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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 969,57 1.017,54 998,80

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

Trab.Serv.Gerais 972,31 1.078,46 1.000,79

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.043,89 1.282,04 1.133,03

Garagista (Diurno e Noturno) 1.004,09 1.282,04 ------

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

Aux.de Escritório/Administração 1.269,27 1.352,48 1.249,00

Vigia ------ 1.282,04 1.133,03

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.556,94 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      41,37

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

De 1.556,95 até 2.594,92 9,00%
De 2.594,93 até 5.189,82 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.189,82 11,00% Valor do Salário Mínimo 880,00

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

Base de Cálculo Aliquota Deduzir
De 0,00 até 1.903,98 0,00% 0,00
De 1.903,99 até 2.826,65 7,50% 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,00% 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 636,13
Acima de 4.664,68 27,50% 869,36
Dedução por Dependente                              189,59
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2016, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

2- Isenção – Para todas as categorias 
de valores de pró-labores condominiais 
previstos devem ser considerados 
também como pagamento de pró-
labore indireto a isenção de (1)uma taxa 
condominial da unidade do síndico;

3- Subsíndico - São duas as 
referencias de remuneração do 
subsíndico: a) apenas a isenção de uma 
taxa condominial, ou: b) o pagamento 
de ½ valor referencia de pró-labore 
condominial constante nesta tabela 
considerando a região administrativa;

4 - Condomínios Clube – Os 
condomínios classificados como 
“Clube” são aqueles com grandes 
torres residenciais(normalmente 
acima de 800 unidades) e revestido de 
complexo comercial agregado, além de 
área coletiva de grande complexidade 
e variedade como: piscinas, quadras 
de esportes, auditórios, Home 
Cinema, academia, salão de beleza, 
brinquedoteca, espaços gourmet dentre 
outras áreas coletivas, acrescenta-se aos 
pró-labores previstos na TRPC/2016 o 
percentual de 10% a 12% em média;

5 - Condomínios Comerciais – 
No caso de condomínios comerciais 
ou mistos, acrescenta-se ao pró-labore 
referencial o percentual de 7,35% a 
14%;

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2016, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

Uma discussão bastante an-
tiga no meio condominial 
finalmente ganhou forma 

e texto na legislação brasileira: a 
individualização de hidrômetros. 
No dia 12 de julho deste ano, o 
atual presidente da República em 
exercício, Michel Temer, sancio-
nou a Lei 13.312, a qual foi pu-
blicada em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU). 

 E qual é mesmo a relevância 
disso para quem vive em condo-
mínio ou administra um? Ela altera 
a Lei 11.445, de 2007, que estabe-
lecia as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. Com a novida-
de, a medição individualizada do 
consumo marcado pelos contado-
res de água passa a ser obrigatória. 
Cada condômino deverá receber 
uma fatura própria, cobrando o 
consumo de água praticado na sua 
unidade domiciliar.

 O consumo de água em áreas 
comuns como piscina, salão de 
festas, churrasqueira, dentre outros 
espaços, permanece compartilha-
do, sendo cobrado na taxa condo-
minial mensalmente paga. 

 A mudança prevista na Lei 
13.312 sancionada pelo presidente 
Temer, no entanto, só passa a valer 
a partir de cinco anos a serem con-
tados da data de sua publicação. A 
normativa é válida para projetos 
de condomínios novos, não sen-
do obrigatória aos que já existiam 
anteriormente à sanção da lei. Veja 
detalhes sobre essa novidade na 
nossa matéria Especial. 

 Aproveitando o ensejo da ins-
talação de hidrômetros, nossa edi-
ção de Agosto do Jornal do Síndico 
traz explicações sobre o que vem 
a ser o laudo técnico de vistoria 
predial, ferramenta que o síndico 
deve conhecer. O laudo deve ser 

entendido como uma inspeção para 
avaliar diversos aspectos da edifi-
cação, como segurança, estado de 
conservação, vida útil, estruturas 
de concreto armado, instalações 
elétricas e hidrossanitárias, entre 
outras finalidades que justificam 
sua importância. Confira maiores 
detalhes sobre esse instrumento na 
nossa sessão “Seu Condomínio”. 

 Já pensou em organizar sua 
semana de trabalho na gestão do 
condomínio. Então este mês o DR. 
Condomínio mostra em sua coluna 
como você pode fazer isso mui-
to fácil. Organizar é fundamental, 
além das importantes dicas de mo-
tivação, prioridades de execução 
de tarefas e até a hora de descan-
sar.  

 Desejamos a todos os nossos 
leitores um excelente mês de agos-
to.

 Boa leitura!
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O plano de saúde é um di-
reito de todo trabalhador 
do segmento de asseio e 

conservação do Distrito Federal. 
A garantia deste beneficio está na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2016 (CCT2016), assinada em fe-
vereiro passado, com vigência no 
período de 01 de janeiro de 2016 a 
31 de dezembro de 2016.   
 O plano de saúde é um bene-
fício ao trabalhador, pois garante 
o acesso à saúde principalmente 
nos momentos de maior necessi-
dade. Nesta hora é que se percebe 
a tranquilidade de ter um beneficio 
destes. Todos nós sabemos que 
ninguém esta preparado para arcar 
com os custos na hora da emergên-
cia.  
 Embora o plano de saúde seja 
obrigatório pela Convenção para 
quem contrata trabalhadores de 
terceirização de mão-de-obra, nem 
todas as empresas estão fornecen-
do o benefício. O SEAC/DF (Sin-
dicato das Empresas de Asseio, 
Conservação, Trabalho Temporá-
rio e Serviços Terceirizáveis do 
Distrito Federal) tem recebido re-
clamações, inclusive por parte de 
empresas que fornecem o plano de 
acordo com a CCT2016, alegando 
que estão sendo vitimas de con-
corrência desleal, promovida prin-
cipalmente por quem não cumpre 
o compromisso e assim, consegue 
oferecer vantagens no preço dos 
serviços prestados contratados 
com terceiros.  
 E é por saber da importância 
que o plano de saúde tem na vida 

Trabalhadores terceirizados de 
asseio e conservação do DF tem 

direito garantido ao plano de saúde 

Utilidade Pública

do trabalhador deste segmento, que 
o SEAC/DF tem trabalhado cons-
tantemente para esclarecer e resol-
ver o problema.   
 A convenção assinada pelo 
SEAC/DF, representando as em-
presas, com o SINDISERVIÇOS/
DF (Sindicato dos Empregados de 
Empresas de Asseio,  
Conservação, Trabalho Temporá-
rio e Prestação de Serviços e Ser-
viços Terceirizáveis do Distrito 
Federal) prevê que “As empresas 

repassarão ao sindicato laboral, 
mensalmente, o valor de R$ 160,00 
(cento e sessenta reais), a título de 
plano de saúde, unicamente ao em-
pregado efetivado e na execução 
dos seus contratos de prestação de 
serviços, limitado ao quantitativo 
de trabalhadores contratados pelos 
tomadores de serviços, sendo res-
ponsabilidade exclusiva do SINDI-
SERVIÇOS contratar e administrar 
o referido plano. O benefício em 
questão será custeado exclusiva-

