizado para filtrar a Emissão de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do 

Recibo) podendo ser selecionada a forma de envio desejada, o cadastro das formas de 

envio pode ser feito em Tabelas Gerais/Básicas/Forma de Envio.
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2. Acrescentados os campos código do proprietário e código do imóvel no Relatório de 

Voucher Liberação na opção voucher simplificado 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).

Campo forma 
de envio no 
cadastro de 
locatário do 
contrato de 
locação.

Filtro para forma de 
envio na emissão de 
recibos, aplicado 
também nas 
etiquetas e na 
listagem de correio.
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Versão 1.7.5.413 de 23/12/2005
1. Implementada a opção de filtrar a remessa de proprietário pela forma de pagamento no 

Calculo de Remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa), essa opção também 

pode ser aplicada ao Relatório de Previsão de Remessa inclusive como ordenação.

 
2. Implementado o parâmetro 171 (Bloq CC de Recibo), esse parâmetro permite bloquear 

alterações ou exclusões de lançamentos de conta corrente provenientes de baixa de 

recibos, o padrão do campo valor é zero (não bloqueia) se alterado o campo valor para 

um o sistema aplicará o bloqueio.

Opções para filtrar a 
remessa e ordenar o 
relatório de previsão 
de remessa pela 
forma de 
pagamento.
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3. Corrigido o Relatório de Previsão de Remessa, pois quando o proprietário era pessoa 

jurídica não estava imprimindo o CNPJ.

4. Corrigido o calculo automático de IRRF, pois estava usando a referência para 

lançamento baseado no vencimento do recibo quando o correto é usar a referência do 

aluguel.

5. Aumentado o espaço destinado à assinatura no Relatório de Voucher Liberação 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).

6. Implementada a geração de Arquivo Remessa de Cobrança do Banco de Boston 

(Financeiro/Contas a Receber/Remessa). É obrigatória a homologação desse módulo 

junto ao banco.

Versão 1.7.5.412 de 30/11/2005
1. Corrigido o problema de lentidão na interface de Baixa de Voucher (Financeiro/Contas 

a Pagar/Voucher-Baixa), colocada também uma mensagem de aviso no final do 

processe de baixa, além de colocada a totalização automática dos vouchers 

selecionados.

2. Corrigido o Demonstrativo de Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Extrato/Demonstrativo de Conta Corrente), pois estava exibindo 

Parâmetro 171, 
preenchendo o campo 
valor com 1 o sistema 
irá bloquear a 
alteração ou exclusão.
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o resumo de históricos mesmo sem selecionar a opção, alterada também a ordenação 

do relatório para respeitar a ordenação selecionada na interface para listar o grid 

(Código/Alfabética), prevalecendo a ordenação de filial e gerente, além da correção 

dos totais do resumo financeiro.

3. Corrigido o Crédito de Aluguel Garantido (Financeiro/Contas a Receber/Aluguel 

Garantido), pois o sistema estava apresentando uma mensagem de erro quando o 

recibo tinha dois lançamentos de aluguel.

4. Corrigida a estrutura do arquivo remessa do Banco Real (Financeiro/Contas a 

Receber/Remessa), segundo orientações do banco para a cobrança 

registrada/escritural.

5. Corrigida a baixa de Contas a Pagar através da Emissão de Cheques 

(Financeiro/Contas a Pagar/Emissão Cheque), pois ao emitir com a opção de baixa o 

sistema não estava gravando o número do cheque no voucher.

Versão 1.7.5.411 de 18/11/2005
1. Implementada a opção de ordenar o Relatório de Crítica de Recibos pelo  Tipo de 

Empreendimento (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibo), o 

campo Empreendimento pode ser configurado no Cadastro de Imóvel 

(Administração/Imóvel).

 

Opção para ordenar 
por tipo de 
empreendimento.
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2. Corrigida a forma de impressão do vencimento na parte externa do Recibo Laser 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibo).

3. Alterada a  forma de emissão dos Extratos de Conta Corrente 

(Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/Extrato e Demonstrativo de Conta Corrente), a 

partir dessa versão os extratos poderão ser impressos selecionando o proprietário ou 

toda a seqüência de proprietários, sem a necessidade de confirmação da impressora a 

cada extrato impresso.

 
4. Implementados os campos Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final nos Relatórios de 

Contas a Pagar por vencimento, proprietário, chave, imóvel e favorecido.

5. Corrigida a impressão do DARF de Imposto de Renda (Relatórios/Financeiros/Imposto 

de Renda-DARF), pois estava ultrapassando o limite do formulário quando o campo 

telefone era muito grande.

Versão 1.7.5.410 de 07/11/2005
1. Criado o campo Tolerância na interface de Recibo (Financeiro/Contas a 

Receber/Recibo). Implementada a possibilidade de filtrar o Relatório de Crítica de 

Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibos) pela data da 

tolerância.

