
O lançamento de conta corrente armazena os dados principais da movimentação financeira (créditos e 
débitos) dos condomínios.

É importante é enviar informações referentes ao ult imo período pendente para a geração das 
informações pertinentes ao imposto de renda (inform e de rendimentos – Ato Declaratório da RF).

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_ CONTA_CORRENTE_CONDOMINIO.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 negativos.
Ex. 10345,98 ou -10345,98

Data Padrão AAAA-MM-DD

Estrutura do Arquivo

SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

01 Data do Lançamento Data

02 Código do condomínio Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CONDOMINIO.CSV

03 Código da unidade Número inteiro

04 **Descrição do grupo de 
saldo

Alfanumérico Tamanho máximo 40

05 Código da conta Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CD_CONTA.CSV

06 Referência ou parcela Alfanumérico Tamanho máximo 7
Ex. MM/AAAA (05/2016) ou 
parcelamento (01/02, 02/02)

07 Complemento Alfanumérico Tamanho máximo 60

08 Valor Valor

09 Tipo de Lançamento Alfanumérico Tamanho máximo 1
Valores válidos:
C – Crédito (creditando ao proprietário)
D – Débito (debitando ao proprietário)
Deve respeitar a natureza da conta 
informada.

10 Código do banco Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CONTA_CORRENTE_BANCO.C
SV
Não informar para movimentos de 



caixa.

SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

11 Código da agência Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CONTA_CORRENTE_BANCO.C
SV
Não informar para movimentos de 
caixa.

12 Número da conta corrente Alfanumérico Tamanho máximo 15
Deve constar no arquivo 
EXP_CONTA_CORRENTE_BANCO.C
SV
Não informar para movimentos de 
caixa.

13 Código do caixa Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_CAIXA.CSV
Não informar para movimentos de 
banco.

14 ***Sequência do contas a 
pagar

Número inteiro Deverá ser informado 
obrigatoriamente para lançamentos 
provenientes de contas pagar com 
retenção de impostos. Incluindo 
também o próprio lançamento de 
retenção feito no contas a pagar.

15 ***Código do Fornecedor Número inteiro Deverá ser informado 
obrigatoriamente para lançamentos 
provenientes de contas a pagar com 
retenção de impostos.
Deve constar no arquivo 
EXP_ENTIDADE.CSV

**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

*** Retenção de impostos

Os campos 14 e 15 são obrigatórios quando o lançamento for referente à pagamento de fornecedores com 
retenção de impostos.

Nesse caso, o valor principal deverá ser o valor total incluindo os impostos retidos. 

Ex. Para um pagamento de 4.767,50 (5.000,00 menos 4,65% de PIS+COFINS+CSLL) deverão ser gerados 



dois lançamentos:

1 lançamento de débito  no valor de 5.000,00 correspondente ao total do contas a pagar

1 lançamento de crédito  no valor de 232,50 correspondente à retenção do respectivo imposto

É imprescindível a utilização da conta (campo 05 código da conta) destinada à retenção do respectivo 
imposto, de acordo com os parâmetros do sistema (cadastro de parâmetros).