mente com os valores repassados 
pelos órgãos da administração 
pública e privada, contratantes da 
prestação dos serviços”.  
 O presidente do SEAC/DF, 
Antônio Rabello, lembra que o 
plano de saúde (assistência mé-
dica e odontológica) pode trazer 
vantagens tanto para os trabalha-
dores como para as empresas. Ele 
ressalta que muitas despesas de 
uma empresa não devem ser vistos 
simplesmente como custos, mas 
sim como investimentos que geram 
retorno para a corporação, e que 
por isso devem ser primordiais. 
“É o caso dos gastos com saúde, 
que além de poderem ser abatidos 
no Imposto de Renda, garantem o 
bem-estar coletivo e o aumento da 
produtividade, além de assegurar 
os direitos e deveres do emprega-
dor. Uma estimativa internacional 
aponta que para cada US$ 1 in-
vestido em prevenção, US$ 4 são 
gerados para a empresa devido ao 
aumento da produtividade. Já os 
custos de uma doença ocupacio-
nal podem trazer sérios prejuízos, 
como encargos com advogados, 
perda de tempo e redução na pro-
dução. No Brasil, a gestão da saúde 
no ambiente corporativo minimiza 
em até 40% atrasos e faltas”.  
 Rabello salienta ainda que esse 
benefício presente na CLT e na 
Constituição Federal, vai variar de 
acordo com o sindicato que a em-
presa está cadastrada.

O conteúdo desta matéria de in-
teira responsabilidade do autor

Por SEAC/DF |
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Inquilino pode ser síndico? 
O novo Código Civil diz 

que sim!

Administração

Escolher um síndico nunca 
é uma tarefa fácil. O eleito 
precisa ser de confiança e 

ter disponibilidade para tratar dos 
interesses do condomínio, além da 
responsabilidade no trato com o 
dinheiro coletivo. Em muitas oca-
siões, uma dúvida pode agravar a 
indecisão na hora de definir o novo 
responsável. 
 Inquilino pode ser síndico? Se-
gundo o novo Código Civil, sim! O 
trabalho de administrar os interes-
ses do condomínio pode ser, sim, 
delegado a pessoas que não sejam 
proprietárias do imóvel em que vi-
vem. 
 Esse é o caso de Maria Lídia 
Moura, que há seis meses adminis-
tra o condomínio em que mora. Ela 
conta que, no momento da eleição, 
a dúvida foi levantada por alguns 
condôminos, mas o consenso pre-
valeceu. “Nós não tínhamos cer-
teza se era possível, mas a eleição 
era bastante informal. Nesse caso 
os presentes concordaram que não 
haveria problemas e eu fui eleita. É 
bom saber que também existe am-
paro legal para isso”, afirmou. 
 Esse amparo está no artigo 
1.347 do novo Código Civil, que 
prevê que “a assembleia esco-
lherá um síndico, que poderá não 
ser condômino, para administrar 
o condomínio”. A única restrição 
prevista diz respeito ao período de 
mandato, que não pode superar os 
dois anos de vigência. A regra, no 
entanto, é a mesma para os síndi-
cos que são proprietários de seus 
imóveis. 
 E não é só à chefia do condo-

mínio que o inquilino tem acesso 
permitido. De acordo com a le-
gislação, também é permitida aos 
não proprietários a participação no 
Conselho Fiscal do condomínio, 
quando houver um. “Poderá haver 
no condomínio um conselho fiscal, 
composto de três membros, eleitos 
pela assembleia, por prazo não su-
perior a dois anos, ao qual compete 
dar parecer sobre as contas do sín-
dico”, diz o artigo 1.356 do Código 
Civil. 
 Outro direito previsto é o di-
reito ao voto nas assembleias, mas 
esse poder só é garantido na ausên-
cia do proprietário e com posse de 
uma procuração. “Qualquer cláu-
sula de Convenção que negue estes 
direitos aos inquilinos não possui 
validade legal, já que convenções 
não podem contrariar leis munici-
pais, estaduais ou federais”, expli-
cou o advogado Lincoln Mota. 

DEVERES – Mas independente-
mente de quem for eleito para o 

posto de síndico, os deveres são 
os mesmos, e muitos! Entre estas 
obrigações estão a de convocar a 
assembleia dos condôminos; repre-
sentar o condomínio, praticando os 
atos necessários à defesa dos in-
teresses comuns; dar imediato co-
nhecimento à assembleia da exis-
tência de procedimento judicial ou 
administrativo de interesse do con-
domínio; e cumprir e fazer cumprir 
a convenção, o regimento interno 
e as determinações da assembleia. 
 Além disso, também fica a car-
go do síndico o papel de diligenciar 
a conservação e a guarda das par-
tes comuns e zelar pela prestação 
dos serviços que interessem aos 
possuidores; elaborar o orçamento 
da receita e da despesa relativa a 
cada ano; cobrar dos condôminos 
as suas contribuições, bem como 
impor e cobrar as multas devidas; 
prestar contas à assembleia, anual-
mente; e realizar o seguro da edi-
ficação. Tudo previsto no Código 
Civil, em seu artigo 1.348. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

 Síndico profissional 
tendência de mercado

Com a taxa de desemprego 
acima de 11% o que resulta 
em mais de 11 milhões de 

desempregados, toda a economia 
do país vem sendo afetada.  Po-
rém, o nicho de condomínios que 
gera diretamente mais de 250 mil 
empregos e movimenta mais de 
R$ 13,2 bilhões por ano, o que 
equivale ao orçamento anual de 
capitais como Curitiba e Por-
to Alegre, tem sido uma grande 
oportunidade de trabalho. O que 
justifica a excessiva procura para o 
cargo de síndico profissional.
 Os condomínios que até uma 
década atrás contavam com síndi-
cos que tinham o perfil de aposen-
tados ou pessoas que não trabalha-
vam, e por isso tinham tempo para 
exercerem o cargo, mudou. Hoje o 
perfil do síndico é de um empre-
sário, advogado, engenheiro, que 
concilia a sua atividade principal 
com de síndico do edifício em que 
mora, na maioria das vezes remu-
nerado, mas não de forma profis-
sional, ou o síndico profissional, 
que é a grande novidade que sur-
giu a partir do advento do Novo 
Código Civil, que previu a possi-
blidade de contratação de síndi-
co não proprietário (art. 1.347 do 
CC).  
 O sindico profissional é uma 
denominação do mercado condo-
minial para aquele que exerce a 
atividade de forma remunerada 
mediante contratação, seja no pré-
dio que reside ou em outros, po-
rém o fato dele receber remunera-
ção não o torna profissional. 
 Apesar da existência de um 
projeto lei para regulamentar a 
profissão a mesma ainda não está 
regulamentada e por ora pode ser 
exercida por qualquer pessoa. O 
que pode representar um grande 
perigo e deixar muitos condomí-
nios em risco. 
Por exemplo, a falta de manuten-
ção preventiva dos equipamentos 