2. Acrescentado o campo nome do fornecedor no Relatório de Liberação de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).

Com a alteração 
poderão ser 
impressos todos 
os extratos.
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3. Acrescentados os campos Estado Civil, Nacionalidade e Profissão para a geração 

automática de contratos (Utilitários/Gerador de Documentos/Campos).

4. Corrigida a mensagem de duplicidade de proprietário no Cadastro de Remessa 

(Administração/Contrato de Administração/Remessa).

5. Corrigido a alteração de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois quando o encargo era partilhado o sistema estava 

transferindo o lançamento do imóvel partilha para o imóvel principal.

6. Alterada a interface do Contrato de Locação (Administração/Imóvel/Contrato de 

Locação) para exibir também os contratos inativos.

7. Acrescentado o cadastro das tabelas de Código Fiscal e Natureza da Operação 

(Financeiro/Tabelas/Nota Fiscal) para a emissão de Nota Fiscal 

(Relatórios/Financeiros/Nota Fiscal).

8. Corrigido o agrupamento do Relatório de Contas a Pagar por Favorecido 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Favoprecido), pois estava agrupando primeiro 

pela ordem de seqüência de lançamento.

9. Acrescentado o campo Data de Nascimento no Relatório de Entidades 

(Relatórios/Cadastrais/Proprietário-Fiador-Locatário-Procurador).

10. Corrigida a impressão de cheques (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão Cheque), pois 

na impressão do verso estava imprimindo o dígito da conta corrente junto com o 

número.

11. Implementada a opção de imprimir somente os Locatários principais no Relatório de 

Etiqueta para Locatários (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/Locatário).

12. Corrigida a geração automática do complemento do aluguel na Geração de Recibos 

(Financeiro/Contas a Receber/Geração de Recibo), pois ao habilitar o parâmetro 170 

que gera complemento com a data do próximo reajuste de aluguel no recibo 

juntamente com o parâmetro 127 o sistema apresentava uma mensagem de erro 

referente ao limite do campo complemento. Coma correção, o parâmetro 127 sobrepõe 

o parâmetro 170, ou seja, o parâmetro 170 só funcionará desabilitando o parâmetro 

127.

13. Corrigido o crédito de Aluguel Garantido (Financeiro/Contas a Receber/Aluguel 

Garantido), pois não estava debitando a taxa de garantia.

14. Corrigido o Lançamento de Serviços (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), 

pois não estava fazendo o lançamento quando o valor sugerido era configurado no 

cadastro do Histórico Padrão (Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão).

15. Para facilitar a correção do seqüencial de remessa, foi habilitada a edição do campo 

no Cadastro de Bancos (Financeiro/Tabelas/Banco/Aba Remessa).
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Versão 1.7.5.409 de 24/10/2005
1. Implementada a opção de abater os valores referentes a contas a pagar do saldo do 

proprietário no relatório de Liberação de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), serão somente levados em consideração 

os lançamentos de contas a pagar que já estiverem em voucher.

2. Reabilitadas as abas de análise geral das interfaces de Proprietário e Locatário.

3. Corrigida a interface de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois ao fazer lançamentos sem imóvel (somente proprietário) o 

sistema apresentava uma mensagem de imóvel sem contrato ativo, corrigido também, 

problemas com relação ao campo repasse na alteração de lançamentos.

Versão 1.7.5.408 de 13/10/2005
1. Implementado o Formulário de Lançamento Eletrônico 

(Relatórios/Financeiros/Lançamento Eletrônico), esse formulário deverá ser utilizado 

para configuração de lançamentos a serem processados no Sistema BaseCaixa 

(Consultar notas da versão 1.7.5.68 do Sistema BaseCaixa), nesse caso basta emitir o 

formulário em duas vias que poderá ser usado como recibo de 

pagamento/recebimento, os campos serão aproveitados no BaseCaixa através da 

leitura automática do código de barras.

Campo para 
correção do 
seqüencial de 
remessa.
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Modelo

2. Implementado o Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj Recibo (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros), esse parâmetro permite a inclusão da data do 

próximo reajuste de aluguel no complemento do item aluguel do recibo, e, 

conseqüentemente possibilitando a impressão dessa informação nos recibos e 

posteriormente no extrato de conta corrente do proprietário. O sistema irá verificar a 

data do próximo reajuste de aluguel no cadastro do contrato de locação. O valores 

válidos para esse parâmetro são: 1-Imprime e 0-Não Imprime. Essa opção somente 

será valida para os recibos que forem gerados depois da alteração do parâmetro.

 

O campo 
observação, 
apesar de 
impresso deverá 
ser re-digitado, 
além de outros 
campos 
obrigatórios que 
não serão 
alimentados 
pelo formulário 
eletrônico.

