
O Cadastro de Unidades armazena as informações básicas das unidades no sistema, além da ligação com 
os condomínios.

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_COND_UNIDADE.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 da unidade Número inteiro Sequencial único, dento do mesmo 
condomínio.

03 Descrição da unidade Alfanumérico Tamanho máximo 35 (Ex. Apto 101, 
Bloco 1 Apto 101)
Quando o mesmo condomínio for 
composto por blocos a descrição do 
bloco deverá compor a descrição da 
unidade.

04 Código do condômino Número inteiro Código do condômino ativo na unidade.
Deve constar no arquivo 
EXP_ENTIDADE.CSV

05 Código do procurador Número inteiro Código do procurador da unidade, 
quando houver.
Deve constar no arquivo 
EXP_ENTIDADE.CSV

06 Tipo de usuário Alfanumérico Tamanho máximo 1
Valores válidos:
C – Comercial
M – Morador
T – Temporada



SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

07 Composição da etiqueta Número inteiro Tamanho máximo 1
Valores válidos:
1 – Somente condômino
2 – Condômino e usuário (inquilino)
3 – Somente usuário (inquilino)

08 Nome do usuário Alfanumérico Tamanho máximo 40

09 Área privada Valor

10 Área comum Valor

11 Situação Jurídica Número inteiro Tamanho máximo 1
Valores válidos:
0 – Normal
1 – Departamento jurídico
2 – Em acordo
3 – Em ação

12 Unidade com recibos 
bloqueados

Número inteiro Tamanho máximo 1 
Valores válidos:
0 – Não
1 – Sim
Bloqueia as emissões e baixas dos 
recibos.

13 Login de internet Alfanumérico Tamanho máximo 20
Nome de login utilizado para acesso 
às consultas no Portal Icondo.

14 Informe de rendimentos Número inteiro Tamanho máximo 1
Valores válidos:
0 – Não
1 – Sim
Determina se a unidade irá compor o 
informe de rendimentos (Ato 
declaratório da RF)

15 Observações Alfanumérico Campo livre

16 Data de entrada na 
unidade

Data Data em que o condômino assumiu a 
unidade. Essa informação interfere 
no informe de rendimentos (Ato 
declaratório da RF). Quando não 
informado será assumido o valor 
“1900-1-1” (01/01/1900)

17 Percentual de participação 
na unidade

Valor Percentual de propriedade do 
condômino sobre a unidade. Essa 
informação interfere no informe de 
rendimentos (Ato declaratório da 
RF). Quando não informado será 
assumido o valor 100 (100%)
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