pode representar um desgaste e 
desvalorização do empreendimen-
to na ordem de 5% ao ano. 
 Não existe uma formula para 
se tornar síndico profissional, mas 
existem alguns erros que não po-
dem ser cometidos por esses, como 
por exemplo a falta de assessoria 
administrativa e jurídica correta, 
a não observância da legislação 
fiscal, o não acompanhamento da 
mão de obra (funcionários). Este 
último chega a representar mais 
de 50% das despesas do prédio 
e a negligência na operação, tais 
como; a não verificação correta da 
escala, não pagamento de acúmu-
lo de função, biênio, horas extras, 
poderá representar um passivo pe-
rigoso ao condomínio. 
 Os condomínios tem inúmeras 
responsabilidade legais, tais como 
nr,s, PCMSO, PPRA, CIPA, AVS, 
Curso de primeiros socorros, bri-
gada de incêndio, AVCB, exame 
de potabilidade de agua, Medição 
Ôhmica, limpeza de fachada, lim-
peza de caixa d’agua, retenção e 
pagamentos em nota de prestação 
de serviços, e-social, emissões de 
guias de recolhimento previdenci-
ários e outras centenas de obriga-
ções. 
 Além, das acima relatadas o 
síndico deve gerir o empreendi-
mento, realizar a assembleia ordi-
nária anual, a previsão orçamen-
tária, cumprir e fazer cumprir o 
Regimento Interno e Convenção ( 
Art. 1.348 do CC)
 E quando existir uma obra 
dentro do condomínio exigir a 
documentação legal, com base 
na ABNT 16.280:2014. A não 
exigência, e caso ocorra algum 
acidente ou danos a terceiros por 
omissão do síndico esse poderá ser 
responsabilizado civil e criminal-
mente. 
 E para que ele possa exercer 
todas as suas funções de forma se-
gura deve contar com o respaldo 

do conselho, de um bom preposto 
no condomínio, de uma boa admi-
nistradora de condomínio e de um 
corpo jurídico. Deve ainda traba-
lhar com uma auditoria permanen-
te. E fazer permanente reciclagem 
no mercado em cursos com o os 
oferecidos pelo mercado. 
 A remuneração do síndico 
profissional deve ser fixada em as-
sembleia no ato da eleição. Opor-
tunamente o mesmo deve escla-
recer qual o formato de trabalho 
proposto, o valor de remuneração 
que poderá ocorrer atrás de Pessoa 
Jurídica ou Física. O que é indi-
ferente, desde que no caso de PJ 
seja emitida Nota Fiscal e no caso 
de PF, seja emitido RPA com de-
vido recolhimento de 20% de Inss 
por parte do tomador de serviço, e 
11% do prestador. 
  A eleição do sindico profis-
sional costuma ser discutida pre-
viamente no conselho fiscal, mas 
nada impede que no ato da eleição 
de síndico o mesmo seja apre-
sentado e eleito, o que irá impe-
rar será a vontade da maioria em 
assembleia. É fundamental que a 
contratação ocorra em assembleia, 
e que ao conselho seja delegada a 
função de elaboração de um con-
trato de prestação de serviços, que 
não poderá limitar os poderes do 
síndico previstos em lei, ou vincu-
larem a situações que contrariem a 
convenção.
 O conselho poderá rescindir o 
contrato se esse poder lhe foi con-
ferido em assembleia, porém tais 
poderes não são suficientes para 
colocar fim ao mandato do sín-
dico, somente uma a assembleia 
tem poderes de interromper com 
o mandato vigente do síndico, ou 
caso este renuncie. 
*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados
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A lista de Tite

Impressões 
dos Jogos

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Sempre pensei em Olimpíadas 
como coisa de mídia, de TV. 
Eu gosto, mas sempre fiquei 

alheio ao “Princípio Mutley”: me-
dalha, medalha, medalha... Às ve-
zes, esse negócio é doentio e uma 
babação em cima das máquinas 
campeãs. 
 No fundo, no fundo, essa per-
seguição desenfreada pelas con-
quistas começou quando a com-
petição passou a ser utilizada para 
levar a Guerra Fria para dentro das 
quadras, das piscinas, das pistas. A 
partir daí, ficamos reféns das babo-
seiras que vêm atreladas. Sempre 
me irritou a bajulação e a invoca-
ção do maniqueísmo como jogo 
dessa relação. Não vejo os Jogos 
Olímpicos compor nossa cultura, 
vamos na onda.
 Gosto de ver as finais, mas 
acompanho a evolução das compe-
tições, as classificatórias. Tenho o 
estranho gosto sádico de ver a cara 
dos perdedores. Nunca entendi 
bem esse gosto, mas ele existe. 
 Lembro da época do videocas-
sete. Comprava um lote de fitas 
VHS e gravava tudo. Lógico, nem 
sempre conseguia acompanhar o 
ritmo frenético das competições, 
mas via a maioria. O fim dos vide-
ocassetes complicou nossa vida até 
o surgimento do gravador embuti-
do no decodificador da TV a Cabo. 

 É a única época em que assisto 
a determinados esportes: atletismo, 
natação, judô, tênis de mesa e, dou 
uma espiada nesses badmintons, 
canoagens, esgrima, remo que só 
aparecem nos Jogos Olímpicos.
 Por morar em Brasília, a coi-
sa continuou sendo de TV, mesmo 
com tudo acontecendo na nossa 
terra. Certo que comprei ingressos 
para todos os jogos de futebol mas-
culino no Mané Garrincha, mas 
futebol não combina com Olimpí-
adas. Pensei estar vendo uma Copa 
do Mundo Sub. Não me pergunte 
o porquê, não vou saber respon-
der. Acho, só. Olimpíadas são 
atletismo, natação, ginástica, em 
primeiro lugar. Depois vêm vôlei, 
basquete, aquele boxe de capace-
te, ciclismo no ginásio, handebol, 
aqueles esportes que nunca tinham 
brasileiros. Tênis também está 
fora.
 Ao contrário de muita gente, 
sou muito favorável à realização 
desses grandes eventos no Brasil. 
Temos que parar de achar que tudo 
é ruim, que nada vai dar certo e mu-
dar de patamar. Usar a nosso favor, 
levar para as escolas a importância 
do esporte. Nada disso impede que 
cobremos das autoridades a puni-
ção pelas mazelas, pelos superfatu-
ramentos e, ainda, o uso adequado 
dos equipamentos para que não se 
tornem elefantes-brancos. 

Dos 23 convocados por 
Tite, sete trabalharam com 
ele em clubes brasileiros. 

Fágner, Gil, Marquinhos, Renato 
Augusto, Paulinho, Giuliano e Tai-
son. Destes, três nomes são surpre-
endentes: Giuliano, Taison e Pauli-
nho. Os outros, naturais. Digamos 
que esta seja a cota dos homens de 
confirança do novo técnico da sele-
ção brasileira, que também chamou 
sete campeões olímpicos.

 Todo treinador tem suas prefe-
rências e começar um trabalho que 
jamais fez justifica ter gente que 
conhece. Os erros e acertos vão co-
meçar a aparecer a partir do jogo 
contra o Equador. E Tite entenderá 

o que precisa corrigir.

 Falta na lista faz Luan. Seria o 
atacante ideal por sua capacidade 
de movimentação. Mas Tite fechou 
a lista logo depois do jogo contra 
a Dinamarca e Luan destacou-se 
mesmo nas semifinais e finais. Daí 
sua ausência.

 Thiago Silva está fora por le-
são e pode voltar rapidamente ao 
grupo.

 Não é uma lista de parceiros. 
É uma lista de confiança, que mes-
cla jovens e experientes para um 
desafio muito mais cruel do que a 
Olimpíada: ganhar dois jogos nas 
eliminatórias.

 Isso exige homens formados.

 Como Willian, Renato Augus-
to, Neymar, Casemiro, Marcelo… 
Grande notícia, o retorno do mais 
habilidoso lateral-esquerdo brasi-
leiro.

 Os garotos vão dar talento no 
ataque. Provavelmente com Ga-
briel atacante titular em Quito.