Código de barras para 
leitura automática no 
BaseCaixa.
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3. Implementada a opção “Agrupar CPMF pelo Banco Indicado” no calculo de CPMF 

(Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), essa opção desabilita o lançamento 

de CPMF separado por banco/caixa, centralizando o mesmo no banco indicado para o 

calculo na interface e evitando mais de um lançamento por proprietário.

Parâmetro 
170. 

 

Aviso da 
data do 
próximo 
reajuste no 
recibo.
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4. Implementada a opção de saltar página por Proprietário no Relatório de Extrato de 

Conta Corrente Simplificado (Relatórios/Financeiros/Extrato/Simplificado).

5. Alterada a formatação de página dos Relatórios de Extrato por Data e Diário 

Simplificado, pois algumas informações não estavam saindo ao emitir direto para a 

impressora.

6. Colocada uma crítica para não permitir cadastrar o valor da taxa de administração sem 

identificar o tipo de calculo no Cadastro de Contrato de Administração 

(Administração/Contrato de Administração/Imóvel)

7. Colocada uma crítica no Cadastro de Remessa (Administração/Contrato de 

Administração/Remessa), para não permitir cadastrar o mesmo proprietário mais de 

uma vez, pois estava gerando duplicidade no calculo de remessa (Financeiro/Funções 

Diversas/Remessa).

8. Alterada a impressão de Recibo Laser (Relatórios/Financeiros/Contas a 

Receber/Recibos) para imprimir também o vencimento com tolerância na parte externa 

do recibo (duplex).

9. Alterada a Análise Geral de Imóveis do Cadastro de Proprietários 

(Administração/Proprietário/Análise Geral) para direcionar para o cadastro do imóvel ao 

clicar no campo código do imóvel.

Opção para 
centralizar o 
lançamento de 
CPMF no banco 
indicado para o 
calculo, essa 
opção somente 
será válida se 
for escolhido o 
banco para 
lançamento.
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10. Alterada a Listagem de Correio vinculada a Emissão de Recibos 

(Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos) para emitir somente os imóveis em 

que o recibo esteja com status de emitido.

11. Corrigida a mensagem de erro ao inserir novos campos para geração automática de 

documentos (Utilitários/Gerador de Documentos/Campos).

12. Corrigida a emissão de Carta de Cobrança, pois quando o imóvel tinha mais de um 

proprietário (partilhado), estava emitindo duas cartas para o mesmo locatário.

13. Corrigida a opção periodicidade no utilitário de segurança 

(Segurança/Gerenciamento/Acessos).

14. Corrigido os Relatórios de Extrato e Demonstrativo de Conta Corrente, pois não estava 

listando o resumo de devedores.

15. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), 

pois não estava partilhando os valores quando o lançamento era feito em imóvel que 

não fosse cabeça da partilha (Administração/Imóvel/Encargo Partilhado).

16. Corrigida a Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Baixa), pois ao calcular os 

juros não estava considerando a tolerância do Contrato de Locação 

(Administração/Contrato de Locação), causando diferença entre os valores para baixa 

e os valores apurados no Relatório de Devedores com Reajuste 

(Financeiro/Devedores/Devedores com Reajuste)

17. Corrigida a alteração de Item do Recibo, pois quando o item era referente ao IRRF e 

era alterado para outro item qualquer o valor do lançamento não era partilhado 

(Administração/Imóvel/Proprietário).

18. Corrigida a interface de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois não estava incrementando o lançamento do mês anterior com 

as mesmas informações.

19. Corrigida a emissão de Recibo Bureaux,  pois quando filtrava os recibos pelos campos 

filial inicial e final, não alterava o status dos recibos gerados para emitido.

Versão 1.7.5.407 de 16/09/2005
1. Implementado o calculo de Material de Expediente (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos), para o débito do material de expediente são necessários 

os seguintes procedimentos:
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a. Configurar as opções necessárias para o débito no cadastro do Contrato de 

Administração (Administração/Contrato de Administração).

 
b. Configurar o Parâmetro 111 – Mat. Expediente (Tabelas 

Gerais/Informações/Parâmetros), identificando o histórico para o débito em 

conta corrente.

 

Informações 
para o débito 
do Material de 
Expediente.

Parâmetro 
111.
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c. Fazer o calculo através do módulo de Cálculos Diversos (Financeiro/Funções 

Diversas/Cálculos Diversos).

2. Aumentado o espaço para a impressão do critério de cobrança no Relatório de Crítica 

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

3. Ajustado o campo “observações” do Recibo Laser (Financeiro/Contas a 

Receber/Impressão de Recibos), pois em alguns casos não estava suportando todo o 

conteúdo digitado no cadastro de mensagens.

4. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Devedores/Devedores 

com Reajuste), pois o ultimo recibo não tinha dias para calculo de juros o relatório 

demonstrava a quantidade de dias do recibo anterior.

5. Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Real, pois quando utilizava a 

modalidade de impressão do recibo pelo banco, o sistema não gerava todos os itens 

do recibo no arquivo.

6. Corrigida a mensagem de erro no Assistente de Baixa  de Voucher (Financeiro/Contas 

a Pagar/Voucher Baixa).

7. Formatado o alinhamento dos valores impressos na nota fiscal.

Versão 1.7.5.406 de 12/08/2005
1. Implementado a opção “Serviço” no Lançamento de Recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Recibos), essa opção auxilia na inclusão de itens que devem ser anexados ao 

Cadastro de Serviços/Acessórios do Contrato de Locação (Administração/Contrato de 

Locação/Serviços). Nesse caso, se o histórico não existir no cadastro de 

serviços/acessórios  o sistema automaticamente poderá incluir esse histórico nos 

serviços.
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Ao inserir um novo item no recibo e marcar a opção serviço, o sistema abrirá a janela 

de confirmação para inclusão do item em serviços do contrato de locação.

 

2. Corrigida a alteração do Cadastro de Imóveis (Administração/Imóvel), pois estava 

apresentando mensagem de erro de contrato de locação ativo, não permitindo a 

alteração.

3. Corrigida a mensagem de erro no Relatório de Devedores com Reajuste 

(Financeiro/Devedores/Devedores com Reajuste), essa mensagem ocorria quando o 

recibo estava cadastrado sem itens ou quando o item do recibo estava sem valor 

lançado.

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

pois não estava totalizando corretamente o saldo levando em consideração o contas a 

pagar, além de não imprimir o resumo.

Opção 
serviço virá 
marcada se 
o item já 
estiver em 
serviço.
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5. Corrigido o calculo de taxa de administração, pois ao considerar o desconto do critério 

para formar base de calculo, não abatia o desconto quando o mesmo era do tipo valor. 

Versão 1.7.5.405 de 05/08/2005
1. Corrigido o problema referente à impressão em formulários pré-impressos (Nota Fiscal, 

Recibos e Cheque) em sistemas operacionais que não sejam Windows 98.

2. Implementada a análise geral de unidade do procurador 

(Administração/Entidades/Procurador), para o caso do procurador estar ligado a 

alguma unidade do sistema BaseCondomínio.

3. Acrescentado o total de contas a pagar selecionado no assistente de autorização 

(Financeiro/Contas a Pagar/Autorização).

4. Alterado o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis) para 

considerar a partilha dos imóveis ao totalizar os valores de contas pagar, acrescentada 

também uma opção para filtrar pela situação dos proprietários. 

5. Corrigida a Geração de Contrato de Locação (Administração/Imóvel/Contrato de 

Locação/Contrato), pois com uma falha no calculo da quantidade de meses da locação.

6. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), 

pois quando o encargo era partilhado somente para imóveis ocupados e o imóvel 

principal não tinha contrato de locação ativo, não partilhava corretamente os valores.

7. Alterado o calculo de saldo no Relatório de Liberação de Voucher (Financeiro/Contas a 

Pagar/Voucher/Relatórios/Liberação), para considerar também os movimentos do dia 

da emissão do voucher.

8. Corrigido o Relatório Analítico de Imóveis (Administração/Imóvel/Relatórios/Analítico), 

pois não estava imprimindo os dados de vistoria.

Versão 1.7.5.404 de 26/07/2005
1. Visando adequar melhor o sistema à Lei do IRRF, foi implementado o parâmetro 168 

“Base IRRF - Tx.Adm.” (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), esse parâmetro 

interfere na apuração do valor base para o aplicação da tabela progressiva do IR e 

retenção do IRRF (Imposto de Renda retido na fonte para contratos em que o Locador 

seja pessoa física e o Inquilino seja pessoa jurídica), preenchendo o campo com o 

valor 1 o sistema fará uma prévia do calculo da taxa de administração, abatendo o 

mesmo do valor do aluguel para apuração do valor base, o valor padrão é 0 (zero) 

nesse caso o calculo não leva em consideração a taxa de administração. Vale ressaltar 

que, o valor da taxa de administração pode variar entre o momento da geração e a 

baixa do respectivo recibo, principalmente devido ao valor da multa que pode formar 
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base de calculo, o sistema fará a apuração do valor da taxa de administração levando 

em consideração sempre o recebimento sem multa, possíveis variações deverão ser 

compensadas na declaração anual que poderá ser feita através da emissão do 

Relatório de Informe Anual de Rendimentos.

 

2. Implementado a opção “Tipo de Lançamento” no aba de remessa do Contrato de 

Administração (Administração/Contrato de Administração/Remessa), essa opção 

permite o Calculo de Remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa) com as 

opções de lançamento em conta corrente ou em contas a pagar. Se não for escolhida 

nenhuma opção, o sistema irá considerar o lançamento em Contas a Pagar.

