
O Cadastro do Plano de Contas armazena as informações básicas das contas para classificação dos 
lançamentos  feitos nos condomínios (Ex. Cota Condominial, Manutenção Elevador, etc.) para posterior 
identificação nos lançamentos financeiros e demais controles necessários.

O plano de contas deve ter uma classificação hierárquica que determina o nivelamento (observar o campo 
nível nas imagens abaixo), levando em consideração os campos conta anterior, tipo de conta e natureza.

Ex. Estrutura de contas/receitas

Ex. Estrutura de contas/despesas

De acordo com o exemplo acima, o plano de contas foi dividido em quatro níveis para 
receitas e 3 níveis para despesas, onde:

1. O nível 0 é o nível raiz para cada natureza

2. Contas sintéticas tem a função de agrupamento e não recebem lançamentos 
diretos, têm a função de agrupamento dos lançamentos nos balancetes analíticos e 
sintéticos do sistema

3. Contas analíticas são exclusivas para os lançamentos

4. A estrutura deve seguir o mesmo critério quanto à natureza das contas, ou seja, 
uma conta com natureza de receita (sintética ou analítica) deve estar vinculada à 
uma conta da mesma natureza.



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_CONTA.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 da conta Número inteiro Sequencial único

02 Conta contábil Alfanumérico Tamanho máximo 9
Código contábil da conta, 
responsável pela estrutura nivelada 
(Ex.  1.1.00.00, 1.1.01.00, 1.1.01.01, 
1.1.01.02, etc)

03 Descrição completa da 
conta

Alfanumérico Tamanho máximo 30

04 Descrição compacta da 
conta

Alfanumérico Tamanho máximo 15

05 Código da conta anterior Número inteiro Informação do código da conta 
imediatamente anterior, também 
responsável pela estrutura nivelada.
Obrigatoriamente as contas de 
código anterior devem ser enviadas 
na frente da respectiva conta, além 
de ter a mesma natureza.

06 Tipo de conta Alfanumérico Tamanho máximo 1
Valores válidos:
A – Analítica
S – Sintética
Também responsável pela estrutura 
nivelada.

07 Natureza da conta Alfanumérico Tamanho máximo 1
Valores válidos:
C – Crédito (creditando ao condomínio) 
D – Débito (debitando ao condomínio)

 



SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

08 Serviço Número inteiro Valores válidos:
0 – Não 
1 – Sim 
Determina se a conta é de serviços

09 Valor padrão do serviço Valor Especifica o valor default do serviço. 

10 Nota fiscal Número inteiro Valores válidos:
0 – Não
1 – Sim 
Determina se a conta vai compor a 
NF de serviços emitida para o 
condomínio, também interfere no 
cálculo de ISS. 

11 Pagamento obrigatório Alfanumérico Tamanho máximo 1
Valores válidos:
N – Não
S – Sim 
Determina o padrão do histórico 
para a exigência de pagamento na 
geração automática de recibos.

12 Imposto de Renda Número inteiro Tamanho máximo 1
Valores válidos:
0 – Não
1 – Sim
Determina se os valores lançados 
com a conta irão compor o informe 
de rendimentos (Ato Declaratório da 
RF)

Existem duas estratégias para a migração do planto de contas:

1 – Considerar o plano de contas nativo do sistema:

Nesse caso enviaremos uma listagem de plano de contas que será adotada como 
padrão e, obrigatoriamente, os códigos das respectivas contas deverão ser 
apontados nos locais exigidos de acordo com cada situação.

Ex. Para o item referente a “Cota Condominial” no recibo deverá ser indicado o 
código da conta correspondente na nossa tabela de contas.

2 – Gerar o plano de contas de acordo com o sistema de origem:

Nesse caso o arquivo deverá ser gerado seguindo o layout acima. Levando em 
consideração as regras de hierarquia e nivelamento das contas.

Obs. No caso de migração para um banco de dados em produção é aconselhável a 
hipótese 2 e, caso seja necessário, utilizar o utilitário para mesclar as contas.
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