 O time mais provável para a 
estreia: Alisson, Daniel Alves, Mi-
randa, Gil e Marcelo; Casemiro e 
Renato Augusto; William, Neymar 
e Coutinho; Gabriel.

 Dá para vencer no Equador.

 Mais do que isso: dá para mon-
tar um time forte em médio prazo.
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Seu Condomínio
Laudo técnico ajuda na 
identificação de falhas

Pensar e executar a reforma 
de um prédio quase sempre é 
motivo de preocupação para 

síndicos e administradores. Qual-
quer serviço mal executado ou com 
falhas de planejamento certamente 
resultará em reclamações frequen-
tes dos condôminos. 
 Para evitar essa dor de cabeça, 
o laudo técnico de vistoria predial 
é uma ferramenta fundamental que 
contribuirá para que as necessida-
des sejam devidamente identifica-
das e medidas preventivas sejam 
tomadas a fim de evitar maiores 
problemas no futuro. 
 O laudo técnico de vistoria 
deve ser entendido como uma ins-
peção para avaliar diversos aspec-
tos da edificação, como segurança, 
estado de conservação, vida útil, 
estruturas de concreto armado, 
instalações elétricas e hidrossani-
tárias, entre outros. Ao longo do 
tempo, os prédios tendem a apre-
sentar falhas que, em alguns casos, 
podem exigir alto custo de repara-
ção e apresentar riscos para os mo-
radores. 
 Se identificado com antece-
dência, por meio do laudo técnico, 
tais problemas podem ser evitados. 
E minimizar os danos torna-se im-
prescindível, uma vez que admi-

nistradores e síndicos podem ser 
responsabilizados civil e até crimi-
nalmente por eventuais falhas, seja 
por negligência ou omissão.
 As obras que forem apontadas 
no laudo técnico como necessárias 
para a manutenção da edificação 
deverão ser prévia e obrigatoria-
mente licenciadas à Prefeitura Mu-
nicipal, e realizadas com o acom-
panhamento de profissional técnico 
legalmente habilitado. 
 As vistorias envolvem uma 
equipe multidisciplinar, sendo ne-
cessário, no mínimo, a avaliação de 
profissionais da engenharia civil e 
da engenharia elétrica, ambos com 
formação plena. Todos os detalhes 
devem ser observados, pois qual-
quer problema aparentemente sim-
ples pode evoluir e causar maiores 
transtornos aos moradores.

 Com base no laudo, o proprie-
tário ou administrador tem condi-
ções de solicitar orçamentos espe-
cíficos às empresas especializadas 
para a execução das medidas pro-
postas, bem como comparar valo-
res, pois os serviços serão previa-
mente estabelecidos no documento 
técnico.
 A perícia deve ser neutra e 
apontar para a viabilidade dos or-
çamentos apresentados. Com o 
laudo em mãos, o síndico tem uma 
análise técnica da situação da edi-
ficação, podendo refutar reclama-
ções e cobranças dos condôminos. 
É importante ainda ficar atento às 
legislações estaduais que podem 
indicar orientações e deveres refe-
rentes à realização do laudo técni-
co de vistoria. 
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Assessoria Condominial
GESTÃO ORGANIZADA, GESTÃO PRODUTIVA...

Como organizar e fazer  semanas 
produtivas para o sindico

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico
Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

Imagine um navio sem um co-
mandante, um avião sem piloto 
ou um carro sem motorista. Os 

danos seriam incalculáveis, não é 
isso? Diante desta obvia constata-
ção, podemos concluir que tudo na 
vida se norteia pela  direção correta 
daquilo que nos envolvemos e da 
forma que as conduzimos.

 Assumir a gestão de um con-
dômino não é diferente. A base da 
gestão de um condomínio é a orga-
nização. Querer agir como um sin-
dico político e prometer soluções 
inalcançáveis  ou realizar aquilo 
que impera como a vontade indivi-
dual dos condôminos, é fatal. Fazer 
tão somente aquilo que se pretende 
coletivamente dentro dos limites 
do orçamento e mediante a decisão 
colegiada, isto sim certamente é o 
melhor caminho.  

 Manter os pés no chão, e reali-
zar aquilo que seja possível finan-
ceiramente, viável economicamen-
te e aprovado administrativamente 
devem ser os principais compro-
missos dos gestores quando assu-
mem a administração de um con-
domínio.

 Prometer sem prévia avaliação 
técnica e consequentemente não 
cumprir além de ser uma atestado 
de incapacidade devidamente com-
provada com aqueles que deposita-
ram confiança em você, ocasiona 
ainda uma absoluta desconfiança 
de ambas as partes, os aliados e os 
opositores.

 Henry Miler famoso escritor 
norte americano afirmava sabia-
mente:“ O destino de alguém não 
é nunca um lugar, mas uma nova 
forma de olhar as coisas.”. O olhar 

nesta caso da gestão condominial 
é fundamental para que o sindi-
co consiga entender o contexto 
administrativo,vislumbrar sua res-
ponsabilidade e a missão que lhe 
foi atribuída.  

 Por isso planejar é o grande se-
gredo para o sindico. 

 A falta de planejamento oca-
siona necessariamente o surgimen-
to de surpresas que na verdade são 
apenas problemas que afloram e se 
caracterizam como  demonstrações 
claras da ineficiência e da falta de 
organização administrativa do sin-
dico em sua gestão.

 Cuidar das situações sempre 
de forma corretiva além de ser 
mais oneroso, traz consigo a inten-
sa deficiência da gestão gerando 
paralisação de serviços essenciais, 
ou ainda de interrupção de obras 
em andamento.

 Um sindico organizado vale 
por dois e evita muitas  chateações. 
Um dos grandes problemas enfren-
tados pelos gestores é o planeja-
mento a organização do trabalho 
no dia a dia a frente da gestão do 
condomínio.

 Uma semana organizada com 
planejamento diário do trabalho a 
ser desenvolvido pode, sem duvida 
alguma, amenizar, e, em muitos ca-
sos evitar problemas simplesmente 
pela falta de organização e controle 
do trabalho.

 Por isso sindico, prepare a sua 
semana. Organize-se em suas fun-
ções e evite surpresas desagradá-
veis. Abaixo seguem as dicas de 
ações diárias para melhorar sua 
gestão:

 O sindico que se destaca na 
comunidade de um condomínio é 
aquele que organiza diariamente 
sua gestão, define suas ações e pla-

PLANEJAMENTO DE TAREFAS SEMANAIS DO SINDICO

Segunda-Feira – Reúna seus colaboradores (encarregados, auxiliares administrativos, porteiros, 
serventes, administradora   etc) e defina os objetivos da semana.

Terça-Feira - Reveja as prioridades:

a. Essenciais – aquilo que precisa ser feito em primeiro lugar;

b. Importantes – Aquilo que você deve fazer, mas depois de fazer o essencial;

c. Acidentais – aquilo que você vai fazer depois de resolver o essencial e o importante

Quarta-Feira – Saia da sala da administração, ande pelo condomínio, atenda os condôminos dan-
do encaminhamento as demandas sugeridas e  pretendidas.  

Quinta- Feira – Visite seus fornecedores em seus estabelecimentos comerciais e busque novida-
des para sua gestão que proporcionem eventuais reduções de custos e maior qualidade no atendimento 
aos condôminos

Sexta-Feira – Elogie seus colaboradores esteja próximo e atento aos detalhes. Corrija as eventuais 
falhas dos serviços executados , e em contrapartida enfatize suas qualidades para mantê-los motivados 
sempre. Escute suas opiniões, eles convivem de perto com as necessidades dos condôminos, e conhecem 
seus anseios,  podendo colaborar decisivamente para encaminhar as soluções dos problemas.  