Parâmetro 168, se 
o valor for 1 o 
sistema abaterá a 
taxa de 
administração da 
base de calculo do 
IRRF.
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3. Alterada a baixa de recibos para aceitar valores de baixa com Critérios de Desconto do 

tipo “Valor”.

4. Corrigido o Resumo do IPTU (Imóvel/IPU/Resumo), pois não estava totalizando as 

parcelas.

5. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento, pois estava imprimindo a data 

de lançamento em conta corrente errada, quando selecionava a opção “Baixados”.

6. Corrigida diferença de um centavo no lançamento de baixa de recibo, somente quando 

item do Critério de cobrança era do tipo “Desconto”.

7. Corrigido o cancelamento de Geração de Recibos (Contas a Receber/Geração de 

Recibos/Cancelamento), pois ao cancelar a geração o sistema não decrementava as 

parcelas referentes ao cadastro de serviços do Contrato de Locação 

(Administração/Contrato de Locação/Serviços/Acessórios).

8. Corrigido o Relatório de Transferência de Itens, pois imprimia os movimentos 

referentes à contratos de locação inativos, gerando diferença entre no resultado.

9. Corrigida a geração de Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios/Bureaux/Recibos), pois 

quando o recibo era lançado manualmente o arquivo era gerado sem o registro de 

mensagens.

Versão 1.7.5.403 de 01/07/2005

Opções de 
Lançamento.
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1. Corrigida a Geração de Arquivo de Recibos Bureaux (Relatórios/Bureaux/Recibo), pois 

não estava respeitando a seleção de Gerente.

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

pois quando filtravas os lançamentos sem referência não permitia preencher o campo 

data.

3. Corrigida a impressão do Extrato de Conta Corrente (Relatórios/Conta Corrente/Extrato 

de Conta Corrente), pois quando os dados completavam a primeira página gerava uma 

nova página em branco.

4. Corrigida a interface de Lançamento de Contas  a Pagar (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois quando o histórico era preenchido através da descrição, não 

criticava a existência de lançamentos idênticos.

5. Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro/Conta Corrente), pois mesmo 

com o Contrato de Locação inativo estava vinculando o lançamento ao número do 

contrato.

6. Alterada a Geração de Arquivo Remessa de Cobrança do Unibanco (Financeiro/Contas 

a Receber/Remessa), alterada a instrução de cobrança para não protestar o título. É 

necessária a homologação desse item junto ao banco.

7. Corrigida a impressão de Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de 

Recibo), pois ao alterar o cadastro de Banco (Financeiro/Tabelas/Banco) apresentava 

erro de ponto flutuante.

Versão 1.7.5.402 de 17/06/2005
1. Colocada uma crítica no lançamento de contas a pagar e conta corrente para não 

aceitar Fornecedor/Favorecido que esteja inativo.

2. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste, pois estava invertendo os totais 

quando selecionava a opção de não exibir os itens não obrigatórios.

3. Corrigida a geração de recibos, pois quando era feito um cancelamento de geração 

que houve reajuste de aluguel, na segunda geração o sistema calculava o aluguel pro 

rata levando em consideração somente o valor do aluguel reajustado.

Versão 1.7.5.401 de 06/06/2005
1. Implementada a opção “Cobrança em Processo” nos Relatórios de Devedores com 

Reajuste e Analítico/Sintético, essa opção possibilita a exibição dos recibos cancelados 

que estiverem atrelados ao processo de cobrança do Sistema Jurídico.
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2. Acrescentado o total de documentos no Relatório de Liberação de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).

3. Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar, pois quando o sistema incrementava 

automaticamente estava apontando para o primeiro registro do mês em vez de apontar 

para o mesmo lançamento.

4. Aproveitado o campo carteira do Cadastro de Conta Corrente 

(Financeiro/Tabelas/Banco) para imprimir no Relatório de Previsão de Remessa 

(Financeiro/Funções Diversas/Remessa), esse campo passa a ser utilizado como 

código de operação no caso em que a conta corrente do proprietário ser da CEF.

Versão 1.7.5.400 de 16/05/2005
1. Alterado o layout o do Recibo Laser conforme exigência do Banco do Brasil, seguindo 

o padrão do Banco Central (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo). 

Alterado o campo “Nosso Número/Cód. Documento” para “Nosso Número”, invertida a 

posição do campo “Outros Acréscimos”  e alterada a fonte da frase “FICHA DE 

COMPENSAÇÃO” para negrito.

2. Corrigido o Cadastro de Itens do Critério (Financeiro/Tabelas/Critério de Cobrança), 

pois estava permitindo salvar itens com a mesma seqüência, causando erro na baixa 

de recibos.

