
O Cadastro de Imóvel no Contrato de Administração armazena as informações referentes ao 
relacionamento entre os imóveis e o contrato, incluindo percentual/regras para aplicação da taxa de 
administração, se o aluguel é garantido, etc.

Padrões de arquivo e tipos de campo

O arquivo deverá ser gerado no formato CSV, com os campos delimitados por virgula (,). 

O nome do arquivo deverá ser obrigatoriamente “EXP_CONT_ADM_IMOVEL.CSV”.

CSV (Comma-separed values) é um formato de arquivo para armazenar dados, muito usado para troca de 
informações. Os campos são separados por um delimitador e as quebras de linha representam os diferentes 
registros. 

Os tipos de campo válidos para o preenchimentos são: 

Tipo de Campo Observação

Alfanumérico Números e letras informados entre aspas duplas.
Ex. “Base Software”

Alfa Somente letras informados entre aspas duplas.
Obs. Excepcionalmente números.

Número Inteiro Inteiro entre -2147483648 e 2147483647

Valor Máximo duas casa decimais separadas com “,” podendo ser negativo.
Ex. 10345,98 ou -10345,98

Data Padrão AAAA-MM-DD

Estrutura do Arquivo

SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

01 Código do Contrato de 
Administração.

Número inteiro Sequencial único, esse código deverá 
constar no arquivo de importação 
EXP_CONT_ADM.CSV

02 Código do Imóvel Número inteiro Sequencial único, esse código deverá 
constar no arquivo de importação 
EXP_IMOVEL.CSV

03 Tipo da Taxa de 
Administração

Alfanumérico Determina a forma de aplicação da 
taxa de administração. Valores válidos:
A – Percentual Sobre o valor do aluguel
T – Percentual Sobre o total do recibo
V – Valor Fixo
C – Percentual Sobre o valor do 
aluguel mais contas pagas.

04 Percentual da Taxa de 
Administração

Valor Valor da taxa considerando o tipo 
determinado no campo 3.

05 Valor Mínimo da Taxa de 
Administração

Valor Valor mínimo caso um dos tipos de taxa 
de administração não seja percentual.

06 Aluguel Garantido Valor Determina se o aluguel do imóvel será 
garantido. Valores válidos:
0 – Não
1 – Sim

07 Data da Inclusão Data Data em que o imóvel entrou para 
administração.
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