Sábado – Atenção às manutenções preventivas, marque horário com os profissionais e técnicos 
especializados em produtos e serviços do condomínio, com tempo para conversar, esclarecer, decidir  e 
encaminhar as soluções das demandas.   

Domingo – Apenas descanse das atividades do condomínio, dê uma atenção mais intensa à sua 
família e recarregue suas baterias para a próxima semana.

neja as prioridades de realizações.

O sucesso da gestão con-
dominial estará muito bem enca-

minhado com a execução destas 
dicas. Acredite nisso e coloque em 
prática!
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Entrevista
Saiba como a certificação de Síndico 

Profissional da Gábor RH se tornou referência 
em todo Brasil.

com Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Curso da Gabor RH sendo realizado em Brasília

Neste mês a Folha do Sin-
dico entrevista Ricardo 
Karpat, um dos maiores 

especialistas do Brasil em recursos 
humanos e na formação de síndi-
cos profissionais pela GaborRh. 
Treinamento e capacitação são 
fundamentais para o exercício da 
função de sindico, garantindo ao 
gestor condominial segurança ad-
ministrativa e jurídica na condu-
ção da administração de qualquer 
condomínio. E nisso,  a GaborRh 
é referencia nacional. Segue a en-
trevista.  

F.S - Qual o principal dife-
rencial do curso?
RK - Nosso principal diferencial 
são os professores. Contamos com 
os principais nomes do segmento 
condominial, todos muito didáti-
cos e com vivência do assunto no 
dia a dia.

F.S. - Qual a parceria com 
as administradoras de 
condomínios?
RK - As administradoras precisam 
de Síndicos qualificados, isso faci-
lita muito o trabalho delas. Perce-
bendo a qualidade dos Sínicos for-
mados pela  Gábor RH, diversas 
administradoras nos procuraram 
para terem acessos a esses profis-
sionais. Enviamos mensalmente 
currículos para estas empresas.

F.S. - No site da Gábor RH 
existe um espaço para o 
currículo dos Síndicos, cor-
reto?
RK - Sim, hoje os Síndicos forma-
dos disponibilizam seus currícu-
los em nosso site. Temos mais de 
6 mil consultas mensais e muitos 
Síndicos construíram suas carrei-
ras de sucesso com auxilio dessa 
ferramenta.

F.S - A Gábor RH lançou
uma turma em Brasília no
mês de Julho, teremos em
outros estados também?
RK - Sim, levaremos o curso para 
as principais cidades do país. Em 
outubro teremos turma em Curi-
tiba e estamos definindo as datas 
para Vitória e Salvador.  Esse é um 
pedido antigo dos Síndicos que 
moram afastados da cidade de São 
Paulo. Nosso objetivo é qualificar 
o segmento em nível nacional e
tornar a Sindicância Profissional 
uma realidade cada vez mais con-

cisa e valorizada.

F.S. - Como surgiu a ideia 
do curso?
RK - Vivo este segmento há mui-
tos anos. Viajando pelo Brasil vi 
um modelo de Sindicância pouco 
usual, porém muito eficaz. Com 
isso, resolvemos levantar a ban-
deira da Profissionalização do Sín-
dico. Após 6 anos, tenho  certeza 
que fizemos a escolha certa e aju-
damos o segmento condominial a 
mudar de patamar.
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Especial
Hidrômetros particulares: 

Agora é lei!
Presidente da República em exercício sanciona 

legislação para que condôminos tenham 
medição de consumo de água individualizada

No último dia 12 de ju-
lho o atual presidente da
República em exercício,

Michel Temer, sancionou a Lei 
13.312, publicada em edição ex-
tra do Diário Oficial da União 
(DOU). A mesma vem a alterar a 
Lei 11.445, de 2007, que estabe-
lecia as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. A novidade é 
que agora a medição individuali-
zada dos contadores de água passa 
a ser obrigatória. 
 O texto da nova lei explicita a 
nova regra: “As novas edificações 
condominiais adotarão padrões 
de sustentabilidade ambiental que 
incluam, entre outros procedimen-
tos, a medição individualizada do 
consumo hídrico por unidade imo-
biliária”. A nova legislação, con-
tudo, apenas entra em vigor cinco 
anos após a publicação e não atin-
ge condomínios construídos antes 
dela. Ou seja, há tempo suficiente 
para que as devidas adaptações se-
jam realizadas.
 Embora ainda divida opiniões 
no meio condominial, a normati-
va é vista como uma perspectiva 

positiva, uma vez que promoverá 
uma cobrança mais justa. Além de 
incentivar economia no consumo, 
o objetivo da individualização dos
hidrômetros é que os condôminos
paguem um valor mais justo na
taxa de água, correspondente ao
que realmente é consumido em
cada apartamento, dividindo ape-
nas o consumo de áreas comuns.

Na prática, o cotidiano do 
condômino não muda muito. Ele 
passará a receber uma fatura ex-
clusiva referente ao que gastou de 
água no mês, assim como já acon-
tece com seus demais serviços 
como energia, telefone, internet. A 
conta, enviada pela companhia de 
abastecimento de sua localidade, 

discriminará em litros o consumo 
mensal. 
 Para bancária Cátia Morais, 
32 anos, moradora de um residen-
cial em Porto Alegre (RS), a nova 
legislação é vista como uma boa 
nova. “Eu vivo em um apartamen-
to sozinha com um animal de esti-
mação apenas. Não é justo que eu 
pague o mesmo valor que paga um 
apartamento no qual vive uma fa-
mília com pai, mãe, filhos e outros 
familiares. No nosso condomínio 
já havia a reivindicação por parte 
de alguns moradores a favor da in-
dividualização dos hidrômetros e, 
agora com a lei, isso ganhará força 
e espero consigamos esse feito”, 
declara Cátia. 
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Bem Estar

Depressão: um mal da modernidade

Redação / Assessoria

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) prevê que, 
até 2020, a depressão se 

transforme na segunda maior cau-
sa de incapacitação da população 
mundial. No mundo, são cerca de 
120 milhões de pessoas que sofrem 
da doença, sendo que no Brasil são 
cerca de 17 milhões.
 Muitas vezes confundida com 
uma simples tristeza ou indisposi-
ção, a depressão é um mal que cos-
tuma ser silencioso e vai afetando 
o indivíduo aos poucos, sem que
ele se dê conta de que está doente,
o que adia a procura por tratamen-
to médico e, consequentemente, o
agravamento do quadro.

Por isso, é importante obser-
var o comportamento de familia-
res, amigos e colegas de trabalho. 
Cansaço, dores físicas sem origem 
aparente, humor deprimido ou irri-
tável, expectativas negativas e atos 
agressivos são alguns dos sintomas 
que devem soar como alerta para 
se investigar se há depressão.