3. Corrigido o Relatório de Imóveis/Proprietário (Administração/Imóvel/Relatórios), pois 

quando selecionava a opção “vazios”, não imprimia nenhum imóvel.

4. Corrigido o Assistente de Serviço do Contrato de Locação(Utilitários/Assistente 

Serviços), pois não estava lançando os serviços nos demais contratos.

Opção 
para exibir 
recibos 
em 
processo.
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5. Corrigidos os Relatórios de Extrato de Conta Corrente e Demonstrativo de Conta 

Corrente, pois quando o imóvel era partilhado o sistema só demonstrava os valores 

pertencentes ao proprietário principal do imóvel. Corrigido também o total de débitos 

que estava saindo com o termo “QRLabel16”, além do total da movimentação que 

estava somando os débitos/créditos quando não selecionava esse tipo de lançamento 

e do total previsto que estava com diferença levando em consideração o total de contas 

a pagar.

6. Também com relação ao imóvel partilhado, foi corrigido o módulo de calculo de 

remessa (Financeiro/Funções Diversas/Remessa) para fazer a partilha do contas a 

pagar antes de apurar o saldo para a remessa.

7. Alterada a Geração do Arquivo DIMOB (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/IR 

Anual DIMOB) para gerar arquivos separados quando houver Filial cadastrada com 

CNPJ diferente da Empresa, nesse caso o sistema vai gerar arquivos distintos, 

agrupados por CNPJ. Para a implementação dessa modificação, foi acrescentado o 

campo CNPJ no Cadastro de Filial (Tabelas Gerais/Principais/Filial).

 

Campo CNPJ 
no cadastro de 
Filial.
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8. Colocada uma crítica no Cadastro do Contrato de Locação para não permitir cadastrar 

contratos sem Critério de Cobrança (Administração/Contrato de Locação).

9.

Versão 1.7.5.399 de 02/05/2005
1. Corrigido o Relatório de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher), pois não estava 

imprimindo o dígito da conta corrente.

2. Corrigido o Relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios/Financeiros/Extrato de 

CC e Demonstrativo de CC), pois quando estava listando os devedores sem levar em 

consideração a tolerância do contrato de locação.

1. Corrigido o Relatório de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher), pois não estava 

imprimindo o dígito da conta corrente.

Versão 1.7.5.398 de 18/04/2005
1. Acrescentadas outras informações à interface de recibos (Financeiro/Contas a 

Receber/Recibos).

O Sistema gera um 
arquivo DIMOB para cada 
CNPJ cadasttrado, 
inclusive o da empresa.
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2. Implementada a opção de emitir o Relatório de Análise de Taxa de Administração em 

ordem alfabética de proprietário (Relatórios/Outros/Análise de Taxa de Administração).

3. Corrigido o Relatório de IR Anual (Relatórios/Financeiros/Conta Corrente/IR Anual), 

pois quando o mesmo locatário tinha dois contratos de locação com o mesmo imóvel, 

as informações estavam saindo somente na totalização do relatório.

4. Corrigido erro de violação de acesso na criação do Voucher pelo assistente.

Versão 1.7.5.397 de 11/04/2005
1. Acrescentados os campos Gerente Inicial e Final no Relatório de Contas a Pagar por 

Vencimento.

2. Corrigida a interface de Baixa de Recibo, pois quando o número do recibo e o número 

do documento eram os mesmos, o sistema não conseguia encontrar o recibo.

3. Para maior segurança no cancelamento de baixa de Recibos, foi alterada a forma de 

aplicação do filtro de seleção. A partir desta versão será obrigatório o preenchimento 

de algum critério para elaboração do filtro.

4. Corrigida a função de criar voucher através da interface de Contas a Pagar, pois 

quando o usuário criava o voucher pelo assistente e no mesmo instante pelo próprio 

contas a pagar o sistema não criticava a criação do voucher anterior, gerando dois 

vouchers para o mesmo contas a pagar.

Adicionadas 
informações sobre 
a baixa e filtro 
internet, além do 
valor pago.

No campo total do 
recibo, sempre 
será mostrado o 
valor original, 
independente do 
valor da baixa.
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Versão 1.7.5.396 de 24/03/2005

1. Alterada a ordem de impressão dos Proprietários para alfabética no Relatório de Cópia 

de Cheque (Relatórios/Financeiros/Voucher/Controle de Cheque). Acrescentada 

também a opção de filtrar as informações por filial além da correção do título do 

relatório.

2. Acrescentada a informação do Nome do Sistema no Relatório de Liberação de Voucher 

(Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), acrescentada também, a opção de 

imprimir liberação para vouchers baixados.

3. Para mais segurança, foi fixada como obrigatório o tipo de carta zero para emissão de 

Carta de Nada Consta.

