
O Cadastro de Transferências  armazena as informações referentes às transferência de condomínio para 
condomínio/empresa. Esse cadastro para transferências de receitas de um condomínio tipo bloco para o 
condomínio geral, ou, para transferências de serviços cobrados dos condomínios para a empresa.

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_CD_CONT_ADM_TRANSF.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 condomínio Número inteiro Sequencial único
Deve constar no arquivo 
EXP_CONDOMINIO.CSV

02 Código do contrato Número inteiro Sequencial único
Somente um contrato por 
condomínio.
Deve constar no arquivo  
EXP_CD_CONT_ADM.CSV

03 **Descrição do grupo de 
saldo de origem.

Alfanumérico Tamanho máximo 40

04 Código da conta de 
origem

Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CD_CONTA.CSV

05 **Descrição do grupo de 
saldo de destino.

Alfanumérico Tamanho máximo 40

06 Código da conta de 
destino.

Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CD_CONTA.CSV

07 Código do condomínio de 
destino

Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CONDOMINIO.CSV
Obs. Para transferências entre 
condomínios (Ex. Do bloco para o 
condomínio geral).

08 Nome da empresa de 
destino

Alfanumérico Tamanho fixo 40
Obs. Para serviços transferidos 
entre o condomínio e a empresa.



SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

09 Percentual de 
transferência.

Valor Quando não informado o percentual 
de transferência será de 100%

**Grupos de saldo

O Cadastro de Grupos de Saldo armazena as informações básicas dos grupos de saldo  (Ex. Condomínio, 
Fundo de Reserva, etc.) para posterior identificação no contrato de administração e lançamentos 
financeiros.

Os grupos de saldo são utilizados para controlar e classificar o saldo dos condomínios de forma detalhada.

Ex. 

Condomínio 12.000,00

Fundo de Reserva 10.000,00

Fundo Obra Fachada  5.000,00-

Saldo do Condomínio 17.000,00
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