As manifestações da doença se 
exacerbam no contexto do estres-
se cotidiano. Tristeza profunda, 
acompanhada de sentimentos de 
fracasso e vontade de desistir da 
vida durante um longo período são 
sinais que podem indicar um qua-

dro de depressão. Esse transtorno 
de humor, que apresenta sintomas 
variados, se manifesta de forma di-
ferente de um indivíduo para outro 
e pode afetar a vida pessoal, social 
e profissional dos acometidos.
 De acordo com o psicólogo 
Rodrigo Resende, a tristeza faz 
parte do quadro da depressão, mas 
somente quando é sentida em um 
longo período. “Além disso, a do-
ença é acompanhada de outros sin-
tomas, tais como falta de apetite, 
insônia e perda de vontade de fazer 
o que gosta, que impedem que a
pessoa desempenhe suas ativida-
des cotidianas”, afirma.

O psicólogo acrescenta que os 
países desenvolvidos apresentam 
mais casos da doença, pois o ritmo 
acelerado da sociedade e a falta 
de tempo, aliado à solidão e falta 

de família, colaboram para que os 
sintomas apareçam. O transtorno 
pode afetar pessoas em todas as 
faixas etárias, a partir da adoles-
cência. 
 As causas para a depressão são 
diversas, conforme explica o médi-
co psiquiatra Dr. Luiz Dieckmann. 
“Existem cinco pilares causadores 
dos transtornos psiquiátricos: es-
tresse, hereditariedade, mudanças 
hormonais, uso de drogas (lícitas 
e ilícitas) e dietas restritivas. Cada 
um desses pilares pode ser o ponta-
pé inicial da doença”. 
 As mulheres são pacientes 
mais suscetíveis ao transtorno. 
“Durante a idade fértil, as mulhe-
res passam por constantes oscila-
ções hormonais por causa da TPM, 
gravidez, pílula anticoncepcional e 
menopausa. Essas alterações dei-
xam as mulheres mais vulneráveis 
e, por vezes, mais deprimidas”, ex-
plica o Dr. Dieckmann.
 O tratamento irá depender do 
grau da doença e também da cau-
sa. Se o quadro for leve, o paciente 
pode ser tratado com terapia e mu-
dar o estilo de vida com a prática 
de exercícios físicos. Em casos 
moderados e graves, o tratamento 
inclui também medicamentos an-
tidepressivos e outros métodos de 
neuroestimulação que ajudam a 
amenizar os sintomas.
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Segurança
Os maus hábitos nossos 

de cada dia...
Atitudes negligentes de moradores e 

funcionários podem colocar em risco toda a 
segurança do condomínio

Deixar o portão principal 
aberto ao passar, autori-
zar a entrada de visitantes 

antes que eles, de fato, cheguem 
ao edifício, permitir o acesso de 
entregadores de delivery aos apar-
tamentos, esses são alguns exem-
plos de atitudes que expõem os 
condomínios à inúmeros perigos. 
E há muitos outros. Isto porque a 
segurança preventiva está relacio-
nada à postura do síndico, aos re-
cursos que o condomínio dispõe, 
mas principalmente à mudança de 
hábitos de todos os agentes envol-
vidos – funcionários e moradores.
  Os condomínios podem e de-
vem instalar equipamentos de 
acompanhamento remoto, tais 
como câmeras de segurança. Mas, 
de acordo com a síndica Mariana 
Clarissa, que assumiu a função em 
seu condomínio há mais de três 
anos, o zelo pela manutenção da 
segurança dos condôminos come-
ça pelo estabelecimento de regras 
claras, que prevejam multas e san-
ções, inclusive. 
  “Tais medidas devem estar 
bem claras na Convenção do Con-
domínio e devem ser monitoradas 
pelo síndico. É preciso estabelecer 
regras, informar os moradores so-
bre elas e observar seu cumprimen-
to. Isso é fundamental para garan-
tir a segurança do prédio. Atitudes 
fora da norma interna desqualifi-
cam qualquer estrutura que se te-
nha”, comenta.
 No caso dos edifícios com por-
taria, conforme explica a gerente 
da Lello Condomínios, Angélica 

Arbex, há posturas que devem 
ser evitadas pelos porteiros. Ela 
explica que é importante ser rigo-
roso com o acesso de pessoas ao 
condomínio, seja pela entrada de 
pedestres, seja pela garagem. “O 
profissional de portaria não pode 
querer identificar o veículo, mas 
especialmente quem está dentro do 
veículo. E, na dúvida, não abrir o 
portão”, comenta. 
 Além disso, continua, ninguém 
deve acessar a área interna, sem 
passar por um sistema de identifi-
cação. “Da mesma forma, nunca o 
condômino deve pedir ao porteiro 
que permita a entrada de alguém 
que ainda não tenha de fato che-
gado. A visita deve ser anunciada 
ao morador na hora que a pessoa 
chega ao local”, completa. 
 Angélica acrescenta ainda que 
a presença de equipamentos como 
rádio e TV nas portarias também é 
incorreta, pois pode tirar a atenção 
do profissional. “Apenas um moni-
tor com imagens do circuito de câ-
meras deve ser mantido”, explica a 
gerente.
  Nos prédios sem porteiro, o 
hábito de “jogar a chave” ou mes-
mo disponibilizar uma cópia para 
visitantes acessarem o edifício é 
que pode ser perigoso. Além disso, 
deixar o acesso às áreas comuns 
abertos facilita a entrada de bandi-
dos. “É preciso que lembremos que 
os condomínios são locais atrativos 
para ação de pessoas mal intencio-
nadas e toda postura preventiva é 
bem vinda”, resume Mariana.

SEGURANÇA NOS 
CONDOMÍNIOS

Atitudes para serem 
evitadas:

• Desrespeitar as normas de
segurança pré-estabeleci-
das pela Convenção.

• Permitir o acesso de visi-
tantes não identificados,
na garagem ou pelo acesso
de pedestres.

• Autorizar a entrada de
uma visita que ainda não
chegou.

• Ausentar-se da portaria,
sem cobertura de outro
profissional.

• Permitir o uso de equipa-
mentos de rádio e televi-
são na portaria.

• Deixar as chaves do apar-
tamento ou do carro na
portaria.

• Disponibilizar as chaves
do condomínio para visi-
tantes.
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Meio-Ambiente
Pombos:

uma praga urbana capaz 
de transmitir meningite

O pombo doméstico é hoje 
uma das pragas urbanas 
mais comuns das cidades 

brasileiras. A ave se alimenta de 
insetos, algumas frutas e, princi-
palmente, restos de comida en-
contrados nas ruas, o que acabou 
gerando o aumento descontrolado 
da população da espécie. Quando 
se proliferam próximos aos depó-
sitos de lixo dos condomínios, os 
pombos causam inúmeros transtor-
nos aos moradores, além de cons-
tituirem um risco à saúde humana. 
Mas é importante ressaltar que ma-
tar pombos é proibido por lei, com 
pena de até cincos anos de prisão 
inafiançável.
 Os pombos geralmente esco-
lhem as partes mais altas dos pré-
dios, entre o telhado e a laje, para 
construírem seus ninhos e, aos 
poucos, são vistos em várias partes 
do condomínio. Logo, os prejuízos 
começam a aparecer. As tubulações 
entopem com os capins e os grave-
tos usados como para construção 
dos ninhos e causam a oxidação 
das estruturas metálicas; as fezes 
sujam o chão, paredes e coberturas 
de garagem, além de mancharem 
as pinturas dos veículos.
 E são as fezes desses animais 
onde estão fungos, bactérias e áca-
ros que podem causar pelo menos 
seis tipos de doenças em seres 
humanos. Entre elas, dermatites; 
salmonelose, causando distúrbios 
gastrointestinais; criptocose, que 
pode dar meningite; e histoplasmo-
se, que causa doenças pulmonares. 
Por isso, é fundamentar não deixar 
as fezes acumularem. Para limpar 
os locais, basta umedecer a área 
com água e depois aplicar água 
sanitária. A limpeza deve ser feita 
com uso de máscara que proteja a 
boca e o nariz.
 Existem muitas maneiras de re-
pelir a infestação de pombos. Além 
de manter o depósito de lixo bem 
acondicionado, evitando restos 
de comidas no chão, é importante 
orientar aos moradores para não 
alimentarem os pombos. Consertar 

falhas em estruturas pode impedir a 
construção de ninhos. Pombos não 
gostam de pousar em superfícies 
inclinadas. Construir um parapeito 
com inclinação de 45º geralmente 
impede seu pouso.
 Além disso, há no mercado gel 
repelente para pombos. O produto 
não provoca a morte do animal, 
apenas o deixa desorientado e o 
afasta da área aplicada. Essa me-
dida é de baixo custo. É possível 
ainda utilizar elementos “assusta-
dores” visuais, usando manequins 
de corujas, falcões ou outras aves 

de rapina, que são predadores bio-
lógicos naturais dos pombos. Isso 
desencoraja sua aproximação.
 Outra medida de controle pode 
ser a instalação de arame eletrifi-
cado como barreira de contenção 
da invasão de pombos. Essa provi-
dência é de alto custo, pois requer 
instalação e manutenção profissio-
nal especializado. A carga elétrica 
é de alta voltagem associada a uma 
baixa amperagem, visando o afas-
tamento dos pombos por choque 
elétrico, sem provocar a morte da 
ave. 
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eSOCIAL e a Segurança 
e Medicina do Trabalho

Medicina do Trabalho

O eSocial é um instrumen-
to instituído pelo Decreto 
8.373 de 11 de dezembro 

de 2014, que vai unificar o envio 
de informações do empregado pela 
empresa ao Governo Federal. Os 
órgãos normativos são a Caixa 
Econômica Federal (CEF), o Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o Ministério da Previdên-
cia Social (MPS), o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e a 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB).

O eSocial tem como objetivos: 
a) aprimorar o envio e a qualidade
das informações das relações de
trabalho, previdenciárias e fiscais;
b) viabilizar a garantia de direitos
previdenciários e trabalhistas; e
c) eliminar a redundância nas in-
formações prestadas pelas pessoas
físicas e jurídicas.

Em relação a segurança e a saú-
de ocupacional dos empregados, é 
importante destacar a exigência de 
elaboração e implantação do PPRA 

- Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais e do PCMSO - Progra-
ma de Controle Médico de Saúde
Ocupacional com as informações
que deverão ser enviadas ao eSo-
cial pelo departamento de Recur-
sos Humanos da empresa. Essas
informações devem estar alinhadas
com aqueles Programas.

Os riscos ambientais e ocu-
pacionais a que os empregados 
estão expostos devem constar no 
eSocial conforme estabelecem os 
documentos: PCMSO, o PPRA e o 
LTCAT - Laudo Técnico de Con-
dições Ambientais. Estes docu-
mentos permitirão aos respectivos 
órgãos verificar se o trabalhador 
está exposto a riscos que levam ao 
pagamento de adicional de insa-
lubridade/periculosidade e, até, se 
fará jus à aposentadoria especial.
 A integração e coerência das 
informações do PPRA, do PCM-
SO, do LTCAT e dos recursos hu-
manos são indispensáveis para que 
os dados informados ao eSocial 

não comprometam a sua empresa 
perante os órgãos normatizadores 
e fiscalizadores. A falta de Infor-
mações ou a má qualidade delas 
podem aumentar o percentual de 
tributos, promover auditorias dos 
Ministérios do Trabalho e Previ-
dência e até autos de infração por 
descumprimento de obrigações tra-
balhistas, além de comprometerem 
o pagamento de benefícios pelo
INSS aos trabalhadores.

Frente ao exposto, se os do-
cumentos supramencionados não 
tiverem sido elaborados ou estive-
rem vencidos, recomendamos que 
sejam providenciados o mais breve 
possível, a fim de evitar notifica-
ções e possíveis penalidades apli-
cadas por fiscalizações dos órgãos 
governamentais.

Antônio R. Negrão Costa
md CRM-DF 6528
Médico do Trabalho

MultiLife - Medicina e Segurança 
do Trabalho

Antônio R. Negrão Costa
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Repeteco
Novos ambientes nas 

áreas comuns

Nos prédios antigos, os 
apartamentos possuem 
grande área privada, mas 

precisam dar novos ares às áreas 
comuns.

 Aos condôminos garantem 
bem-estar, as crianças podem con-
quistar um espaço para brincar e os 
imóveis são valorizados.

 As áreas comuns passaram a 
ser mais valorizadas nos últimos 
anos pelas construtoras e isso levou 
a uma tendência de modernização 
e embelezamento dos prédios pela 
cidade. Edifícios construídos em 
décadas nas quais predominavam 
o cinza e a parede quase sem textu-
ra de reboco hoje não parecem tão
sóbrios, mas se um tanto soturno.
Espaços verdes também não esta-
vam nas propriedades dos arquite-
tos de outras épocas e o concreto
predomina em contraste com lan-
çamentos mais recentes, nos quais
essa preocupação é uma constante.
Agora, quem mora nos edifícios
mais antigos busca uma moderni-
zação no visual, na tentativa de en-
contrar no ambiente familiar e de
trabalho um bem-estar, que cada
vez mais está longe das cidades.

Mas, quais as demais vanta-
gens de uma reforma nas áreas co-
muns proporcionam?

Os condomínios que investi-
ram em melhorias garantem a va-
lorização dos imóveis na hora da 
venda, e alguns condôminos até 
desistiram de procurar um imóvel 
mais “moderno”. “Houve um bom 
detalhe que provocou reformas 
nas áreas de exteriores nos últi-
mos tempos e as pessoas passaram 
a enxergar que o hall de entrada 
também tem de estar bem apresen-
tado”.

Reformas 

 E aí nem sempre é preciso 
quebrar paredes, juntar entulho 
de obra em frente ao condomínio. 
Uma pintura na parede, alguns va-
sos de plantas, flores e folhagens, 
espelhos para ampliar a sensação 
de espaço e moveis e tapetes po-
dem resolver o problema. Mas 
tudo deve levar em conta que no 
edifício vive uma comunidade de 
gostos diferentes e que devem ser 
satisfeitos. O profissional tem de 
saber conciliar gosto e vontade de 
todos com o custo com o qual os 
condôminos estão dispostos a ar-
car.

 Alem disso, o projeto das áreas 
comuns deve levar em conta como 
os moradores querem estabelecer 
o convívio dentro do prédio. Há
casos em que os pedidos são para
que não haja assentos no hall, para
que ninguém pare ali. A vontade
nesse caso é que a entrada não seja
mais que uma área de passagem.
Em outras circunstancias, o que se
quer é justamente o contrario. Há
casos em que os moradores não

querem a permanência de ninguém 
ali e,em outros, que são na verdade 
menos comuns, eles querem uma 
área de convivência para todos.