4. Implementados os campos Gerente Inicial e Final no Relatório de Contas a Pagar por 

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

5. Corrigido o Relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios/Financeiros/Conta 

Corrente/Extrato), pois estava imprimindo o título do resumo de historio mesmo quando 

não selecionava a opção.

Versão 1.7.5.395 de 11/03/2005

1. Colocado o nome do banco sobre o código no recibo laser (Financeiro/Contas à 

Receber/Impressão de Recibo).

2. Corrigido o incremento de contas a pagar através da interface (Financeiro/Contas a 

Pagar/Lançamento), pois não estava incrementado o lançamento.

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

Cobrança), pois estava invertendo as datas de seleção.

4. Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios/Bureaux/Recibo), pois 

quando não existia critério de cobrança cadastrado para o recibo o registro tipo um 

(dados do recibo) era gerado em duplicidade.

5. Corrigida a geração de arquivo bureaux de extrato (Relatórios/Bureaux/Extrato), pois 

quando o proprietário não tinha endereço de correspondência cadastrado, não gerava 

o registro tipo 15 (endereçamento) causando confusão no processamento do arquivo.

Versão 1.7.5.394 de 25/02/2005
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1. Acrescentado o campo correntista no Relatório de Cadastro de Bancos 

(Relatórios/Cadastrais/Bancos).

2. Corrigida a baixa direta de contas a pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta), 

pois estava duplicando o lançamento de contas a pagar na tela.

3. Corrigido o extrato de conta corrente bureaux (Relatórios/Bureaux/Extrato), pois 

quando o proprietário era pessoa jurídica, o sistema não gerava o código.

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

pois em algumas opções estava imprimindo o endereço do imóvel sem o logradouro, 

colocado também um destaque para lançamentos diretos em conta corrente sem a 

identificação de imóvel (conta corrente do locador).

5.  Corrigido o módulo de geração de recibos (Financeiro/Contas a Receber/Geração de 

Recibos), pois estava calculando errado o dia de vencimento quando o contrato era de 

vencimento antecipado.

6. Corrigida a interface de lançamento de recibos (Financeiro/Contas a Receber/Recibo), 

pois ao incluir itens através do teclado, o sistema não estava atualizando os registros.

Versão 1.7.5.393 de 22/02/2005
1. Feitas alterações no relatório de ficha de locação, acrescentada a opção de imprimir a 

ficha com os campos financeiros em branco para futuro preenchimento.

2. Corrigido o módulo de geração de DOC UNIBANCO (Financeiro/Funções Diversas/Doc 

Eletrônico), pois quando estourava o limite diário de DOC estava somando errado o 

total de DOCs do arquivo.

3. Corrigido o incremento de contas a pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Incremento), pois 

alguns lançamentos não estavam sendo incrementados.

4. Corrigido o lançamento automático de DARF em contas a pagar 

(Relatórios/Financeiros/Imposto de Renda (DARF)), pois quando o campo 

complemento não era preenchido o sistema não lançava.

Versão 1.7.5.392 de 03/02/2005
1. Acrescentado o campo ano de exercício do IPTU no campo complemento do 

lançamento de contas a pagar, quando gerado automaticamente.

2. Corrigida a emissão de etiqueta de locatário, pois quando o endereço de 

correspondência era diferente do endereço do imóvel, o sistema continuava pegando o 

CEP do imóvel.

Versão 1.7.5.391 de 07/01/2005
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1. Modificada a interface de Baixa de Recibo CNAB (Financeiro/Contas a 

Receber/Baixa/Baixa de Recibo CNAB): os processos de importação e crítica dos 

arquivos serão feitos ao mesmo tempo, também foi acrescentada uma caixa de 

acompanhamento do processo de baixa.

 

2. Alterado o Relatório de Baixa CNAB para exibir duas mensagens de recibo: OK 

Importado e OK Baixado.

3. Retirados os campos nome do proprietário e endereço do imóvel da etiqueta de 

endereçamento do recibo laser duplex (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de 

Recibos), pois estava causando confusão junto ao correio. Os campos serão impressos 

abaixo da etiqueta.

4. Seguindo orientação do manual de cobrança do Banco Nossa Caixa, foi corrigida a 

composição da linha digitável e do código de barras.

É imprescindível a homologação da cobrança junto ao banco.

Versão 1.7.5.390 de 01/12/2004

O processo de 
importação e 
crítica é feito no 
mesmo botão.

Acompanhamen
to do processo 
de baixa.
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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).

Opção para 
somar a 
multa para o 
calculo de 
juros.
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5. Fixado o campo código da agência para quatro dígitos no Extrato de Conta Corrente.

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.

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

composição da linha digitável e do código de barras.

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).

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 
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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).
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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.

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).
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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).

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.
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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).

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.
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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.

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.
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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.

Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada
Aplicado na Baixa Unitária de Recibos.

Esse parâmetro permite a baixa de recibos em que o total esteja zerado, por default o sistema 

não permite o processamento dessas baixas, campo valor padrão 0 – Não, 1 – Sim.


	     Base Locação
	                                     Implementações
	Índice
	Versão 1.7.5.448 de 05/12/2007
	Versão 1.7.5.447 de 06/11/2007
	Versão 1.7.5.445 de 07/10/2007
	Versão 1.7.5.444 de 31/08/2007
	Versão 1.7.5.443 de 10/08/2007
	Versão 1.7.5.442 de 11/07/2007
	Versão 1.7.5.441 de 02/07/2007
	Versão 1.7.5.440 de 22/06/2007
	Versão 1.7.5.439 de 19/06/2007
	Versão 1.7.5.438 de 01/06/2007
	Versão 1.7.5.437 de 21/05/2007
	Versão 1.7.5.436 de 08/05/2007
	Versão 1.7.5.435 de 20/04/2007
	Versão 1.7.5.434 de 30/03/2007
	Versão 1.7.5.433 de 09/03/2007
	Versão 1.7.5.432 de 07/03/2007
	Versão 1.7.5.431 de 02/02/2007
	Versão 1.7.5.430 de 15/01/2007
	Versão 1.7.5.429 de 11/12/2006
	Versão 1.7.5.428 de 05/12/2006
	Versão 1.7.5.427de 13/11/2006
	Versão 1.7.5.426 de 11/10/2006
	Versão 1.7.5.425 de 04/09/2006
	Versão 1.7.5.424 de 04/08/2006
	Versão 1.7.5.423 de 25/07/2006
	Versão 1.7.5.422 de 07/07/2006
	Versão 1.7.5.421 de 09/06/2006
	Versão 1.7.5.420 de 02/06/2006
	Versão 1.7.5.419 de 05/05/2006
	Versão 1.7.5.418 de 10/04/2006
	Versão 1.7.5.417 de 27/03/2006
	Versão 1.7.5.416 de 10/03/2006
	Versão 1.7.5.415 de 21/02/2006
	Versão 1.7.5.414 de 19/01/2006
	Versão 1.7.5.413 de 23/12/2005
	Versão 1.7.5.412 de 30/11/2005
	Versão 1.7.5.411 de 18/11/2005
	Versão 1.7.5.410 de 07/11/2005
	Versão 1.7.5.409 de 24/10/2005
	Versão 1.7.5.408 de 13/10/2005
	Versão 1.7.5.407 de 16/09/2005
	Versão 1.7.5.406 de 12/08/2005
	Versão 1.7.5.405 de 05/08/2005
	Versão 1.7.5.404 de 26/07/2005
	Versão 1.7.5.403 de 01/07/2005
	Versão 1.7.5.402 de 17/06/2005
	Versão 1.7.5.401 de 06/06/2005
	Versão 1.7.5.400 de 16/05/2005
	Versão 1.7.5.399 de 02/05/2005
	Versão 1.7.5.398 de 18/04/2005
	Versão 1.7.5.397 de 11/04/2005
	Versão 1.7.5.396 de 24/03/2005
	Versão 1.7.5.395 de 11/03/2005
	Versão 1.7.5.394 de 25/02/2005
	Versão 1.7.5.393 de 22/02/2005
	Versão 1.7.5.392 de 03/02/2005
	Versão 1.7.5.391 de 07/01/2005
	Versão 1.7.5.390 de 01/12/2004
	Parâmetros
	Parâmetro 100 – Autorizações
	Parâmetro 101 – Aluguel
	Parâmetro 102 – IPTU
	Parâmetro 103 – Seguro
	Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel
	Parâmetro 105 – Multa
	Parâmetro 106 – Juros
	Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança
	Parâmetro 108 – Empresa Administradora
	Parâmetro 109 – Taxa de Administração
	Parâmetro 110 – ISS
	Parâmetro 112 – CPMF
	Parâmetro 114 – IRRF
	Parâmetro 115 – Data Base
	Parâmetro 116 – Remessa
	Parâmetro 122 – Aviso de C/C
	Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo
	Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa
	Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa
	Parâmetro 127 – Vcto. Compl. Aluguel
	Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel
	Parâmetro 130 – Código Forma DOC
	Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo
	Parâmetro 133 – Tarifa DOC
	Parâmetro 134 – Taxa de Garantia
	Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher
	Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito
	Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito
	Parâmetro 149 – Tx. ADM Contas a Pagar
	Parâmetro 150 – Dígito Recibo
	Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança
	Parâmetro 155 – Partilha do IRRF
	Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM
	Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel
	Parâmetro 158 – Repasse Individual
	Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação
	Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa
	Parâmetro 167 – Fator Período
	Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM
	Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo
	Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo
	Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto
	Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada



