
O lançamento de contas a pagar armazena os dados principais dos pagamentos pendentes dos 
condomínios.

Somente devem ser exportados pagamentos em aberto.

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_CONTAS_PAGAR_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 Número do contas a pagar Número inteiro Sequencial único
Obs. O número do contas a pagar é 
de domínio obrigatório da fonte 
geradora e será exigido em futuras 
ligações na fase de migração.

02 Data do vencimento Data

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

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 Tipo de conta Alfanumérico Máximo 1 carácter
Valores válidos:
I – Infinita
F – Finita
U – Única

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

08 Complemento Alfanumérico Tamanho máximo 60

09 Valor Valor



SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

10 Código do Fornecedor Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_ENTIDADE.CSV

11 Periodicidade de 
incremento

Número inteiro Valores válidos:
1 – Mensal
7 – Anual

12 Data de emissão da NF Data

13 Número da NF Número inteiro

14 Valor base p/imposto Valor Valor utilizado para o provisionamento 
de impostos, informar quando for 
diferente do valor principal.

15 Descrição da unidade de 
consumo

Alfanumérico Tamanho máximo 20
(Ex. Khz, m3, etc.)

16 Consumo Valor

17 Dias de consumo Número inteiro

18 Código de Barras ou Linha 
digitável

Alfanumérico Tamanho máximo 47 posições
Obs. Apesar do campo ser 
alfanumérico deverá ser informado 
somete números, ao enviar a linha 
digitável ela será convertida para o 
código de barras.

**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

Obs. O contas a pagar poderá ser desmembrado de forma que o mesmo pagamento possa ser lançado em 
um ou mais grupos de saldo/contas, para mais esclarecimentos consulte também a estrutura do arquivo 
EXP_CONTAS_PAGAR_DESMEMBRAMENTO_COND.CSV.
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