 Em outros casos, a proposta do 
condomínio exige uma transfor-
mação mais radical, o que signi-
fica transtornos temporários, mas 
compensatórios. Nestes projetos, 
está inclusa a troca de piso antigo 
por um mais moderno e também 
mais resistente e menos escorre-
gadio, principalmente quando no 
prédio residem crianças e idosos. 
Não se deve esquecer a instalação 
de acesso para deficientes físico, 
hoje obrigatório nas construções 
recentes. Muitas dessas reformas 
garantem, ate, um espaço de recre-
ação para crianças.

 Outro detalhe que pode ser 
previsto pelo condomínio para 
mudar a imagem do prédio – além 
da limpeza e pintura da fachada – 
são os uniformes dos funcionários, 
primeiro contato de visitantes. 
Essa é outra boa sugestão.

*A autora é Jornalista e colabora-
dora da Folha do Síndico.

Por Andréa Mattos |
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Dicas
Lâmpadas LED

 Na tentativa de enxugar as 
despesas, a procura por lâm-
padas LED tem aumentado 
também em condomínios. Es-
ses produtos registraram uma 
significativa redução de preço 
nos últimos anos: em janeiro 
de 2014, por exemplo, uma 
lâmpada LED A60 custava R$ 
49,90, enquanto que hoje o 
produto pode ser encontrado a 
partir de R$ 12,90, o que repre-
senta um decréscimo de quase 
quatro vezes no valor inicial. 

 A economia no bolso do 
consumidor é expressa em 
números impressionantes: as 
lâmpadas LED economizam 
em até 85% de energia, quan-
do comparada a uma lâmpada 
incandescente comum. O pro-
duto também se destaca pela 
durabilidade, com vida útil que 

pode variar de 15 a 25 mil horas. 
Um dos motivos para este baixo 
consumo da LED se dá pelo fato 
de ela conseguir converter grande 
parte da energia elétrica em luz.

Pintura de parede

 Você sabe quais as vantagens 
e desvantagens dos tipos de aca-
bamento que as tintas podem ter? 
É importante ter esse conhecimen-
to prévio antes de escolher como 
fazer a pintura de tetos e paredes. 
O mercado oferece produtos den-
tre os quais é possível optar entre 
o acabamento fosco, brilhante ou
acetinado. O primeiro disfarça im-
perfeições, já o brilhante impregna 
menos sujeira, enquanto o acetina-
do brilha menos, esconde falhas, 
mas tem preço menos acessível. 

 A pintura só deve ser feita 
após um preparo preliminar na 

superfície desejada. Focos de umi-
dade devem ser eliminados e para 
isso existem produtos antimofo. 
Depois de controlada a umidade, 
deve-se lixar a parede para retirar 
o que estiver descascando. Imper-
feições como rachaduras, orifícios
feitos por parafuso ou prego e
outras irregularidades podem ser
minimizadas com uso de massa
corrida.

Prevenção contra 
incêndios

 Toda prevenção é válida quan-
do o assunto é evitar incêndio. 
Para isso, algumas medidas de se-
gurança devem ser adotadas na ro-
tina do condomínio por seus usuá-
rios: Materiais inflamáveis devem 
ser armazenados na posição verti-
cal, sempre na embalagem origi-
nal e em lugar à prova de fogo; Os 

materiais de limpeza também 
devem ser acondicionados 
em locais apropriados; Cor-
redores, escadas e passagens 
de incêndio do condomínio 
devem estar sempre livres, ja-
mais armazene qualquer tipo 
de objeto por menor que seja 
o intervalo de tempo (nun-
ca se sabe quando precisará
usar essas vias); Nunca faça
improvisos nas instalações
elétricas; A orientação ante-
rior serve para quem costu-
ma sobrecarregar plugues do
tipo T (benjamins); Coloque
uma placa legível impedindo
a aproximação de crianças e
fumantes próximos a locais
inflamáveis (quadro de for-
ça, armário de produtos quí-
micos, depósito de lixo etc);
Mantenha o alvará de licença
do Corpo de Bombeiros do
prédio sempre em dia.
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Cotidiano
Como lidar com a poluição 

sonora no condomínio

Ficar em casa pode significar, 
para muita gente um mo-
mento de descanso e fuga da 

agitação da rotina. Mas imagine 
quando, bem na hora do sossego, 
aquele barulho que incomodava 
na rua, começa a soar da parede ao 
lado. O ruído é um dos casos mais 
clássicos de conflitos em condo-
mínios, e mais que um simples in-
cômodo seu excesso pode levar a 
problemas de saúde. Por isso, se o 
vizinho está insistindo na infração, 
não tem jeito: o síndico precisa en-
trar em cena.  
 O registro da ocorrência junto 
ao administrador é o primeiro pas-
so nesse tipo de situação. A partir 
daí, o síndico pode encaminhar 
uma advertência ao apartamento 
que desrespeitou as regra de po-
luição sonora. No caso de reinci-
dência, o síndico deve aplicar a 
multa prevista no regimento inter-
no do condomínio, que não pode 
ultrapassar os limites previstos no 
Código Civil. O recomendado é 
que a reclamação seja feita já nas 
primeiras ocasiões, evitando que o 
ato se torne recorrente.  
 Foi o que fez Tereza Alves, que 
mora no mesmo condomínio há 20 
anos. “Moro em uma área mui-
to procurada por estudantes pela 

proximidade com a universidade 
e por isso temos problemas cons-
tantes com barulho. A rotatividade 
nos apartamentos é constante e 
sempre que novos moradores che-
gam, temos alguns problemas até 
conscientizá-los sobre o barulho, 
principalmente quando decidem 
fazer festas de final de semana. 
Na primeira ocorrência relato ao 
síndico para que a solução venha 
o mais rápido possível”, contou.

A intervenção é prevista em
Lei, já que o Código Civil deter-
mina, em seu artigo 1.336, que é 
dever do condômino “dar às suas 

partes a mesma destinação que 
tem a edificação, e não as utilizar 
de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos pos-
suidores, ou aos bons costumes”. 
É preciso, no entanto, estar cien-
te dos limites de poluição sonora 
considerados legais, o que muda 
de acordo com cada cidade e pode 
ser verificado de acordo com a Lei 
Orgânica do Município ou de seu 
Código de Postura. 
 Como referência, podemos ci-
tar o previsto na Norma Brasileira 
(NBR) 10.151/2000, da Associa-
ção Brasileira de Normas Técni-

cas (ABNT). De acordo com esta 
normatização, o ruído em áreas re-
sidenciais não pode ultrapassar os 
55 decibéis para o período diurno, 
das 7h às 20 horas, e 50 decibéis 
para o período noturno, das 20h às 
7 horas.  
 Se os ruídos ultrapassarem 
constantemente os 180 decibéis, 
é preciso se preocupar ainda com 
os problemas que ele pode causar 
à saúde. De Acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) a 
exposição frequente a sons muito 
altos podem levas a casos de es-
tresse ou mesmo de aumento de 
pressão, já que o som produz efei-
tos sobre o sistema cardiovascu-
lar. A situação é ainda mais grave 
quando há histórico de hiperten-
são. 
 Para evitar os efeitos danosos 
deste tipo de exposição, especia-
listas recomendam o uso de pro-
tetores auriculares, que diminuem 
o impacto das ondas sonoras sobre
os ouvidos. O equipamento pode
ser encontrado facilmente em far-
mácias e está disponível em uma
variedade de opções, que vão dos
mais econômicos, feitos de espu-
ma, até aqueles que são feitos sob
medidas e garante o encaixe ideal
no canal auditivo do usuário.




